Jaarverslag TC Dames seizoen 2018-2019
Dit seizoen zijn wij gestart met 4 dames teams. Helaas is dames 4 vrij snel in het seizoen uit
elkaar gevallen. De dames die over bleven hebben het seizoen kunnen afmaken door
wisselende invalkrachten van dames 3. De overige dames teams zijn intact gebleven.
De dames teams zijn zoals elke jaren in september van start gegaan. Waarin Aad Conijn de
trainer was van Dames 1 en Dames 2, dames 1 en 2 wisselde elkaar om de week af van
trainingstijden. Dames 3 en 4 werd getraind door Cor van Braam.
De wedstrijden zijn vooral bij dames 4 niet soepel begonnen. Door de uitval van een aantal
speelsters zijn er ook een aantal wedstrijden niet gespeeld of met minimale bezetting. In
loop van het seizoen is dat opgepakt door Dames 3, zij hebben doormiddel van een inval
schema om en om mee gedraaid met dames 4.
Dames 1 en Dames 2 liepen zoals van ouds, doordat er weinig verschuivingen in dit jaar
waren. Voor Dames 3 was het even aan elkaar wennen door een wat nieuwere
samenstelling.
Dames 1 ging dit jaar tevens voor het kampioenschap, helaas is het niet gelukt om dit te
behalen. Dames 3 heeft daarentegen grote stappen gemaakt. Zij hebben promotie
wedstrijden gespeeld met het doel in 2e klasse te komen. Na een aantal spannende
wedstrijden is het ze gelukt om te promoveren.
Dames 2 had pieken en dalen betreft de wedstrijden. Aan het eind van het seizoen bleven ze
onder aan de poule hangen, maar het voldoende om in 2e klasse te blijven.
Dames 4 draaide in de wedstrijden erg moeizaam. Door de vele verschuivingen van
speelsters is het moeilijk om aan elkaar te wennen en daardoor bleven ze onder het midden
hangen in de poule.
Doordat dames 4 dit afgelopen seizoen niet tot volledig team kwam, hebben wij besloten in
overleg met het bestuurd om aankomend jaar te starten met 3 dames teams. Wij hebben
geprobeerd een volledig team voor dames 4 te maken, helaas is dat ook niet gelukt naar vele
oplossingen/pogingen. Wij hebben daardoor in samenspraak met het bestuur besloten het
team te laten vervallen. En de overige 4 dames de mogelijkheid geven om mee te trainen
met dames 2.
Alle dames teams zullen in september starten in 2e klasse.
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