Jaarverslag TC Heren Bevok 2017-2018
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 teamindeling 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 eindigde op de 2e plaats in poule H2B van de 2e klasse en heeft zich afgemeld voor de PD
wedstrijden vanwege opzeggingen voor komend jaar waardoor geen volwaardig 1e klasseteam
opgesteld kan worden. Er waren helaas veel blessures waardoor het kampioenschap helaas niet
haalbaar was. Dankzij de ondersteuning van de vele invallers kon gelukkig toch gespeeld worden en is
heren 1 nog ver gekomen.
Heren 2
H2 eindigde op de 9e plaats in dezelfde klasse als heren 1. Het heeft zich hiermee voor volgende
seizoen weten te handhaven om 2e klasse te blijven spelen

Heren 3
H3 eindigde op de 8e plaats van poule H2A en heeft zich hiermee voor volgende seizoen weten te
handhaven om 2e klasse te blijven spelen

Heren 4.
H4 heeft met een 3e plaats van poule H3D net niet kunnen plaatsen voor PD wedstrijden voor
promotie naar de 2e klasse.
Heren 6
H6 heeft met een 8e plaats van dezelfde poule H3D behaald in de 3e klasse

Heren 5
H5 heeft in de 3e klasse (in poule H3C) het kampioenschap binnen gehaald en hierdoor een plek
veroverd in de 2e klasse voor volgend seizoen.
Echter door het vertrek van diverse belangrijke spelers zal het team naar verwachting zijn plek in 2e
klasse ruilen met Heren 4.

Heren 7
H7 heeft een 10e plaats behaald in dezelfde poule als H5 in de 3e klasse.

KOMENDE SEIZOEN 2018 - 2019
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: Er zijn 2 opzeggingen en Jan Reuzenaar zal naar verwachting stoppen vanwege een blessure.
Hierdoor blijven er nog maar 6 spelers over voor komend seizoen. Er wordt nog druk gezocht naar een
oplossing.
Heren 2: Geen wijzigingen en wil graag bij elkaar blijven spelen.
Heren 3: Geen wijzigingen. Ook heren 3 wil graag in dezelfde samenstelling blijven spelen.
Heren 4: Het heren 4 gaat weer in de 2e klasse spelen omdat bij H5 een aantal dragende spelers zijn
gestopt.
Heren 5: Diverse spelers hebben op het laatste moment opgezegd. Dit zijn helaas de dragende spelers
waardoor in onderling overleg met heren 4 is besloten dat H5 in de 3e klasse blijft spelen.
Heren 6: Geen wijzigingen. Het team heeft tijdens het mixtoernooi besloten om nog 1 jaar met elkaar
verder te gaan.
Heren 7: Geen wijzigingen. Er is een voormalige speler van dit team teruggekomen.
Heren 8: We zijn verrast door de aanmelding van een nieuw team, die wordt gevormd met nieuwe
spelers, voor de 3e klasse
TRAININGEN
Trainingsgroepen zijn niet gewijzigd. H7 gaat trainen met het nieuwe H8.
Trainingsgroepen met trainers:
• H1 en H5: Hesdie
• H2 en H3, en H4 en H6: Willem
• H7 en H8. Kees Tol
We wensen iedereen veel succes, veel plezier en geen blessures in het nieuwe volleybalseizoen.
met vriendelijke groet,
Theo en Ralph,
namens TC-heren

