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15.50 uur  Tjoba 2 - Dubbel Zes Futura 2

TJOBA 
Dubbel Zes/

Futura 
11 Jan
17.10 uur

BALSPONSORS



   Van de Voorzitter ...
........ 2020
En hop, 2019 is al weer achter de rug. 
Ik kijk daar met gemengde gevoelens op terug.  
We zijn een korfbalvereniging en dus kunnen de 
prestaties van onze hoofdmacht niet negeren. 
Dan doel ik uiteraard op de degradatie op het 
veld van Tjoba 1 en het voortijdig vertrek van de 
hoofdtrainer van de selectie. Daarnaast heeft 
Anne Serier natuurlijk persoonlijk een moeilijke 
periode gehad na haar ongeval. Gelukkig gaat 
het inmiddels beter met haar, maar ook in 2020 
zal zij de gevolgen nog aan den lijve ondervin-
den.
Positief is het feit dat geen van onze leden in 
2019 is overleden. Dat is voorgaande jaren wel 
anders geweest. Daarnaast op korfbalgebied 
goed om te zien dat de staf is uitgebreid met een 
verzorger en natuurlijk dat Marcel is ingestapt 
als hoofdtrainer. Met de inpassing van jeugd in 
de selectie is een omslag gaande in positieve 
zin, dus dat biedt perspectief voor de toekomst. 
Als laatste, met het risico om andere onderwer-
pen niet te benoemen, wil ik de ontwikkelingen 
van onze accommodatie in 2019 aanstippen. De 
voorbereidingen voor het nieuwe veld en door 
onze eigen vrijwilligers reeds opgeknapte be-
stuurskamer.
Dan naar 2020, wat gaat dit jaar ons brengen. 
Afgelopen jaar zien we een stijgende lijn in ons 
ledenaantal. Vermoedelijk gaan we die lijn door-
zetten en worden we daarbij in de breedte ook 
nog eens sterker. Het zou mooi zijn als we dat 
ergens met een kampioenschap kunnen bekro-
nen. Een aantal jeugdploegen maakt daar kans 
op, maar ook Tjoba 1, 2 en 3 doen nog mee. Dit 

seizoen afsluiten met 1 of meerdere titels bij de 
senioren zou fantastisch zijn.
Feit dat we nog geen nieuwe hoofdsponsor heb-
ben, baart mij wel enige zorgen. Al weet ik dat de 
sponsorcommissie gesprekken voert met diver-
se kandidaten. Na de bestuurskamer is de meta-
morfose van de hal inmiddels gestart. Uiteraard 
in dezelfde lijn/kleurstelling. Daarna volgt nog de 
kantine, waarbij van vele ideeën weer een “toe-
komstvast” plan-de-campagne gemaakt wordt. 
Na de laatste wedstrijden op het veld gaat de 
zomerperiode het veld op de schop. Dit alles om 
voor het nieuwe seizoen een nieuw kunstgras-
veld gerealiseerd te hebben, met kleinere afme-
tingen (alla zaal) en dus ook sneller spel en als 
het goed is ook nog attractiever korfbal op de 
mat.
Inmiddels heb ik mijn laatste nieuwjaarsborrel als 
voorzitter vorige week achter de rug. Dit jaar zal 
ook een nieuwe voorzitter voor onze mooie ver-
eniging brengen. Een nieuw gezicht met nieuwe 
ideeën en nieuwe impulsen.
Weer even terug naar het korfbal….komend 
weekend staat de eerste ronde van 2020 op 
het programma. Voor Tjoba een thuisweekend, 
waar we hopelijk door uw inzet en support de 
Tjoba-teams een impuls kunnen geven voor een 
goed resultaat en daarmee basis voor menige 
kampioenschap dit seizoen.

Tot zaterdag!

Peter Joosse
Voorzitter KV Tjoba
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   Nieuws vanuit de JAC ...
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Het nieuwe jaar is weer begonnen en natuurlijk staan er weer een aantal activiteiten gepland voor 
de jeugdleden van Tjoba. Zet de volgende datums maar alvast in jullie agenda’s:

• 14 februari Disco (thema volgt) ministars t/m E’s

• 20 maart Tjoba got Talent ministars t/m B’s

• 26 t/m 28 juni Kamp 2020 D’s t/m B’s

Houdt dus jullie mail goed in de gaten en geef jullie op tijd op voor de activiteiten. De JAC heeft weer 
veel zin in het nieuwe jaar. Tot ziens.
Groetjes de JAC

   De droom staan in finale Korfbal Challenge ...

Eind vorig jaar bezocht Tjoba B1 (aangevuld met 
meiden uit de B2) de Korfbal Challenge in Rot-
terdam. Zij speelden overdag een toernooi en 
bezochten ’s avonds drie wedstrijden met daarin 
vele toppers uit de Korfbal League en aanstor-
mende talenten. Voor jullie een sfeerimpressie 
van een lange dag vol inspanning en ontspan-
ning. En heel veel geduld voor wat spijs en drank 
om de overdag verbruikte energie ’s avonds 
weer aan te vullen.

Tijdens de Korfbal Challenge speel je vijf tot zes 
wedstrijden 4-Korfbal (4 tegen 4) met iets aan-
gepaste spelregels. Drie veldjes liggen er in één 
hal en je speelt 20 minuten zonder rust. Dat is 
pittig, dus door rouleren en verse krachten inzet-
ten is wel gewenst. 

Tjoba had twee teams opgegeven en had hier-
voor die dag 7 meiden en 5 jongens ter beschik-
king. Beide teams speelden steeds tegelijk, 
dus vooral de jongens konden aan de bak met 
slechts één wissel voor twee teams. De meiden 
hadden iets meer reserve en zijn ook het sterke 
geslacht hè. 
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De groep had zichzelf keurig in twee teams 
verdeeld, B1 en B2. Die zaten bij elkaar in de 
poule en speelden de eerste wedstrijd tegen el-
kaar. Beide teams moesten zoveel mogelijk zelf-
standig de dag invullen en vooral zorgen dat zij 
steeds op tijd bij de volgende wedstrijd waren. 
Omdat we op hoog niveau speelden (5e verdie-
ping) en de kantine op de begane grond was, 
waren de liften een uitkomst. En nuttig want tus-
sen de wedstrijden stond het herstellen centraal, 
dus dan neem je zo weinig mogelijk de trap. Uit-
eindelijk bleek één van onze teams de finale te 
spelen. Toen werd het serieuzer en werd er door 
coach Robert een tactisch plan gesmeed om 
tegenstander Vriendenschaar te bestrijden. Na 
een kleine achterstand kon er nu volop door ge-
rouleerd worden en hadden we nu het voordeel 
dat we met twee teams waren. Verder waren de 
coaches die dag technische en tactisch vrij nut-
teloos, hun belangrijkste rol was het vervoer van 
de jongens en meiden samen met ouder Bianca. 

De jongens zorgen goed voor zichzelf en hun 
herstel tussen de wedstrijden. Ja, je kan er ook 
heel relaxed bij zitten als je je favoriete adres 
voor de avondmaaltijd al gegoogeld hebt en dit 
zich warempel op acceptabele loopafstand be-
vindt. Weer een bewijs dat coaches vrij nutteloos 
zijn en nu eens zelf een voedingsadvies aan de 
deskundigen konden vragen in plaats van allerlei 
opdrachten geven tijdens trainingen en wedstrij-
den. 

De meiden (het sterke geslacht) hadden vol-
doende energie over om gezellig te keuvelen in 
de kantine. De telefoons onder handbereik en 
dan ontspannen maar en wachten op de avond-
wedstrijden. Hopen dat je je korfbalidool ziet 
schitteren. Na een vlotte terugreis hadden ook 
zij hun vrije tijd tijdens de kerstvakantie waarde-
vol in kunnen vullen. Was er ’s morgens nog een 
voorzichtige verwachting dat je ’s avonds eens 
een keer op tijd naar bed zou kunnen gaan (want 
ja, een spannend etmaal was aanstaande), 
bleek het toch dat we niet zo heel veel minuten 
voor het begin van 31 december 2019 weer arri-
veerden bij het Tjoba veld. Als ik weer thuis ben, 
laat ik de dag nog eens passeren. Robert en Bi-
anca bedankt voor de organisatie. Anouk, Britt, 
Chiara, Jasmijn, Senna, Senne, Vera, Arthur, 
Jens, Jurgen, Sem en Sil voor jullie gezelschap 
en korfbalplezier.

Kees Toutenhoofd
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Het nieuwe jaar is weer begonnen, terwijl wij aan het genieten waren van het kerst-
diner en de oliebollen zijn er nog een aantal jeugdteams in actie gekomen afgelopen 
weken. Ook voor aanstaande zaterdag is er weer een bomvol programma. 
Voor het komende jaar wensen we iedereen een blessurevrij en sportief 2020 toe. Om 
het jaar positief te beginnen, willen we jullie wijzigen op het volgende. 
Op 31 januari organiseert het CIOS Goes een theatershow met als thema ‘Dat schiet 
lekker op zo!’. Het theater is bedoeld voor ouders, coaches, trainers en belangstel-
lenden en gaat over positiviteit bij sportclubs. Aanmelden kan via onderstaande link 
en deelname is gratis. 
https://www.goesbewegen.nl/aanmelden-voor-evenement-positief-coachen

Afmelding
Helaas heeft Jelle Verschuure zijn lidmaatschap opgezegd. Jammer Jelle, we hopen 
je nog eens te zien langs de lijn en bedanken je voor je inzet. 

      Nieuws vanuit de JTC ...
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Overige wedstrijden thuis 11 Januari
Tijd Wedstrijd  Scheidsrechter Zaalwacht

09.30 Tjoba E4 – Swift E3 Indy Rietjens Adrienne Broerse 
09.30 Tjoba E1 – Fortis E1 Martijn Bakker Tjoba E1
11.30 Tjoba D1 – ONDO D1 Esmee Walraven  
12.30 Tjoba B1 – TOGO B1 KNKV Patrick de Bruine/Robbin Bustraan
13.30 Tjoba 5 – Seolto 3 Jan Kees Goossens Patrick de Bruine/Robbin Bustraan
14.40 Tjoba 3 – Juliana 3 KNKV Rowan van Belzen/Erik Gelok
15.50 Tjoba 2 – Dubbel Zes/Futura 2 KNKV Rowan van Belzen/Erik Gelok
17.10 Tjoba 1 – Dubbel Zes/Futura 1 KNKV
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SUPPORTERS GEZOCHT 11 Jan
TJOBA 1 - Dubble Zes / Futura 1  17.10 uur
TJOBA 2 - Dubbel Zes / Futura 2   15.50 uur


