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16.05 uur  Tjoba 2 - Tilburg 2

TJOBA 

Tilburg 25 Jan
17.30 uur

BALSPONSORS
Zeeuwse
Verwarmings
Unie

Foto ; Vera Weststrate



   Van de Voorzitter ...
Spanning in een blauw, groen 
en witte zaterdag......

Afgelopen zaterdag was het toch wel een beetje 
blauw wit tegen groen wit.
Tjoba 4 en Tjoba C1 speelden tegen Blauw Wit 
en verloren beiden. De D2 speelden tegen het 
blauw wit van Seolto en ook zij verloren helaas 
hun wedstrijd. E1, B1 en Tjoba 3, 2 en Tjoba 1 
speelden tegen het blauw wit van Ondo. En daar 
waren de resultaten aanmerkelijk beter. Met 5 
wedstrijden in het hol van de Leeuw, ook wel 
sporthal De Sprong genaamd, was het afwach-
ten hoeveel punten er mee terug naar Schreins 
gingen. E1 won in de ochtend hun wedstrijd en 
dat was een prima begin. Met 2 punten achter-
stand op de koploper staan zij nu keurig op een 
2e plaats. Daarna was het de beurt aan de B1. In 
een, naar horen zeggen, iets mindere wedstrijd 
werd toch ook daar de volle buit binnen gehaald. 
Met 2 punten achterstand beginnen zij zaterdag 
aan de wedstrijd van het seizoen (tot nu toe) te-
gen koploper ADO. Bij winst ligt de strijd weer 
helemaal open en behoort een kampioenschap 
zeker tot de mogelijkheden.
Halverwege de middag was het aan Tjoba 3 om 
als koploper de favorietenrol waar te maken. Dat 
lukte en met een duidelijke 24-17 overwinning 
werden 2 punten aan het totaal toegevoegd. 
Tjoba 2 volgde dit voorbeeld en deed dat ten op-
zichte van Tjoba 3 op saldo zelfs nog iets beter 
met 22-14.
Daarna was het de beurt aan Tjoba 1. De 34 
goals in de overwinning op Dubbel Zes/Futura 
gaven natuurlijk wel vertrouwen, maar Ondo is 
natuurlijk wel gedeeld koploper en dus van een 
ander kaliber. Het werd achteraf gezien een wed-
strijd om van te smullen. Het was even schrikken 
net na de start toen er een 4-0 achterstand op 
het scorebord stond, maar na de inhaalrace had 
iedereen er vertrouwen in. En alle ingrediënten 
die nodig zijn voor een derby waren aanwezig. 
Twee ploegen die op het scherpst van de snede 
speelden, met scherp schoten, een scheidsrech-
ter die zijn handen vol had, een goed gevulde 
hal, zoemers die tijdens het spel voor verwar-
ring zorgen, emoties zowel binnen als buiten 
de lijnen, tactische wissels, noodzakelijke wis-
sels (met Esmee als slachtoffer), voorsprong/

gelijke stand/achterstand en vice versa volgen-
den elkaar in rap tempo op, spelers die elkaar 
tergden maar na de wedstrijd een arm om elkaar 
heen slaan en respect toonden, en met nog een 
paar minuten te spelen kans voor beide teams 
om nog met de winst of juist met een nederlaag 
deze speelronde af te sluiten. Ik had dan ook 
vrede met de 23-23 die na de zuivere speeltijd 
op het bord stond. Met dit ene punt werd Ondo 
de enige koploper omdat concurrenten voor 
het kampioenschap punten lieten liggen. Tjoba 
zorgde met dat andere punt dat concurrenten 
niet te dichtbij komen. Een win-win situatie dus.
Tjoba 2 speelt zaterdag tegen medekoploper Til-
burg 2. Een belangrijk duel dus in de strijd om het 
kampioenschap. Tjoba 1 speelt eveneens tegen 
Tilburg, dat 1 punt hoger op de ranglijst staat. 
Ergens vinden we dit een belangrijk duel om af-
stand te nemen van de onderste regionen, maar 
feitelijk zou Tjoba 1 bij een overwinning ook zo 
maar eens op de 2e plaats komen te staan. Ge-
zien de afgelopen wedstrijden en de groei die de 
selectie doormaakt heb ik daar best vertrouwen 
in. Ik heb Marcel telefonisch dan ook mijn com-
plimenten doorgegeven. Niet alleen voor hem, 
maar natuurlijk voor de hele selectie.
Met 9 punten uit 10 van Ondo, dat geeft een 
goed gevoel en veel vertrouwen in de vereniging 
richting de komende weken. Tja, soms kan een 
voorzitter ook gewoon een weekend van korfbal 
genieten!

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
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Kopie:  mailen vóór woensdagavond naar  kvtjoba.nieuwsbrief@outlook.com

Overige wedstrijden thuis 25 Januari
Tijd Wedstrijd Scheidsrechter Zaalwacht

09.30 Tjoba E4 – TOP E5 Amber Toutenhoofd Tjoba E4
09.30 Tjoba E3 – Luctor E2 Isa Huisson Noa Reijnhout
09.30 Tjoba E1 – TOP E1 Adrienne Broerse Kees Karelse
10.30 Tjoba D2 – KVK D3 Puck Sangster Kees Karelse/Ralph van Hertum
11.30 Tjoba D1 – KVK D1 Danny Janssen Dennis Broerse/Martijn Bakker
12.30 Tjoba B1 – ADO B1 KNKV Dennis Broerse/Martijn Bakker
16.05 Tjoba 2 – Tilburg 2 KNKV Adrienne Broerse/Sharon Goedegebure

**TJOBA 4 AFGELAST**  
  

http://www.kvtjoba.nl
mailto:pienwestmaas%40hotmail.com?subject=
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SUPPORTERS GEZOCHT 25 Jan
TJOBA 1 - Tilburg 1  17.30 uur
TJOBA 2 - Tilburg 2   16.05 uur


