Jaarverslag TC Dames seizoen 2016 / 2017

Begin september 2017 zijn de trainingen weer begonnen voor de alle dames teams, onder leiding
van trainer Jaap Conijn. Vanwege de opheffing van VOHO is er een Dames 4 aan toegevoegd.
Dames 1 en 2 trainen samen op de dinsdagavond in De Kuik, Dames 3 en 4 trainen samen op de
maandagavond in De Kuik.
Dames 1 en 2 moesten nog wel aan elkaar wennen, n.l. spelers wisseling, vanuit Dames 1 zijn er 3
spelers naar Dames 2 gegaan. En van Dames 2 spelers naar Dames 1.
Met name Dames 2 had in het begin moeite met een andere team samenstelling, gedurende de
eerste helft van de competitie raakten ze steeds beter op elkaar ingespeeld wat resulteerde in
positieve uitslagen.
Dames 1 had al gauw de drive te pakken met de nieuwe samenstelling.
In Dames 3 en Dames 4 ( VOHO) geen andere team samenstelling en draaiden lekker mee in de
competitie.

De resultaten: Dames 1 op de 3e plek,
Dames 2 op de 9e plek,
Dames 3 op de 3e plek en
Dames 4 op de 7e plek geëindigd.
Al met al een goed resultaat.

Aan het eind van het seizoen lag er een taak voor ons klaar om de teams weer opnieuw samenstellen
voor het seizoen 2017 / 2018. N.l. de meiden jeugd moest ingepast worden bij de senioren. Na een
overleg met de meiden kwam naar voren dat ze het liefst bij elkaar wilden blijven. Dit is niet
helemaal gelukt. Er zijn meiden gestopt, vanwege studie en/of naar een andere vereniging. En een
paar meiden wilden graag naar Dames 1. Zodoende bleven er te weinig meiden over voor een team,
maar gelukkig gaven 2 speelsters van Dames 2 en 1 speelster van Dames 1 aan dat zij de jeugd graag
wilden helpen en dat er toch weer een team op de been kon worden gebracht. De meiden zijn hier
blij mee. Dit team is in het komende seizoen Dames 3, Dames 3 wordt Dames 4 en Dames 4 wordt
Dames 5.

Inmiddels zijn de eerste trainingen alweer achter de rug.
Jaap Conijn geeft training aan Dames 1, 2 en 3 op dinsdagavond.
Cor van Braam, de oude trainer van de Jeugd meiden, geeft training aan Dames 4 en 5 op
maandagavond.

TC Dames, Kika en Sandra.

