Jaarverslag dames 1, 2, 3 en 4 seizoen 2012-2013
Afgelopen jaar zijn de trainingsgroepen uit elkaar gegaan. D2 trainde met D4 en D1 met
D3. Dit had alles te maken met het invullen van een trainer voor D3 en D4.
Het niveauverschil op de training van D1 en D3 was te groot, maar na overleg is
besloten om toch in deze samenstelling te blijven trainen.
D1 en D3 trainden o.l.v. Jaap Conijn, D2 en D4 o.l.v. Hesdie.
Dames 1
I.v.m. 2 zwangerschappen en een langdurige blessure is D1 aangevuld met 2 dames uit
D2, dit in goed overleg met beide teams. Het doel was terug te keren naar de 1ste
klasse. Helaas bleek de concurrentie te hoog en zijn zij binnen de 2e klasse geëindigd
op een 4e plaats.
Dames 2
D2 begon het seizoen zonder de dames Tol, die een overstap hadden gemaakt naar
D1. De aanvulling van 2 jonge meiden uit D3, in combinatie met het nieuwe systeem,
bracht wat onwennigheid. Hierdoor zijn er toch veel wedstrijden verloren en is D2 hun
plaats in de 2e klasse kwijtgeraakt.
Dames 3
D3 heeft te kampen gehad met veel blessures en buitenlandse stages, waardoor het
team niet stabiel was. Er is regelmatig een beroep gedaan op D4 om in te vallen.
Halverwege het seizoen is besloten om Dionne Reuzenaar definitief aan het team toe
te voegen. Ze zijn onderin de 3e klasse geëindigd.
Dames 4
D4 heeft een redelijk stabiel jaar achter de rug. Als enig minpuntje is het vertrek van
hun spelverdeler in januari te noemen, dit was na enig onvrede over de samen
aangeschafte trainingsjasjes. Er moest hierdoor af en toe geschoven worden op de
positie van spelverdeler, dit was even wennen, maar D4 heeft zich snel herpakt en het
seizoen afgesloten met een 3e plaats in de 3e klasse.
Door de toch wat teleurstellende resultaten van het afgelopen seizoen, is in overleg met
Jaap Conijn besloten om de trainingsgroepen voor het komende seizoen weer terug te
brengen naar de oude combinaties, t.w. D1 traint met D2 en D3 traint met D4. Alle
dames gaan trainen onder de bezielende leiding van Jaap Conijn.
Het doel van D1 is promoveren naar de 1ste klasse.
Het doel van D2 is om in oude samenstelling terug te keren naar de 2e klasse.
Het doel van D3 is om een hoger en stabieler niveau te bereiken en wellicht halverwege
de 3e klasse te eindigen.
Het doel van D4 is om wederom een plaatst te behalen boven in de 3e klasse.
Aan het eind van het komende seizoen zullen de resultaten weer worden bekeken en
zal een groot deel van de nieuwe teamsamenstelling in handen van Jaap Conijn zijn.
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