Nieuwsbrief Senioren
Het seizoen is inmiddels ten einde, iedereen is toe aan vakantie, maar als TC zijn we al
een aantal weken druk bezig met het volgende seizoen.
Deze senioren nieuwsbrief staat vol met belangrijke zaken voor het nieuwe seizoen.
Uiteraard de teamindelingen, die altijd spannend zijn maar ook is er informatie over een andere manier van
afschrijven en compleet maken van de teams. Als laatste vind je ook nog het oefenprogramma voor
augustus.
We zijn al een aantal maanden hard op zoek geweest naar een nieuw wedstrijdsecretariaat, omdat Maaike
en Claudia hebben aangegeven hier na twee seizoenen met te willen stoppen. Helaas hebben we dit niet
kunnen invullen, dus is er gezocht naar alternatieven. Verderop in de nieuwsbrief is te lezen hoe wij dit nu
in gedachte hebben.
Dit idee vanuit de TC is een bestuursbesluit geworden, aangezien dit best impact heeft op de vereniging,
maar zonder dit alternatief hadden we überhaupt geen wedstrijdsecretariaat gehad.
De technische commissie wenst iedereen een goede zomer!

Teamindelingen
Aan de hand van de input van de spelers hebben we ook dit jaar geprobeerd om de teamindelingen zo te
maken, dat we zoveel mogelijk aan ieders wensen kunnen voldoen. Iedereen zal begrijpen dat dat een
flinke puzzel is, maar ons inziens in hij gelukt!
Met onderstaande teams zal er de eerste helft veld worden gestart. Richting de zaal zal er door TC, in
overleg met coaches/aanvoerders, worden gekeken of er nog geschoven dient te worden. Dit kan te maken
hebben et resultaten, blessures, vakanties etc.
Het zal je wellicht opvallen dat er in sommige gevallen gekozen is om met 6 of zelfs 7 heren of dames te
spelen, ivm vakanties en/of blessures.
Heb je vragen over de indelingen, over bepaalde keuzes of gedachten, neem dan contact op met een van de
TC leden!

Selectie 1/2
Wion 1 trainer/coach: Robert Boomstra
Wion 2: trainer/coach: Bernard Medendorp
Dames
Maaike
Claudia
Sabine
Kelly
Geer Janne
Esther
Nika
Suzanne
Lisanne
Angela

Heren
Erik vd S
Alwin
Bob
Bart
Kevin
Sander G
Dennis
Reinoud
Mickeal

Wion 3
Dames
Rosanne H
Mirte
Machteld
Linda
Steffanie
Miriam

Wion 4
Heren
Frans
Luuk
Peter
Patrick G
Richard
Dean
Ewoud

Wion 5
Dames
Adaja
Dineke
Manon
Amy
Nadia ?

Dames
Kim
Rosanne G
Tamara
Tosca
Denice
Sylvana

Heren
Stefan
Erik F
Guido
Eelke
Marcel
Jack

Wion 6
Heren
Christiaan
David
Jaron
Gijs
Maarten
Dave

Dames
Liselotte
Cynthia
Marjolein
Mirella
Lianne
Melissa

Heren
Roland
Patrick vd A
Nars
Sander S
Eric B

Informatie teamleiders
Voor komend seizoen hebben we helaas geen nieuw wedstrijdsecretariaat kunnen vinden. Hierdoor moeten
wij met een alternatief komen. Dit zal zijn in de vorm van zogenaamde teamleiders. Elk team kiest een
teamleider (kan iemand anders zijn dan de aanvoerder) die eindverantwoordelijk zal zijn voor het compleet
maken van zijn/haar team, inclusief eventuele reserves. Afmeldingen zullen vanaf nu dus ook via hem of
haar gaan en niet langer via de app van het wedstrijdsecretariaat.
Jullie worden dus als team verantwoordelijk voor het compleet spelen, zorg er dus voor dat je zo weinig
mogelijk afmeldt en indien dit toch moet dan ruim op tijd. De teamleider is wel eindverantwoordelijk maar
uiteindelijk ben je met zijn allen verantwoordelijk dat je compleet kan spelen.
19/8 horen wij graag wie de teamleiders worden van 3,4,5 en 6. Dit kan je doorgeven op de wedstrijdzaken
telefoon (0624461088). Wij zullen dan 22/8 en 24/8 toelichting geven aan de teamleiders over alle ins and
outs. Verderop in de nieuwsbrief vind je de spelregels/uitleg voor de teamleiders.

Oefenprogramma
Onderstaand het oefenprogramma voor augustus. Indien je nu al weet niet aanwezig te zijn bij deze
wedstrijden kun je je tot 19/8 nog gewoon bij het wedstrijdsecretariaat telefoon afmelden (liever niet
uiteraard): 0624461088. (dit geldt ook voor de competititeweekenden waarvan je het nu al weet)
Voor Wion 6 wordt er nog geïnventariseerd naar de wensen m.b.t. oefenwedstrijd.
Dinsdag

8-Aug

Start trainingen selectie

Zaterdag

12-Aug

Trainingsdag selectie

Dinsdag

15-Aug

Start training 5/6

Donderdag

17-Aug

Wion 2 – Dijkvogels 2
Wion 1 – Dijkvogels 1
Start training 3/4

--> verdere informatie
volgt vanuit trainers

19:30
21:00

Zaterdag

Zaterdag

19-Aug

26-Aug

Driekamp selectie bij RWA

2x 20 min

Wion 1 – RWA 1
RWA 2 – DVS 2
DVS 1 – WION 1
DVS 2 – WION 2
RWA 1 – DVS 1
WION 2 – RWA 2

12:00 - 12:45
12:50 - 13:35
13:40 - 14:25
14:30 - 15:15
15:20 - 16:05
16:10 - 16:55

Wion 1 – Nexus 1
Wion 2 – DES 3
RWA 3 – Wion 3
Wion 4 – Nexus 2
RWA 5 – Wion 5

15:30
14:00
11:30
14:00
13:00
19:30
21:00

Dinsdag

29-Aug

Wion 2 – Alo 2
Wion 1 – Alo 1

Zaterdag

2-Sep

Start competitie

Veld 1
Veld 1
Veld 2

Rol van teamleiders
Voor ieder team, ook als ze een coach hebben, wordt er door het team een teamleider gekozen. De
teamleider is, naast een eventuele coach, het aanspreekpunt van het team voor het wedstrijdsecretariaat. Dit
mag iemand anders zijn dan de aanvoerder.
- Teamleider (i.s.m. aanvoerder) zorgt dat invallers/reserves op de hoogte zijn van verzamel- en
speeltijden.
- Teamleiders moeten bij aanvang seizoen ervoor zorgen dat ze beschikken over de telefoonnummers van
potentiele invallers/reserves (kan opgevraagd worden via het wedstrijdsecretariaat).
- De teamleider inventariseert en verwerkt de afmeldingen binnen zijn/haar eigen team.
- Het wedstrijdsecretariaat zorgt voor een document via Google drive met het wedstrijdprogramma. Dit
wordt gedeeld met de teamleiders. Hierin kunnen de teamleiders de afmeldingen/invallers en reserves voor
hun eigen team bijhouden.
- De regels m.b.t. wie in welk team mag invallen zullen in de Google Drive komen te staan onder
teamopgave. Let op: indien een speler 3 wedstrijden niet gespeeld heeft dient dit doorgegeven te worden
aan het wedstrijdsecretariaat want dit veranderd eventueel de teamopgave.
- De teamleider zorgt samen met het team dat er 4 dames en 4 heren beschikbaar zijn en tevens reserves
indien wenselijk.
- Het wedstrijdsecretariaat hakt knopen door op het moment dat het belang van een team boven een ander
team bepaald dient te worden.
- In de zaal zullen de zaalwachten ook ingevuld dienen te worden. Hier kun je je eigen team/reserves voor
gebruiken. Indien je slechts 8 spelers hebt dan graag team ervoor of erna vragen. Let op wel verplicht om
dit te regelen!

- Indien een wedstrijd eventueel verplaatst dient te worden i.v.m. te weinig spelers dan altijd eerst overleg
met het wedstrijdsecretariaat. Verder afhandeling van het verzetten zal door teamleider gedaan worden.
- Indien er een verzoek bij het wedstrijdsecretariaat binnenkomt vanuit de tegenstander om te verzetten
sturen we dit door naar de teamleider om verder af te handelen.
Belangrijk bij eventueel verzetten:
- Het niet spelen/verplaatsen van een wedstrijd mag enkel in uiterste nood! Eerst dienen alle opties
bekeken te zijn. Het overgaan tot verplaatsen dient altijd eerst met het wedstrijdsecretariaat
besproken te worden!
- Indien een tegenstander niet wil verzetten en wij komen niet, dan levert dit altijd boetes en/of punten in
mindering op. Verzetten in de zaal levert ook nog eens extra kosten voor zaalhuur op.
- 6 spelers is het minimum om een wedstrijd mee te starten.
- Verzetten van een thuiswedstrijd naar doordeweeks zorgt er altijd voor dat andere teams niet kunnen
trainen.
- Indien het echt niet mogelijk is om een wedstrijd door te laten gaan en wedstrijdsecretariaat ziet ook geen
mogelijkheden meer dan zal het verzetten gebeuren in overleg met Steffanie Degenaars (0654974513), zij
kent de verdere afhandeling naar tegenstander, bond en scheidsrechter. Overigens wordt wel van de
teamleider verwacht dat hij/zij ondersteund in het regelen/informeren van alle partijen.

