Nieuwsflits TC
Het nieuwe seizoen staat weer te beginnen! We brengen jullie graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij de
teamindeling en de trainingstijden.
Wijziging Teamindeling Heren
Bij de voorlopige teamindeling aan het eind vorig seizoen hebben we gekozen voor 5 herenteams. Dat was een lastige
keuze omdat we, qua aantal spelers, precies op het omslagpunt naar 6 teams zaten. Omdat zich in de zomerperiode een
aantal nieuwe spelers heeft aangemeld en andere spelers bij ons zullen blijven, hebben we de teamindeling weer
teruggezet naar 6 herenteams.
Het spelen in 5 herenteams zorgde voor een aantal voor- en nadelen. Dat heeft een aantal van jullie ook aan ons
kenbaar gemaakt. Een voordeel is dat sommige spelers de kans krijgen om op een hoger niveau te spelen en te kunnen
groeien in hun spel. Door grotere teams zijn er ook minder problemen om afwezigheid binnen het team op te vangen.
Daar staat tegenover dat grote teams ook zorgen voor minder speeltijd per speler. Dat was een lastige afweging. Door
de aanmeldingen in de zomer valt het kwartje nu weer de andere kant op en kunnen we weer 6 teams inschrijven. Dit zal
voor de één fijn zijn en voor de ander een teleurstelling.
Bijgaand treffen jullie de vernieuwde indeling van de 6 teams. We hopen op jullie begrip en wensen jullie komend
seizoen weer veel speelplezier in de competitie.
Op welk veld heb ik training?
Ook dit jaar starten we het seizoen nog gewoon in de Hilt. Dit heeft zeker nu we weer 6 herenteams hebben
consequenties voor de trainingen. Voor de komende 4 maanden tot we overgaan naar het nieuwe Huis van Eemnes
hebben we daarom weer een trainingsschema opgezet zodat iedereen voldoende mogelijkheden krijgt om ook als team
te trainen. Zie onderstaande schema voor informatie over jouw team.
Wie is mijn trainer?
Net als ieder jaar zijn er ook dit jaar weer een aantal wijzigingen in de trainers. Van sommige mensen hebben we
afscheid genomen en andere mensen mogen we verwelkomen. In ieder geval zijn we weer erg blij met de vrijwilligers die
deze taak op zich nemen voor komend seizoen.
Trainers dames:
D1 Buddy
D2 Maarten
D3 Bas
D4 Nick
D5 Marco
Trainers heren:
H1 Buddy
H2/H3 Marike/Maaike *
H3/H4 Maaike/Sacha *
H4 Helga
H5 Kees en Sacha (Sacha 1 week H5 en andere week H3)
H3 traint de ene week met H2 en de andere week met H4.
Marike stopt om 22.30 uur

We wensen jullie allemaal weer veel plezier en succes toe voor komend volleybalseizoen!

