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19 februari 2018

Parade nr. 25

VIZIER

KV RIGTERSBLEEK/COTTUS
Opgericht 14 september 1926

Belangrijke slotfase
zaalcompetitie

Ereleden
Dhr. H. Baltink, G.G. ten Thij, R. Bouwhuis, P. lutje Spelberg, J. Lievers, Mw. J.
Vet-Bloemsma

Afgelopen weekend stond voor
velen in het teken van de positieve ontwikkelingen binnen de selectie, gezien de gevaarlijke positie waarin zij verkeren. Waar een
aantal jeugdteams reeds lieten
zien over veel talent en vechtlust
te bezitten (bijvoorbeeld de D1 en
C1 die met respectievelijk 16-4 en
15-2 wisten te winnen, knap!), was
het taak voor ons eerste seniorenteam om de reeks winnend afgesloten finales door te zetten. Ondanks het feit dat er tegen de ongeslagen kampioen gespeeld
werd, was niets onmogelijk. Echter
wist 1 de positieve vibe van de
vorige weekenden niet lang genoeg vast te houden en verloor
met 31-26.

Voorzitter
Dhr. R. Nooteboom
bestuur@kvrigtersbleek.nl
Secretaris
Mw. S. Hintzbergen
bestuur@kvrigtersbleek.nl
Penningmeester
Mw. G. Nijland
053-477 62 09
penningmeester@kvrigtersbleek.nl
Secretariaat/Ledenadministratie
Mw. M. Kerkhoven
Uranusstraat 36, 7521 ME Enschede
06-49 98 81 78
secretaris@kvrigtersbleek.nl
Wedstrijdsecretariaat
wedstrijdsecretariaat@kvrigtersbleek.nl
Redactie
Mw. M. Kerkhoven
06-49 98 81 78
redactie@kvrigtersbleek.nl

Desalniettemin kende het belangrijke weekend een uitermate positief resultaat, omdat beide concurrenten de punten niet wisten te
bemachtigen. Zodoende is het
voor onze Bleekers in de laatste
wedstrijd van het seizoen taak om
hekkensluiter TOP te verslaan, en

Clubhuis “Bleekrondom”
G.J. van Heekstraat 35
7521 EB Enschede
053-435 15 27
www.kvrigtersbleek.nl
ABN Amro: NL30 ABNA 0592 7438 37
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VIZIER / MEDEDELINGEN
hiermee handhaving af te dwingen! Deze wedstrijd zal in de Pathmoshal worden gespeeld op zaterdagavond 10 maart. Hierbij alvast de uitnodiging voor eenieder om bij deze spannende avond aanwezig te zijn!
Maar eerst ... vakantie!
Al wist bij de senioren alleen het vierde te winnen, toch kunnen we met
z'n allen genieten van wat korfbalvrije dagen, die zullen worden ingeluid
met de jaarlijkse Pubquiz aanstaande vrijdag. Heb je je hier nog niet
voor opgegeven, doe dit dan nog snel bij Quenda Kuitert!
Voor nu nog een goede week gewenst, en 'break a leg' voor de gelukkigen die de bergen zullen trotseren in de komende voorjaarsvakantie!
Stefan

Aangepaste trainingsuren
De komende weken (week 8 20-23 februari / week 9 27 februari 2 maart) zijn er aangepaste trainingstijden.
Selecties 1, 2 en 4 trainen beide weken niet.
Selectie 3 traint alleen in week 8 van 20.00 tot 21.30 uur.
A1 traint alleen in week 9, normale tijden.
A2 speelt op 21 februari een inhaalwedstrijd en traint in week 9, normale
tijden.
C1 traint alleen in week 9, normale tijden.
C2 traint op vrijdag 23 februari, normale tijd en op woensdag 28 februari, normale tijd.
D1 en D2 trainen alleen in week 9, normale tijden.
F traint alleen in week 9, normale tijd.
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JEUGD / SENIOREN
Afschrijven voor wedstrijden bij je coach én het wedstrijdsecretariaat.
Reiskostenvergoeding aanvragen via wedstrijdsecretariaat@kvrigtersbleek.nl
Vervoer dient per team onderling geregeld te worden.

Wedstrijdprogramma woensdag 21 februari
Rigtersbleek/Cottus A2 - SDO (W) A1
Allisha, Amber, Danique, Esmee
Loes, Mylène, Noortje, Sanne, Vera
Leider(s): Art en Louise
Scheidsrechter: Robin Nooteboom

Aanvang: 19.00 uur
Aanwezig: 18.30 uur
Diekmanhal 1

Wedstrijdprogramma zaterdag 24 februari
ZwaluwenC1 - Rigtersbleek/Cottus C2
Jaimy, Jolien, Juliët, Karlijn, Laura
Marit, Vera, Lucas, Simon
Leider(s): André en Estelle
Auto’s: Laura, Juliët, Karlijn

Aanvang: 10.10 uur
Vertrek: 8.35 uur
Heerenmaten
Zevenaar

Uitslagen senioren en jeugd
ODIK 1 - Rigtersbleek/Cottus 1
Wageningen 6 - Rigtersbleek/Cottus 2
Achilles (A) 2 - Rigtersbleek/Cottus 3
Rigtersbleek/Cottus 4 - EKC Nääs 3
Devinco A1 - Rigtersbleek/Cottus A1
HKC (He) C1 - Rigtersbleek/Cottus C1
Rigtersbleek/Cottus C1 - Ons Clubje C1
Rigtersbleek/Cottus C2 - Olympia/Oversch. C2
Rigtersbleek/Cottus D1 - Groen Zwart D1
Rigtersbleek/Cottus D2 - Centrum D1
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31 - 26
18 - 14
13 - 12
16 - 10
04 - 14
03 - 10
15 - 02
03 - 14
16 - 04
11 - 02
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VERSLAGEN
Rigtersbleek/Cottus 1 - Telstar 1
Zaterdag stond er weer een belangrijke wedstrijd op het programma
voor het eerste van Rigtersbleek/Cottus. In de strijd tegen degradatie
kwam concurrent Telstar op bezoek. Telstar stond op het moment van
beginnen nog 2 punten boven de Bleek, als er niet gewonnen zou worden, wordt rechtstreekse handhaving dus erg lastig.
Vorige week zagen de toeschouwers een gretig en goed spelend Rigtersbleek. De taak om dit kunstje vandaag te herhalen. Vooraf wisten
we dat we veel lengte over hadden op de bezoekers, iets waar we
goed gebruik van konden maken. Aan het begin van de wedstrijd werd
gelijk duidelijk dat er niks te halen viel in Enschede. Na ongeveer 5 seconden was de bal al door het mandje gegaan en niet veel later stond
er al een 8-2 score op het scorebord. Mede door goed voor verdedigen
werden normaal scherp schietende heren van Telstar uitgeschakeld. De
reboundkracht in onze eigen aanval zorgde er voor dat er herhaald kon
blijven worden. Tel dit bij elkaar op en een ruststand van 18-9 is een logisch gevolg.
Na de rust werd de Enschedese voet een klein beetje van het gas gehaald, maar het overwicht was nog steeds voor de thuisploeg. Met
mooi korfbal werd er in de tweede helft nog 13 keer gescoord. Verdedigend zat het nog steeds goed dicht, Telstar draaide veel aanvallen met
één schot, waardoor ze niet in een flow kwamen. De eindstand van 31-

8

VERSLAGEN
17 werd met gejuich begroet en het carnavalsweekend kende een
goede start.
Volgende week staat een trip naar Barneveld op het programma. Hier
wacht de ongeslagen kampioen Odik. We hopen op een stunt, want
de punten zijn nog steeds erg hard nodig. De laatste thuiswedstrijd zal
gespeeld worden op 10 maart tegen TOP. We hopen dan iedereen
weer te zien in de Pathmoshal!
Tijs

ODIK 1 - Rigtersbleek/Cottus 1
Na 4 hele belangrijke punten in 2 topwedstrijden was het deze week tijd
voor de hoofdmacht van de Bleek om aan te treden tegen de kampioen Odik. De club uit Barneveld is de terechte kampioen in de eerste
klasse D, met een maximale score uit alle wedstrijden. Een wedstrijd
voor Odik die als formaliteit kan worden gezien dus, maar voor de Bleek
stond er nog wel degelijk wat op het spel. De punten zijn hard nodig om
zeker te zijn van de handhaving.
De wedstrijd ving aan in de Veluwehal. Beide ploegen beginnen niet
met heel veel pit aan de wedstrijd, wat het spelbeeld niet erg aantrekkelijk maakt. Na een aantal minuten spelen is het Odik die wegloopt
met een 8-5 voorsprong. De Bleek weet het spel weer redelijk op te pakken, en iets meer grip te krijgen op de Barnevelders. Er wordt gerust met
een 13-11 voorsprong voor de thuisploeg.
In de rust werd nogmaals het belang van deze wedstrijd benadrukt en
werd er aangegeven dat er met meer pit gespeeld zou moeten worden om de punten mee te kunnen nemen naar Enschede. Na rust is het
echter Odik die het vizier op scherp heeft en de voorsprong weet uit te
breiden naar een stand van 18-12. De wedstrijd lijkt gespeeld te zijn,
maar de Bleek zet in de laatste 10 minuten toch nog even aan, waardoor het gat terug wordt gebracht naar 2 doelpunten. Toch blijft Odik
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VERSLAGEN
rustig, en wordt de wedstrijd door hen rustig uitgespeeld. Dit resulteert in
een 26-31 verlies en wordt er teruggereisd naar Enschede zonder punten.
Na de wedstrijd bereikt ons echter het bericht dat zowel Telstar en Spirit
hebben verloren. Dit betekent voor ons dat wij ons handhaven, als wij
winnen van Top. Deze wedstrijd is thuis op 10 maart, waarbij we allemaal hopen op jullie steun. We hebben ervaren hoe fijn het is om voor
een enthousiast publiek te spelen. Dus trek je rood-witte kleren aan, trek
alle toeters en bellen uit de kast en schreeuw de longen uit je lijf! Tot
dan :)
Lonne

HKC (He) C1 - Rigtersbleek/Cottus C1
Woensdagavond 14-2-2018 moesten wij de wedstrijd van HKC C1 nog
inhalen.
We begonnen met de 1e helft een beetje slap met spelen.
Over en weer lage tempo en veel balverlies.
Met de rust stond het 3-6 in het voordeel voor ons.
In de 2e helft ging de tempo wat sneller.
Ook is er geen tegendoelpunt gescoord.
Eindstand 3-10.
Romy
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VERSLAGEN
Devinco A1- Rigtersbleek/Cottus A1
Vandaag is Devinco op het programma, een ploeg waar we het hele
seizoen nog geen probleem mee hebben gehad. Voor de wedstrijd
kregen we te horen dat onze directe concurrent verloren had tegen
NKC. Dit was geweldig nieuw wat onze kampioenschap nog in leven
hield. Voordat we zover vooruit denken, moeten we nog wel 3x winnen,
beginnend tegen Devinco.
Begin van de wedstrijd begon goed, we stonden naar ongeveer 20 minuten met 1-5 voor. We sloten uiteindelijk de eerste helft met een voorsprong van wel 2-9 (!). In de rust had Ronnie eigenlijk bijzonder weinig te
vertellen. We moesten vooral op tijd zijn met het voorverdedigen en we
moesten blijven schieten.
In de 2e helft werd al gauw de 2-10 gescoord maar daarna werd de
wedstrijd stroever. We begonnen kansen niet af te maken, maar voor
ons was er gelukkig ook niet veel dreiging van Devinco. Uiteindelijk wonnen we de wedstrijd met 4-14.
Over twee weken op woensdagavond hebben wij een wedstrijd tegen
NKC, als we deze winnen kunnen we tegen DOS-WK het kampioenschap binnenhalen. En we gaan er alles aan doen om dit voor elkaar te
krijgen.
Patrick Lammers

Rigtersbleek/Cottus C2 - Olympia/Overschotje C2
Onze wedstrijd werd verplaatst van zaterdag naar woensdag vanwege
teveel zieken van de tegenpartij.
We hebben uiteindelijk verloren met 12-2.
Maar de tegenstanders waren veel groter en leken ouder.
groetjes Juliët
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VERSLAGEN
Rigtersbleek/Cottus C1 - Ons Clubje C1
De wedstrijd ging heel goed we hebben 15-2 gewonnen.
De vakken waren:
Aanval: ik,Lian,Romy en Jenna
Verdediging: bram,Linda,Renske en Eline
En de reserves waren Celiné en Merle.
In de eerste paar minuten ging Jenna er helaas uit omdat ze door haar
enkel is gegaan, Merle kwam er voor haar in.
In de tweede helft werd ik gewisseld met Celiné, ongeveer de laatste
10 minuten omdat Celiné last van haar enkel had maar ondanks dat ze
last had van haar enkel heeft ze toch nog twee keer gescoord.
Dit was mijn verslag,
Groetjes Veronique.

12

13

JEU de BOULES
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VAN DE MAANDAGPLOEG
Nog een paar weken
Het is met deze temperatuur nog even moeilijk voor te stellen maar nog
een paar weken en we gaan weer buiten trainen en spelen. De
sneeuwklokjes in de tuin bij het clubhuis doen al erg hun best.
En als het zover is moet natuurlijk ook
alles klaar zijn De keuken was al
door de dames schoongemaakt,
vandaag heeft maandagploeg de
kleedkamers leeggemaakt voor de
schoonmaak. Het bord waar al onze
sponsoren op staan vermeld is naar
een meer opvallende plek verhuisd.
Nu maar hopen dat de temperaturen wat aangenamer worden.
De maandagploeg
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VERJAARDAGEN en AGENDA
Verjaardagen
22 februari
23 februari
24 februari
25 februari

Stan Huizinga
Mylène van der Helm
Nienke Hintzbergen
Piet Lutje Spelberg

Van harte gefeliciteerd!

Agenda
Vermeldingen in de agenda mailen naar redactie@kvrigtersbleek.nl
20 februari
27 februari
1 maart
6 maart
21 maart
29 maart
12 april
21 april
3 mei
7 juni
23 juni
5 juli
6/7/8 juli
2 augustus
30 augustus
27 september
11 oktober
25 oktober
22 november
20 december

Vergadering VvE (kantine verhuurd)
Kaarten
Oud papier
Kaarten
Paaskaarten (woensdag!)
Oud papier
Oud PTT-ers komen boulen
Rommelmarkt
Oud papier
Oud papier
Twents Open Schutterstoernooi
Oud papier
Jeugdkamp
Oud papier
Oud papier
Oud papier
Oud PTT-ers komen boulen
Oud papier
Oud papier
Oud papier
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