Beachseizoen 2016

Het beachseizoen is weer (bijna) afgelopen. Wat hebben wij een serie mooie
wedstrijden gespeeld, maar helaas ook een aantal mindere.
Erg leuk is dat de trainingen druk bezocht worden en dat er bij een aantal
toernooien steeds meer teams mee gaan (‘Westsite 2’ winnaar Camesota !)
Wij begonnen het beachseizoen met toernooien in Einsiedeln (Zwitserland) en
Zagreb (Kroatië). Eerstgenoemde was een toernooi voor de lol welke
afgesloten werd met een eerste plek.
In Zagreb was het de voorbereiding voor de EBT Finals, waar wij niet alles uit
gehaald hebben.

In mei begonnen dan de EBT Finals in Thessaloníki (Griekenland).
Het normaal zonnige Griekenland, was dit weekend veranderd in een bewolkt
en regenachtige Griekse toernooi.
Een aantal wedstrijden
moesten daardoor gespeeld
worden met natte ballen en
voornamelijk 1-punters (met
dát weer zijn pirouetjes of
vliegertjes erg risicovol) .
Desondanks zijn wij in de
poule 2e geworden met één
verlieswedstrijd tegen de
Hongaren.

Helaas hebben wij in de
halve finales daarna niet
laten zien wat wij kunnen.
Hierdoor hebben wij het
moeten doen met een 4e
plek. Niet geheel blij met
deze plek, maar toch een
goede prestatie!

Elk weekend werd er wel een toernooi gespeeld met goede wedstrijden en
mooie eindplekken. Ook op het NK Beach in Biddinghuizen hebben wij mooie
dingen laten zien. Ook daar hebben we het jammer genoeg in de finale laten
liggen.

Daarnaast zijn er 2 mooie toernooien geweest in Polen en Spanje waarbij we in
beide gevallen de 1e plek hebben gehaald.
 Op TV
gekomen in
Spanje,
 Truus als
MVP
én
 winnen van
Noorwegen.
Dat was echt
geweldig!!!

Afgelopen weekend speelden wij op het Camelot-toernooi. Dit is altijd een
toernooi waar wij ons moeten richten op de punten voor de Finals van het jaar
erna. Dit jaar was dit iets anders, we hadden al veel punten! Toch hebben wij
gestreden en hebben wij goede wedstrijden gespeeld.
In de finale hadden wij moeten winnen, maar bij de shoot-outs is het toch net
niet gelukt. Ook nu afgesloten met een 2e plek.
Aankomend weekend is er het laatste toernooi in Hongarije, waar wij ook dit
jaar met 2 teams heen gaan.
Op de ranking staan wij nu op nummer 2 voor plaatsing van de EBT Finals van
volgend jaar.

