
 

 

 

 

 

Jaarverslag TC   

Het afgelopen seizoen hebben we afgesloten, helaas zijn de heren 1 gestopt! 

Dames 1 gaat dit jaar voor een promotie, dus gaan voor de kampioenschap! 

trainer Marco Benne zal hier alles aan doen! 

Dames 2 word getraind / gecoacht door Mark Leyenhorst, staan nu op de 9e plek,willen graag nog putjes  

pakken om in deze klasse te blijven! 

Dames 3 Wouter Bos als trainer, monique coacht de thuis wedstrijden. de dames zijn op een 4e plek. 

Dames 4  hebben Renata als trainster, staan nu 6e, maar ook zij hebben weinig punten verschil met de 

nummer 3. 

Dames 5 trainer is Wouter. Spelen voor het eerst in de2e klasse!! Dus zullen erg moeten wennen, en 

zullen er alles aan doen om toch lekker te kunnen spelen, en er in te blijven 

Dames 6 trainer Peter van Toor. deze dames, doen het uitstekend, hebben aan het begin nog al wel wat 

verschillende mensen mee moeten nemen. maar dit team kan nog wel eens voor een mooie verrassing 

zorgen!! Staan nu 2e 

JongensB1: dit seizoen hebben we weer een jongens team, zijn eerste helft als 5e geeindigd. 2 helft 

zullen ze er alles aan doen om hoger te eindigen, gaan 2x per week trainen! 

Meisjes A1 zijn als 8e geeindigd de eerste helft.  

Meisjes B1: hebben een goede prestatie neer gezet,zijn eerste helft kampioen geworden van de 2e 

klasse, nu op naar de 1e klasse!! 

Meisjes B2 eerste helft 4e geeindigd, in de 2e helft gaan ze weer voor lekker volleyballen. 

Meisjes B3  eerste helft als 6 geeindigd, zaten de eerste helft bij de B1 in, komen de 2e helft bij de B2.  

Meisjes B4:eerste helft 3e geeindigd, spelen 2e helft ook samen met de B2. 

Meisjes C1  eerste helft als 4e geeindigd in de 2e klasse 

Meisjes C2 eerste helf als 3e geeindigd in de 2e klasse 

Meisjes C3 eerste helft als 3e geeindigd in de 3e klasse 



 

Dames en Heren Recr trainen op de maandagavond. 

er zijn 2 Heren teams gestopt. 

minis trainen op de maandag middag van 16:00-17:00. 

we willen graag het niv van de mini s omhoog krijgen, dus zullen ook meer naar talenten kijken.  

en de trainingen daar op aan passen. 

dit seizoen zijn er toch ook wel weer paar leden bij gekomen, maar ook wel weer een paar gestopt. voor 

de nieuwe leden.. Veel volleybal plezier bij onze vereniging. 

 

 

 

 

De tijd is weer aangebroken voor de TC om zich weer bezig te houden met de nieuwe indelingen van de 

teams. En trainingstijden, coaches en trainers. 

er komen van de mini s teams omhoog, zij worden dan C jeugd. 

iedereen bedankt die iets voor de verenging doet , trainers en coaches zodat we samen weer een goed 

en gezellig 2e helft in mogen gaan!! 

 

 

v.g Maroeshka van de Berkt 


