Jaarverslag TC Heren Bevok 2016-2017
Beste Bevok-leden,
Hierbij het jaarverslag van de TC-heren van Bevok.
Het afgelopen seizoen ging weer snel voorbij. We zijn ook dit jaar als TC het afgelopen half jaar, druk,
bezig geweest met de nieuwe teamindelingen, trainers en trainingschema's. Door afzegging hebben
we wat moeten schuiven in de teamsamenstelling.
We hebben getracht met zoveel mogelijk verzoeken rekening te houden, maar dat is niet altijd gelukt.
We hebben ons best gedaan om tot een zo goed mogelijke nieuwe teamindelingen te komen en het
daarbij zoveel mogelijk ieder naar zijn zin te maken. Als TC zijn we naar onze mening tot een goed
concept gekomen voor het volgend jaar.
RESULTAAT COMPETITIE
Heren 1
H1 speelde in poule H1A in de 1e klasse van regio Noord. Met 12 teams werden 22 punten gehaald.
H1 eindigde op de laatste plaats. Gedegradeerd
Heren 2
Heren 2 speelden in poule H2A in de 2e klasse van regio Noord. Met 12 teams werden 17 punten
gehaald. Behaalde de 11e plaats. Met de 11 plaats was H2 gedegradeerd.
Heren 3 en 4
Heren 3 en 4 speelden in poule H2B in de 2e klasse van regio Noord.
Met 12 teams in de poule werden 46 en 41 punten gehaald.
Heren 3 behaalde de 7 e plaats.
Heren 4 behaalde de 9e plaats
Beide teams blijven in de 2e klasse komend jaar.
Heren 5, 6 en 7
Heren 5, 6 en 7 speelde in poule H3D in de 3e klasse van regio West.
Met 12 teams werden 46, 24 en 37 punten gehaald
Heren 5 behaalde de 7e plaats.
Heren 6 behaalde de 11e plaats
Heren 7 behaalde de 9e plaats

KOMENDE SEIZOEN 2017 - 2018
ENQUETEFORMULIEREN
We hebben voor de voorbereiding van het komende seizoen weer gebruik gemaakt van de
enquêteformulieren. Hiermee konden de competitiespelers hun ervaringen met ons delen van het
afgelopen seizoen en hun wensen uiten.
VERANDERINGEN
Bij de heren zijn een aantal veranderingen en wensen. Een korte opsomming van de hoofdpunten:
Heren 1 zijn 2 opzeggingen. Hierdoor is doorschuiven vanuit heren 2 om weer tot 8 man te komen.
Heren 2: is het oude H3. Geen grote wijzigingen.
Heren 3: is het oude H4. geen grote wijzigingen.
Heren 4: Is het oude H2 door hun degradatie van 2e naar 3e klasse.
Heren 5: Een gedeelte van het jongeren team is gestopt. Het overige gedeelte van dit jongere team is
samengevoegd met een nieuwe jongere lid en enkele jongere spelers uit heren 6 om weer een groep te
vormen van leeftijdgenoten.
Heren 6: enkele veranderingen met afgelopen jaar. De jongeren zijn naar heren 5 gegaan en daarvoor
in de plaats zijn een paar nieuwe leden gekomen.
Heren 7: weinig verandering met afgelopen jaar
TRAININGEN
Het voorgaande heeft het gevolg dat er wijzigingen zijn in de trainingsgroepen en -tijden. Het nieuwe
Heren 1 en 5 gaan samen trainen in de Z.O.Beemster. Heren 2 en 3 blijven samen trainen in de
Z.O.Beemster. Dit zijn het oude 3 en 4.
Heren 4 en 6 gaan samen trainen in Middenbeemster zodat we Jaap Conijn kunnen behouden voor
training aan de dames.
Heren 7 is zelf met Vip in contact gegaan buiten bestuur om samen te gaan trainen. Hierbij is geen
rekening gehouden met recreanten, zaal huur en trainer die geregeld is voor de groep. Bestuur zal
zich nog moet beramen over de gevolgen en zullen kijken hoe dit in te vullen.
Trainers:
H1 en H5: Hesdie
H2, 3, 4 en 6: Willem
H7. Erik

We wensen iedereen veel succes, veel plezier en geen blessures in het nieuwe volleybalseizoen.
met vriendelijke groet,
Theo en Ralph,
namens TC-heren

