Jaarverslag TC seizoen 2017/2018
TC-leden: Tim Jansen
Competitieteams en eindresultaat

Voor het seizoen 2017 – 2018 hadden we 2 seniorenteams voor de competitie Regio Oost opgegeven,
het eerste team kwam uit in de tweede klasse afd. 3 en op de 2e plaats van onderen geëindigd en
tweede team dat uit kwam in de vijfde klasse afd. 3 en is zeer verdienstelijk kampioen geworden in
hun poule.
In het eerste team zitten: Olga Surenbroek,Isa Willemsen,Peter Verwei,Jan Keuken en Tim Jansen.
En in het tweede Team zitten: Jane Mewasingh,Vanessa Honders,Jurgen Rots,Gerard de Bruin en Hein
den Hartog.
En zijn Alios de Gans,Rosita Rohof en Iris Mennink zijn zo goed geweest om regelmatig in te vallen
waar dat nodig was.
Bij de jeugd was er helaas geen volwaardig team , maar er zijn nu wel 2 Jeugd opstap competitie
teams.
Bij de recreanten konden we gelukkig weer een recreantenteam noteren om mee doen en die zijn
ook verdienstelijk kampioen geworden in de Y klasse afd. 2
In dit team zitten :Thea Koeman,Iris Mennink , Jannie van Dijk -Peul,Bert Meijerink, Sievert Beertema
en Henny Hutink.
En heeft Jacques Hidding ze geholpen door eens in te vallen.
Voor de lentecompetitie 2018 zijn er tot nu toe 2 teams bekend die mee willen doen.
En voor volgend seizoen hopen dat we weer aanwezig kunnen zijn in de diverse competities met
enkele teams.

De clubkampioenschappen 2017

Was met een kleine groep maar wel zeer geslaagd, en de mensen die meegedaan hebben genoten en
lekkere wedstrijden gespeeld.

Huidige trainers:

Albert Vuurpijl en Jan Maarten ten Kate.
Er zijn begin dit jaar samen met Jan Maarten diverse zaken afgesproken ,met namen over de
training van de competitie spelers, hier is door de trainer een invulling aan gegeven die nog zal
geëvalueerd moeten worden.

Competitie 2018/2019
Het zou mooi zijn dat we meer teams mee zouden kunnen laten doen in de gewone, jeugd en
recreanten competitie, en dat ik/wij als TC er echt veel werk mee zouden hebben, maar ik denk dat
we blij moeten zijn als we qua teams gelijk dit komende competitie jaar 2018/2019 kunnen blijven.
De clubkampioenschappen 2018

Deze zullen bij genoeg deelname weer op een Zaterdag gehouden worden , en qua datum is dit nog
niet in zijn geheel bekend , dit zal in Juni zijn.
Invulling TC

Het zou fijn zijn als er nog een persoon er bij zou kunnen bij de T.C., heeft wel als voordeel ik ben altijd
snel klaar met vergaderen.

