Jaarverslag TC Heren Bevok 2018-2019
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 seizoen.
De trainers van het afgelopen jaar, Hesdie (heren 1) en Willem (andere teams) worden weer bedankt
voor hun inzet om alle teams weer training te geven. Volgend jaar gaat Krasimir heren 1 training
geven.
RESULTAAT COMPETITIE
Heren 1
H1 eindigde op een overtuigende 1e plaats en is hiermee gepromoveerd naar de 1e klasse.
Coach Jan had een belangrijke bijdrage voor de
promotie naar de 1e klasse en ook het
komende seizoen gaat Jan ons coachen. Jan
heel erg bedankt!! Ook Richard en Robbert
worden bedankt doordat ze onze aanvankelijke
te kleine selectie hebben aangevuld.

Heren 2
H2 eindigde op de 9e plaats en heeft zich hiermee voor het volgende seizoen weten te handhaven in 2e
klasse.
Heren 3
H3 eindigde op de 7e plaats en heeft zich hiermee voor het volgende seizoen weten te handhaven om
2e klasse.
Heren 4.
H3 eindigde op de 10e en laatste plaats en is hiermee direct gegradeerd naar de 3e klasse.

------------------------------------------------------------------------------------Heren 5
H5 heeft een 6e plaats behaald in de 3e klasse
Heren 6
H6 heeft een 10e plaats behaald in de 3e klasse

Heren 7
H7 heeft een 5e plaats behaald in de 3e klasse
Heren 8
Het nieuwe H8 heeft een verdienstelijke 9e plaats behaald in de 3e klasse

KOMENDE SEIZOEN 2019 - 2020
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.
Inschrijven aantal teams.
Er is besloten om 7 heren teams in te schrijven. Het lukt ons niet om weer 8 teams te maken met
voldoende spelers in elk team. Daarbij is ook het probleem dat er diverse vriendenteams niet willen
veranderen van samenstelling en we hebben getracht met zoveel mogelijk wensen rekening te
houden, maar dat is helaas niet altijd mogelijk. Hierdoor zijn er teams met 10 spelers. We hopen op
begrip hiervoor waarbij het bedoeling is dat iedereen zoveel mogelijk speelt.
VERANDERINGEN
Heren 1: Er zijn een aantal veranderingen bij heren 1. Thijs is vanwege verhuizing gestopt en wordt
bedankt voor zijn inzet in de afgelopen jaren. Door de promotie naar de 1e klasse moet er wel een
sterker en groter team gemaakt worden. VIP-heren heeft te weinig spelers om komende seizoen
verder te kunnen. Gezamenlijk hebben we besloten om met overblijvende spelers van Vip 1 een 1e
klasse waardig team neer te zetten. Hierdoor melden er ook nog andere spelers zich aan als Bevok-lid
om ons team versterken (Axel, Dennis en Huub). Door de grote groep besloot Richard weer alleen in
Amsterdam te gaan spelen en Robbert gaat weer terug naar de 3e klasse. Beiden worden heel erg
bedankt voor het aanvullen van heren 1 in het afgelopen seizoen zodat we voldoende spelers hadden
en konden promoveren.
Komende seizoen beginnen we met een brede basis van 11 spelers waarvan 1 libero. Voor de
trainingen is het ideaal, maar het moet nog blijken hoe dit gaat verlopen in komende seizoen. Het
uitgangspunt is presteren in een goede, leuke en sportieve sfeer waarbij ook iedereen speelt. Hiervoor
gaan met de hele groep goede afspraken maken om er een goed seizoen van te maken.
Heren 2: Geen wijzigingen. Is het oude heren 3 van seizoen 2018-2019. We hebben heren team 2 en 3
omgedraaid vanwege de onderlinge afspraak dat de hoogste geëindigde team het heren 2 team mag
zijn. Een mooie onderlinge competitie.
Heren 3: Geen wijzigingen. Is het oude heren 2 van seizoen 2018-2019.
Heren 4: Zijn enkele mensen extra toegevoegd vanwege opgeven van 7 teams dit jaar
Heren 5: Zijn enkele mensen extra toegevoegd vanwege opgeven van 7 teams dit jaar
Heren 6: Dit is het grotendeels het oude heren 7 team.
Heren 7: Dit is het oude heren 8 team.

TRAININGEN
Trainers:
• H1: Krasimir
• H2, 3, 4, 5, 6 en 7: Willem
We wensen iedereen veel succes, veel plezier en geen blessures in het nieuwe volleybalseizoen.
met vriendelijke groet,
Theo en Ralph (namens TC-heren)

