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Week 12, 28 maart 2016
De Terda nieuwsbrief voor alweer de 12e week van dit jaar. De laatste zaalwedstrijden zijn gespeeld, en sommige
teams zijn zelfs al volop met de voorbereiding op het veld bezig; de lente is in aantocht en zelfs de wintertijd moest
er alweer aan geloven. Kijk ook regelmatig voor updates op onze site (www.kc-terda.com) en onze Facebook pagina.
Onze toppers van de B1 kregen korfballes van de nr 2 van de poule, maar konden in de laatste wedstrijd bij winst
tegen koploper Voltreffers toch nog kampioen worden. De hele wedstrijd op voorsprong, maar helaas duurde de
wedstrijd 31 seconden te lang. De 7-7 viel 30 seconden na de zoemer…. De scheids wist snel een veilig heenkomen
te vinden. Dus net geen kampioen, een 3e plek was bleef over. Ook Terda 1 en Terda C1 behaalden een keurige 3e
plek in hun poule. De D1 was al eerder op een 2e plaats geëindigd. De laatste zaal uitslagen:
12 Maart:
Terda 1 – Gemini 4 9-11
Terda B1 – Sporting Delta B3 3-15
NIO D2 – Terda D1 4-7
VIOS E1 – Terda E1 16-1
19 Maart:
DSO 4 – Terda 1 13-11
Voltreffers B1– Terda B1 7-7
Springfield E1 – Terda E1 0-2
De jeugd graag op tijd aanmelden voor het Pinkstertoernooi en de gourmetavond. Ook niet vergeten om je aan te
melden voor de Halsterenloop, de pub quiz en het aankomende school korfbaltoernooi. Met name zijn veel handjes
nodig in de maand september, voorafgaande aan het toernooi op zaterdag 1 oktober. Ook wordt er nog hulp gevraagd
om mee te denken voor een passende Terda mascotte, zie bijlage. Op 4 juni wordt ons lustrum gevierd, en wel na het
traditionele hutspot toernooi en de BBQ, gezellig met de hele club!
Trainingen veld:
Dinsdag van 19.00 – 20.00 uur Terda E, Terda D en Terda G (aangepast sporten)
Dinsdag van 19.00 – 20.15 uur Terda C en Terda B
Dinsdag van 20.15 – 21.30 uur Terda senioren (incl. studenten)
Donderdag van 19.00 – 20.00 uur Terda C, Terda B, Terda D
Donderdag van 20.15 – 21.30 uur Terda senioren (onder voorbehoud)
Agenda:
3 April – De 10 van Halsteren, zie bijlage
5 April – Ontvangst delegatie Sovak, Terheijden (G-korfbal)
16 April – Gourmetavond jeugd in de kantine, (verplaatst van 22 maart), uitnodiging achteraan
23 April – The Terda pubquiz, kantine, op tijd aanmelden!
6 Mei – Officiële datum van ons 18e lustrum
16 Mei – Pinkstertoernooi voor alle teams, dit keer in Bleiswijk, Terda 1+2, B1 en C1
4 Juni – Afsluiting veldseizoen: Hutspot toernooi + Luxe BBQ + Feestavond KC Terda 90 jaar
10-12 Juni – Jeugdkamp op een speciale locatie
3 September – Eerste speelweekend veld najaar (tevens laatste weekend van de schoolvakantie regio Zuid)
1 Oktober – KC Terda school korfbaltoernooi
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Programma komende weken:

Zaterdag 2 april
Vriendenschaar D4 – Terda D1
Kevin, Julian
Jip, Cara
Coach: Anja

chauffeurs: Anja, Erik
vertrek: 08.15 uur
aanvang: 09.30 uur
veld: Groene Zoom, Bodegraven

Dinsdag 5 april
Terda MW – Merwede MW
Michiel J, Michiel L, Bas, Jan, René
Tenny, Jenny, Christine,

scheidsrechter:
aanwezig: 19.15 uur
aanvang: 20:00 uur

Zaterdag 9 april
Terda 1 – Vitesse 5
Margo, Merel, Elizabeth, Iris, Lidwine
Klaas, Martijn, Krisztian, Arthur, Alex v.G

scheidsrechter: Halbe
aanwezig: 13.15 uur
aanvang : 12.30 uur

Terda 2 – ACKC 4
Femke, Lisanne, Hanna, Willemijn
Alex H, Jelle, Niels, Ton, Edwin, Mitch

scheidsrechter: Klaas
aanwezig: 13.00 uur
aanvang : 14.00 uur

Terda B1 – Emergo B1
Hidde, Luc, Douwe, Bram
Jente, Mette, Lotte, Anouk, Simone, Kim

scheidsrechter: Jelle
aanwezig: 10.30 uur
aanvang: 11.15 uur

Terda C1 – VIOS C2
Thieme, Stan, Laurens, Niels
Elizabeth, Sophie, Esther, Daphne, Elianne

scheidsrechter: Hidde
aanwezig: 09.30 uur
aanvang: 10.30 uur

Terda D1 – Voltreffers D1
Kevin, Julian, Jip, Cara
Coach: Halbe

scheidsrechter: xx
aanwezig: 09.00 uur
aanvang: 09.30 uur

Terda E1 – DSO E3
Inge, Yael, Lieke, Merel, Sander
Coach: Anja&Nathalie

scheidsrechter: xx
aanwezig: 09.00 uur
aanvang: 09.30 uur

Speelvelden: De C legt hun veld uit naast dat van de E en de D.
Wanneer de D en E klaar zijn, legt de B hun veld daar uit.
Team 1 en 2 kunnen ook van het B veld gebruik maken, eventueel iets verleggen indien nodig.

JEUGDKAMP 2016
Dit jaar gaan we voor het eerst sinds lange tijd weer eens op pad, naar een externe locatie, maar wel op fietsafstand.
In verband met de kosten willen we heel graag weten wie er mee gaat (iedereen natuurlijk). Meest handig is dat bij
de aanmelding per persoon 20 euro wordt overgemaakt op de rekening van onze penningmeester. Hiermee zijn de
kosten van het kamp redelijk gedekt. Rekening staat vooraan in dit Terdaantje.
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Terda zkt. MASCOTTE!
Hulp gevraagd

Zoals iedereen misschien al weet, gaan we het schoolkorfbal op een grootse wijze nieuw leven
inblazen!
Maar wij zoeken voor die dag (en voor andere evenementen in de toekomst) een supergave, super
coole, hypermoderne maar vooral bij ons passende mascotte!!
Heb jij een idee? Moet het een pinguïn, olifant, kabouter of prinses zijn? Of zitten we er compleet
naast en weet jij het beter?
Laat het ons weten!!! kvterda@gmail.com

En vrijwilligers gevraagd voor het school korfbaltoernooi op zaterdag 1 oktober 2016.
Voor het verzorgen van trainingen aan groepen 4 op een aantal woensdagmiddagen in september (14/21/28).
Voor de grote dag zelf: mensen voor ontvangst, teambegeleiders, kantine personeel, schminken, mensen voor bij het
springkussen, scheidsrechters, gastheren/vrouwen, fotograaf voor social media en mooie portretfoto's met de
mascotte etc. Geef je nu al vast op via kvterda@gmail.com
Het bestuur wil hierbij met nadruk aangeven dat zij het slagen van dit toernooi van zeer groot belang vindt voor de
toekomst van onze club. Hoewel we dankbaar zijn voor de groei van 20 naar 80 leden over de laatste 10 jaar, is het
nu zaak deze groei te bestendigen. Gemiddeld zegt jaarlijks zo’n 7 tot 8% van de leden bij een club op, door
verhuizingen, blessures, ouderdom, studie etc. Bij een stand van 40 leden moet je dus jaarlijks 4 nieuwe leden
werven om te blijven groeien. Bij 80 leden is dat al 7 nieuwe leden per jaar. Belangrijk in dit streven is een constante
aanvoer van nieuwe jeugdleden. Genereert dit jaarlijks terugkerende toernooi de komende 5 jaar alleen al 35 nieuwe
jeugdleden, dan kunnen wij een beheerste ledengroei realiseren van nu 80 tot 100 in 2021 (erbij 35, eraf 35 normaal
verloop, erbij 20 door autonome groei). Die 100 leden over 5 jaar is waar we met zijn allen wel naar toe willen.
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TERDA ACTIVITEIT APRIL
GOURMETAVOND

Mmmmm…
Zin om met jouw team te gourmetten in onze Terda-kantine?
Wij zorgen voor het eten en een drankje
Tot 16 april!
Voor wie:
Wanneer:
Hoe laat:
Waar:
Kosten:

Alle jeugdleden
Zaterdag 16 april
16.00u – 18.15u
E
18.30u – 21.00u
D, C, B, (A)
Terda Clubhuis
€5,00 (contant betalen)

Aanmelden voor 6 april via activiteitenterda@gmail.com
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