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Lock-down:
En toen kwam er een virusje uit Tsjaina en werd alles stilgelegd. Op 7 maart was er nog de officiële
uitreiking bij de naar nu blijkt laatste speelronde en is de club sinds die dag dus ongeslagen in dit nieuwe
tenue. Zo goed als dat ging heeft het bestuur middels nood communiqués de leden op de hoogte gebracht
van de stand van zaken, wat nog wel mogelijk was en wat dus niet. Nu er weer onder RIVM voorwaarden
getraind kan worden en er weer zicht is op hervatting van de competitie, werd het weer tijd voor een
Terdaantje. Met nieuws, update, activiteitenkalender en alles wat je moet weten van onze mooie club.
Nieuws van de penningmeester:
Allereerst natuurlijk proficiat Arthur met het vaderschap. Op 12 mei kwam een lang gekoesterde wens in
vervulling en werd Simon geboren.
Geen korfbal en toch contributie? Een brief hierover van het bestuur werd gelukkig door alle leden met
instemming ontvangen. Daar waren we echt super blij mee. Inmiddels is de balans opgemaakt van de
impact van de lock-down. Geen kantine inkomsten maar veldhuur is ons kwijt gescholden door de
gemeente. Alles bij elkaar ziet het bestuur voldoende ruimte om de maand juni NIET in rekening te
brengen, deze wordt eenieder dus kwijt gescholden. De volgende contributie run zal derhalve de maanden
juli/aug/sept omvatten. Deze run loopt nu dus mooi mee met het verenigingsjaar. Diegenen die zelf de
contributie over maken, hier graag rekening mee houden. Eventueel wordt teveel betaalde terug geboekt.
Vacature administrateur:
Arthur heeft aangegeven met deze taak binnenkort te willen stoppen. Het bestuur is blij met zijn bijdrage
over de afgelopen jaar waarin de financiële overzichten uitblonken in helderheid. Mocht iemand hier voor
in zijn, of iemand weten die dat wel zou kunnen, dan gaarne doorgeven aan het bestuur. Het hoeft niet
specifiek een spelend lid te zijn, directe familie is ook een optie. Met deze rol zit je niet in het bestuur, het
is louter een uitvoerende functie. Belangrijkste taken zijn: Incasso van de contributies (4 x per jaar),
verwerken van declaraties en het opstellen van het jaarlijkse exploitatie overzicht. De lopende zaken
worden vooralsnog waargenomen door bestuurslid Fred Meershoek.
Vacature scheidsrechter coördinator:
Taken onder meer het aanwijzen van scheidsrechters voor eigen wedstrijden, opleiden van eigen
scheidsrechters, eventueel begeleiding. Meer info bij de TC of het bestuur.
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Vacature bestuurslid:
Ralf heeft zijn interim periode als bestuurslid van aanvankelijk 1 jaar met 1 jaar verlengd, maar daar komt
in oktober toch echt een eind aan. Met ook het terugtreden van Arthur verliest het bestuur dus 2 zeer
capabele bestuurders. Wie zich geroepen voelt neemt contact op met Halbe/Anja, ook wie een gouden tip
heeft voor een verborgen talent. Familie van spelende leden zijn wederom welkom, hoeven niet direct iets
van de spelregels van het korfbal af te weten.
Vertrokken leden:
Ieder jaar rond deze tijd heeft de club te maken met leden die onze club verlaten. Zo gaat Mette studeren
in Wageningen, Marleen kiest nu even voor het moederschap (2e op komst, proficiat!), Isabelle is weer
terug naar Haarlem en Whitley heeft Breda verlaten. Dat zijn dus 4 dames minder. Voor Jan W. is de
reisafstand te bezwaarlijk geworden en heeft Frank om persoonlijke redenen afscheid genomen.
Ter vergelijking, vorig jaar namen 5 A junioren afscheid i.v.m. studie (waarvan 4 heren) en moest Terda 1
onverwachts afscheid nemen van Frederieke en Ronald.
Nieuwe leden:
Welkom terug op het oude nest Youri en Krista. Ze gaan gelijk meedoen met het 2e. Ook terug, maar dan
als trainend lid is Willemijn Quik. Bij de A2 is Elise de Graaf aangesloten, zij heeft inmiddels haar eerste
trainingen achter de rug en is super blij met de korfbalsport.
Komb-Fit:
Onder de fanatieke leiding van Halbe is vorig jaar de Kombi-fit opgestart. Deze groep staat ook wel
bekend onder de naam Superkorfballers en is bedoeld voor leden die op een meer relaxte manier een
balletje willen gooien, ieder naar zijn/haar mogelijkheden. Korfbalervaring is geen vereiste, eigenlijk
alleen maar een positieve instelling. Oud-korfballers Pascal, Fred P en Nathalie waren er al snel bij. Van
de ouders van de jeugd bleven Ingrid en Manuel na de aanloopperiode de groep trouw. Uit Zeeland
maakten Ton en Elly de overstap naar Breda. Linda is nog aan het revalideren. De groep kan nog wel wat
uitbreiding hebben, dus mocht je iemand willen tippen, heel graag! We denken ook aan de spelvorm
Slow-korfbal, overgewaaid uit het voetbal waarbij rennen dus niet mag.
Nieuws van de TC:
De TC is druk bezig geweest met het protocol en de coördinatie van de trainingen. Verder is er uitgebreid
nagedacht over de teamindeling na de zomer. Er natuurlijk vanuit gaande dat in september weer “normaal”
kan worden gekorfbald. Door een last-minute spelregel wijziging van de bond heeft de TC wel de knoop
door kunnen hakken om het “overschot” aan heren op te lossen. Met een 3e seniorenteam kan nu iedereen
aan spelen toekomen. De hesjes-regel bij de jeugd is nu ook bij de senioren toegestaan. Het gaat wel om
een tijdelijke proef.
Al eerder was men tot een akkoord gekomen met een trainer/coach voor Terda 1. Helaas heeft deze
kandidaat op het laatste moment moeten afhaken vanwege privé omstandigheden. Het lag dus niet aan
Terda, daar had hij een heel goed gevoel over. Wie weet maken we volgend jaar nog een kans. Komend
jaar zijn we in ieder geval blij dat Nadja de overstap wil maken van de A1 naar de selectie.
De teamindeling voor na de zomer was dit keer een hele klus voor de TC. Maar na veel overleg en vele
vergaderingen werd de puzzel dan eindelijk afgerond en voorzien van een uitgebreide toelichting aan de
leden voorgelegd. Hier en daar een kleine teleurstelling of positieve verbazing, maar over het algemeen
werden de keuzes goed begrepen. We gaan gewoon lekker van start in september, en moeten er dingen
wijzigen dan zien we dat wel gebeuren. Natuurlijk wel in overleg met de TC.
Nieuws van de sponsor commissie:
En wat een geweldige dag was dat toch, die 7e maart, nu al weer zo lang achter ons. Margo had een heel
programma vast gelegd met diverse bijdragen van teams en leden. Wat mogen we blij zijn met Otentic als
sponsor en wat zijn de shirts mooi geworden. Na de zomer gaat het bestuur met de commissie in overleg
om de speerpunten van komend seizoen in kaart te brengen.
Ledenwerf commissie LWC:
Vol goede moed was de LWC dit jaar begonnen met de marsroute die tot nieuwe jeugdleden moet leiden.
Daar heeft de club namelijk zeer dringend behoefte aan. We starten dit jaar met 2 A teams, daaronder is
het leeg geworden. En toen kwam Covid-19.
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Inmiddels is men volledig op stoom gekomen. Er zijn foto’s gemaakt voor de flyers, flyers gedrukt en
uitgedeeld. Op de zaterdag wordt Terda Play wekelijks ingeroosterd om 11.00 uur. Vorige week zijn er
clinics gegeven aan 45 kinderen uit groep 3 en 4. Een volgende is al weer gepland. Deze zomer wordt
meegedaan met een initiatief van de gemeente (Summer vibes). Van de bond komen 2 toppers een gastles
geven aan onze jeugd waarbij vriendjes en vriendinnetjes welkom zijn. Op 22 augustus heeft Monkey
move een kinderdag op ons veld waarbij wij korfbal aanbieden. Als klapstuk is net bekend geworden dat
we ingeloot zijn bij de bond voor een clinic voor de jeugd door 2 Oranje internationals!
Kortom, lekker bezig die LWC! Heb je nog tips, geef die dan door aan Henrieke, Denitia, Else of Wouter.
Oranje bezoekt KC Terda! – This is Korfball Tour Summer edition
Op 22 juli krijgt onze club bezoek van 2 Oranje internationals, te weten Anouk de Visser en Laurens
Leeuwenhoek. Zij gaan voor onze jeugd een clinic verzorgen tussen 9.45 – 12.00 uur op deze
woensdagochtend. Voor zover (nog) niet op vakantie wordt de Terda jeugd opgeroepen deze ochtend niet
te missen. Het zal een onvergetelijke ervaring worden. Senioren die op een handtekening van deze cracks
loeren zijn natuurlijk ook welkom om deze happening van nabij mee te maken.

Activiteitenkalender:
1 juli
Kantine mag weer open! Wel het RIVM protocol goed volgen
En de senioren mogen weer voluit trainen zonder beperking
14 juli
Start renovatie korfbalveld (rugbyveld uitwijkmogelijkheid)
22 juli
This is Korfball Tour summer edition – Terda jeugd
15 augustus Start veldtraining
We mogen dan ook weer de douches gebruiken (vooralsnog dan)
20 augustus Competitieprogramma bekend
22 augustus Oefenwedstrijden in Oosterhout (bij Voltreffers)
29 augustus Driekamp in Etten-Leur (bij Focus)
5 september Seizoensopening met uitgesteld Hutspot toernooi / BBQ → Vanaf 16.00 uur
Eerste competitieronde veld, tenminste, daar gaan we nu maar even vanuit
7 oktober
Jaarvergadering, 20.00 uur in de kantine
19 jan 2021 Terda bierproefavond (>18), 19.30 uur in de kantine
17 mrt 2021 Culinaire avond, 19.00 uur in de kantine
19 april 2021 Terda pub quiz
23 juni 2021 Seizoen afsluiting met all-time favourites Koppelschieten, Hutspottoernooi + BBQ
30 juni 2021 Jeugdkamp 2021
Trainingstijden veld:
Terda G
di 19.00 – 20.00 uur, trainer Lisanne
Kombi-Fit
di 19.00 – 20.00 uur, trainer Halbe
Terda A1/A2 di/do 18.45 – 20.00 uur, trainers Klaas (A1)/Denitia (A2)
Terda 1
di/do 20.00 – 21.30 uur, trainer Nadja
Terda 2/3
di/do 20.30 – 21.30 uur, trainers Anja (S2) Pascal (S3)
Studenten
do 19:30 – 20.30 uur, trainer Edwin
Overige niet-spelende leden trainen met Terda 2 of 3 mee
Web-winkelen waarbij Terda meeprofiteert!
Nogmaals aandacht voor de webwinkelactie SPONSORKLIKS. Het fungeert als portal naar alle
bekende webwinkels zoals Coolblue, Wehkamp etc. Het mooie is dat op alle aankopen die via
deze portal gedaan worden, een % wordt gestort op de clubrekening! Alle clubs uit de omgeving
doen al mee. Het enige wat je moet doen is je aankopen doen via deze portal. Kijk op onze
website www.kc-terda.com voor de link (rechtsonder bij onze sponsoren) en je bent gelijk goed
ingelogd.
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Teamindeling na de zomer:
Terda 1
H: Klaas, Michiel, Martijn D, Thieme
D: Else, Ellen, Elizabeth, Denitia, Henrieke
Trainer/coach: Nadja
Terda 2
H: Niels P, Ton, Martijn v L, Youri, Edwin, Remco
D: Lisanne, Lidwine, Krista, Hanna
Trainer/coach: Anja
Terda 3
H: Jan B, René, Halbe, Wouter, Pascal, Arthur
D: Anouk, Lotte, Isabel, Gina, Linda
Coach: Linda/Pascal
Terda A1:
H: Laurens, Julian, Fenn, Stan, Jelte
D: Daphne, Elianne, Jip, Anouk
Trainer: Klaas
Terda A2:
H: Paul, Zeb, Sander, Daan, Jelle
D: Merel, Bo, Aranka, Mara, Elise
Trainer: Denitia
Concept poule indeling veld najaar 2020:
Terda 1 speelt wedstrijdkorfbal, dus die poule gaat door na de zaal (voorjaar 2021)
Focus 1, Luctor 1, Good Luck 1, Volharding 1, SKV 1, Voltreffers 1, Zaamslag 1
Terda 2, Juliana 4, Springfield 1, DSO 5
Terda 3, Voltreffers 2, DSO 6, Good Luck 3
Terda A1, Focus A1, ADO A3, Juliana A1
Terda A2, ACKC A1, Voltreffers A1, Tilburg A4
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