Jaarverslag Wedstrijdsecretariaat Vereniging Montfoort 2015-2016
We startte de competitie in totaal met 15 elftallen cq teams.
Alle teams, behoudens onze 5e seniorenteam(West 2)waren ingeschreven in West 1. De
senioren speelde een volledige competitie, terwijl de jeugd( B categorie) in twee competities(
Najaar- Voorjaar) deelnamen. Opvallend was dat bij de jeugd,in de voorjaarscompetitie,
diverse kampioenschappen te vieren waren. Mijn complimenten gaan vooral uit naar de
leiders, trainers, maar vooral de scheidsrechters, die het mogelijk hebben gemaakt , dat de
wedstrijden doorgang konden vinden. Hier volgen de eindstanden van zowel senioren als
jeugd over het seizoen 2015-2016:.
Senioren
Het 1e eindigde met 26 wedstrijden en 31 punten op de vierde plaats van onder en werd
zodoende veroordeeld voor de nacompetitie. Uiteindelijk wisten zij zich ,door diverse
wedstrijden positief af te sluiten, te verzekeren voor behoud van de 1 e klas. Er werd geen
tweede elftal ingeschreven over genoemd seizoen. Het derde elftal degradeerde uit de
tweede klasse. Dit was vooral te wijten ,dat dit team spelers afstonden aan ons selectieteam.
Het vierde daar in tegen eindigde in de 4e klas op een keurige 4e plaats met 30 punten. Het
5e,dat was ingedeeld in West 2 in de 7e klas als laatste zonder overwinning.
Jeugd najaarscompetitie jongens
De B junioren behaalde in de tweede klas een bescheiden 8 e plaats
De C1 kwam, in de tweede klas, ook niet verder dan een 9e plaats.
De D1 deed het een stuk beter en eindigde op de 3 e plaats.
De D2 kwam in de 4e klas niet tot een overwinning en eindigde in de achterhoede.
De E1 werd in de 3e klas 9e . De E3 behaalde een bescheiden plaats (4e kl)
De E2 werd in de 3e klas 8 e
De E4 behaalde ook een bescheiden plaats (7 e kl )
e
De F1 kwamen in 5 klas 2x tot winst en 1 gelijk
Jeugd najaarscompetitie meisjes
De MB1 jun. Behaalde in de 2 e klas 6 punten
De MD1 behaalde met 27 punten in de 3e klas een zeer mooie 2e plaats.
Jeugd voorjaarscompetitie jongens
In het voorjaar competitie werden er verschillende kampioenschappen gevierd.
Hier volgen de resultaten van de teams:
De B1 werden Kampioen in de tweede klasse.
De C1 werden eveneens Kampioen in de 4e klasse
De D1 kwamen niet verder dan een bescheiden plaats in de tweede klasse.
De D2 werden in de 5e klasse Kampioen.
De E1 vierden ook feest met een mooie Kampioenschap in de 4 e klasse.
De E2 bereiken een keurige 3e plaats in de 3e klasse.
De E3 behaalde ook een keurige 4e plaats in de 5e klasse.
De E4 behaalde een 5e plaats in de 8 e klasse
De F1 behaalde een 5e plaats inde 5e klasse
Jeugd voorjaarscompetitie meisjes
De MB1 meisjes waren te sterk ingedeeld in de tweede klasse en behaalde een bescheiden
plaats.
De MD1 meisjes werden in de 2e klasse Kampioen.
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