Jaarverslag TC Dames seizoen 2017 -2018

Dit seizoen zijn we gestart met 5 dames teams, de jeugd is erbij gekomen als dames 3. Dit team is
aangevuld met 1 speelster uit dames 1 en 2 speelsters uit dames 2, wij als TC waren erg blij met
deze aanvulling. Dames 4 en 5 geen wijzigingen in het team. Met opmerking dat dames 5 een
minimale bezetting had door blessures. Zelfs zo minimaal dat de tweede helft van de competitie
regelmatig speelsters uit dames 4 hebben meegespeeld.
De trainingen zijn gestart in september. Jaap Conijn als trainer van dames 1, 2 en 3. Dames 2 trainde
om de week met dames 1 mee. Dames 4 en 5 werden getraind door Cor van Braam.
De wedstrijden zo aan het begin van de competitie is het weer wennen aan elkaar, na een paar
wedstrijden zit de routine er als vanouds weer in. Voor dames 3 was het wel wennen om in de
senioren competitie te spelen, maar met de oudere garde in de gelederen lukte het aardig om hun
mannetje te staan tijdens de wedstrijden.
Dames 1 ging voor het kampioenschap, promotie naar de eerste klasse was hun doel voor dit
seizoen. Om dit af te dwingen moest er promotie/degradatie wedstrijden gespeeld worden. Het
waren spannende wedstrijden, jammer genoeg is het net niet gelukt.
Dames 2 speelde in dezelfde poule als dames 1, en draaide lekker mee in de tweede klasse.
Dames 3, 4 en 5 speelde dit seizoen in dezelfde poule, klasse 3, de onderlinge wedstrijden waren
uiteraard spannend, je wil natuurlijk van het andere Bevok team winnen.

Op naar seizoen 2018 – 2019, helaas hebben wij dan 1 dames team minder. Door afmeldingen en
blessures beginnen we dit seizoen met 4 dames teams.
Tevens zijn wij op zoek naar een nieuw TC lid.
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