Jaarverslag TC 2014
Het jaar 2014 was te kenmerken als een gemiddeld seizoen betreffende de prestaties. In de
herenlijn werden Heren 2 en 3 kampioen, heren 5 werd laatste. In de dameslijn lukte het
dames 1 helaas net niet om 1e te worden in de poule. Een goede prestatie werd opnieuw
neergezet door dames senioren die zich wisten te handhaven. Alle teams hebben zich
wederom een goed gastheer getoond en een sportieve tegenstander. Bij de heren zijn er
genoeg leden die competitie willen spelen, alhoewel er in 2015 geen vijf maar vier teams
worden ingeschreven. Bij de dames is het aanbod van speelsters wederom beperkt voor
dames 1 en dames senioren. Voor het toekomstbeeld is er geen ander perspectief. Er is
beperkte aanwas van spelers jonger dan 30 jaar. In 2014 is een doorstart gemaakt met een
uitgebreide herenselectie om een team voor heren 1 te formeren. Binnen de vereniging
wordt dit als een positieve ontwikkeling gezien. Van aanwas uit de eigen jeugd (18-) is nog
geen sprake.
Vooruitblik 2015
In 2015 is er een andere competitie opzet. Er is voorafgaande aan de indeling van de poules
voor/met de teams een keuze gemaakt voor een wedstrijddag met 18, 27 of 36 holes. Het is
afwachten hoe de krachtsverhoudingen in de poules zijn. In 2015 zijn de doelstellingen voor
de teams als volgt:
Heren 1 – 36 holes: handhaven
Heren 1 – 27 holes: handhaven
Heren 2 – 27 holes: handhaven/promoveren
Heren 3 – 27 holes: promoveren
Dames 1 – 27 holes zondag: handhaven
Dames 1 – 27 holes dinsdag: handhaven/promoveren
Dames 2 – 27 holes dinsdag: een sportieve en plezierige competitie
Dames senioren – 27 holes: handhaven
Heren 1 senioren – 27 holes: promoveren
Heren 2 senioren – 27 holes: handhaven/promoveren
Heren 3 senioren – 27 holes: een sportieve en plezierige competitie

