Jaarverslag TC vv Jonas 2018-2019
We kunnen terugkijken op een seizoen met wisselende resultaten. Er waren helaas geen kampioenen
te huldigen en ook promotie via de P/D bleek net niet haalbaar. Naast de teams die goed boven in
meedraaiden, helaas ook twee degradanten die op een niveau hoger gewogen zijn en te licht zijn
bevonden. Een rondje langs de teams.
Dames 1 kende een redelijk succesvol seizoen, zeker als je na gaat dat de dames een smalle selectie
hadden op de middenpositie. Ondanks dit gegeven hebben de dames veel wedstrijden gewonnen en
werd alleen van de topploegen verloren. Een mooie 4e plaats was het resultaat, die de laatste weken
nog extra glans kreeg doordat er gewonnen werd van de nummer 2 en 3 en nipt verloren van de
kampioen. Daarnaast is er afscheid genomen van Simon Visser, die een ‘sabbatical’ neemt. Simon
wordt komend seizoen opgevolgd door Danny van de Outenaar. Doel van de dames is nu wel top 3.
Dames 2 kende een sterk seizoen, waarbij veel overwinningen werden geboekt. Samen met
Croonenburg bleken zij veruit de sterkste teams in de poule. Er werd lange tijd gelijke tred gehouden
met Croonenburg, maar de onderlinge wedstrijden werden verloren, waardoor weer de 2e plek
restte en dus PD wedstrijden. Ook hier werden de dames 2e, maar dankzij een opvul plek zijn de
dames toch gepromoveerd naar de promotieklasse. Handhaven is het doel voor komend seizoen.
Dames 3 kende een zwaar seizoen in de 1e klasse, waarbij veel wedstrijden verloren gingen. Ondanks
dat bleef de sfeer goed en wisten de dames toch een paar mooie overwinningen te boeken,
waaronder de laatste wedstrijd, waardoor zij nog een kampioensfeestje verstoorde. 11e en dus
degradatie. Komend seizoen weer in de 2e klasse. Zou promotie er weer inzitten?
Dames 4 had een stabiel seizoen, overwinningen werden afgewisseld met nederlagen, waardoor een
6e plaats een goede afspiegeling is. Vooral aan de 4-0 thuisoverwinning tegen de koploper zal nog
wel eens teruggedacht worden. Doel is weer in de middenmoot te eindigen en jeugd in te passen.
Dames 5 is dit seizoen 7e geworden. Een lastig seizoen met veel blessures en invallers. Ondanks al
deze tegenslagen hebben de dames een aantal hele leuke wedstrijden gespeeld en werden er ook
nog een paar mooie overwinningen geboekt.
Croonenbrug/Jonas Heren 1 was vorig seizoen gepromoveerd uit de promotieklasse, maar daar was
niets van te merken in de 3e divisie. De overwinningen werden overtuigend aan een geregen en de
heren hebben lang meegedaan om de 1e plek. In de tweede seizoenshelft werd er minder
overtuigend gewonnen en dat resulteerde uiteindelijk in een 3e plaats. Aan het einde van het seizoen
is er afscheid genomen van trainer Danny van de Outenaar die naar de dames gaat en van Mathijs
Dubbelman, die na jarenlang in het eerste te hebben gespeeld nu gestopt is. Judith Blansjaar gaat de
heren trainen. Zou een top drie weer mogelijk zijn?
Heren 2 was afgelopen seizoen gepromoveerd en wilde graag handhaven in de promotieklasse, maar
dit bleek moeilijker dan gedacht. In veel sets werd tot de 20 punten leuk meegedaan, maar meer zat
er dan niet in. De heren zijn pas in februari gaan volleyballen en resultaten pakken, maar toen was de
achterstand al te groot. Een 11e plek en dus degradatie. Komend seizoen is het doel weer bij de top
drie te eindigen.
Heren 3 had veel blessureleed dit seizoen, waardoor er vaak maar 6 man aanwezig was en daar
waren dan ook nog invallers voor nodig. Een moeilijk seizoen dus, die de heren op een 8e plek
afsloten. Komend seizoen is het team gewijzigd en zal er vol voor promotie gestreden gaan worden.

Heren 4 kende een wisselvallig seizoen. Mooie overwinningen werden afgewisseld met onnodige
verliespartijen, wat uiteindelijk resulteerde in een 7e plek, met evenveel punten als Heren 3. Doel
voor komend seizoen is top 5.
Heren 5 zijn 8e geworden, met vooral aan het einde van het seizoen nog een mooie einsprint met
mooie overwinningen. Doel voor komend seizoen is om deze goede lijn voort te zetten en er vanaf
het begin te staan. Zou een top 4 haalbaar kunnen zijn?
Heren 6 is dit seizoen 6e geworden. De heren spelen al jaren in de middenmoot mee, dus ook dit jaar
weer. De heren spelen vaak leuke wedstrijden en misschien wel de meeste 5-setters van de
vereniging. Ook komend seizoen gaat zij weer voor een plek in de middenmoot.
Tot slot speelden er nog een aantal Jonas heren in een combinatie team met Voluit. De heren zijn 3e
geworden in de competitie, maar omdat de nummer 2 geen PD wilde spelen, mochten de heren deze
plek innemen. Helaas bleken de heren net niet goed genoeg om te promoveren. Komend seizoen is
de samenwerking met Voluit gestopt en spelen de heren in het 3e van Jonas.
De recreanten spelen al jaren op maandag in Waterwijck en dinsdag aan het Bachplein in Heemskerk.
De groepen blijven stabiel in aantallen en vooral de groep op dinsdag is gewild en zit vol. Ook voor de
maandagavond komt steeds meer animo, waardoor voor deze groep ook een wachtlijst ontstond.
Komend seizoen starten we wel weer met 2 groepen, maar mogelijk dat er toch een 3e groep
gecreëerd moet gaan worden om de vraag aan te kunnen.
Bovenstaande was allemaal niet mogelijk geweest zonder alle scheidsrechters. Iedereen die gefloten
heeft, bedankt daarvoor! Ook komend seizoen doen we weer een beroep op jullie, zodat iedereen
zijn wedstrijden kan spelen!
Daarnaast nog een speciale dank voor Cees Mooij, Marco Hoedemaker, Simon Visser, Hans Kramer
en Robin den Blanken voor het fluiten in de regio, zodat ons heren 1, dames 1 en heren 2 in de 3e
divisie en promotieklasse konden spelen. Ook komend seizoen doen we graag weer een beroep op
jullie.
Tevens zijn er komend seizoen weer tellers nodig bij de wedstrijden van dames 1 en heren 1 omdat
zij in de 3e divisie uitkomen. Ook hiervoor zullen we weer een beroep op jullie doen.
Al met al een seizoen dat voor verbetering vatbaar is. Komend seizoen gaan veel teams voor
promotie en hopelijk kunnen we dan weer een of meerdere kampioenschappen vieren!
Tot slot nog even over de TC zelf. Na jarenlange inzet hebben Rolf van der Scheer en Ilonka van der
Kolk aangegeven te stoppen met hun werkzaamheden voor de TC. Wij zijn ze enorm dankbaar voor
hun inzet de afgelopen jaren! Rolf gaat zich nu bezighouden met het wedstrijdsecretariaat.
Gelukkig hebben we ook twee goede vervangers kunnen vinden in de persoon van Peter Niesten en
Jary Kroon.
TC vv Jonas

