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11 februari 2019

VIZIER

Parade nr. 22
KV RIGTERSBLEEK/COTTUS
Opgericht 14 september 1926

Achteruit kijken en vooruit zien

Clubhuis “Bleekrondom”
G.J. van Heekstraat 35
7521 EB Enschede
053-435 15 27
www.kvrigtersbleek.nl

Na enkele wedstrijden waar het 1e
team de punten aan de tegenstander moest laten zijn in de laatste
twee wedstrijden weer het volle
aantal te behalen punten binnengehaald. NKC’51 lijkt er met het
kampioenschap vandoor te gaan,
maar we hebben alles nog in eigen
hand. Het 2e gaat door een moeilijke fase en moet alle tegenstanders
op de ranglijst voor zich dulden en
zal alle zeilen moeten bijzetten om
zich te handhaven. Het 3e doet het
daarentegen uitstekend en heeft
het kampioenschap in zicht. Speciaal woordje van aandacht wil ik
even besteden aan onze C1, die
voor het eerst in de zaal in het wedstrijdkorfbal uitkomt. Naast (te) sterke tegenstanders als De Wâlden,
Mid-Fryslân en Nic./Hoogkerk is C1
met een huidige 4e plek gewoon
the-best-of-the-rest en dat verdient
een dik compliment. Hiermee vergeten we natuurlijk onze andere
jeugdploegen niet, want ook zij zetten elke week hun beste beentje
voor. Ga zo door!

ABN Amro: NL30 ABNA 0592 7438 37
t.n.v. K.V. Rigtersbleek

Zoals bekend heb ik besloten om
aan het einde van dit seizoen te
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VIZIER
stoppen met mijn bestuurstaken en het voorzitterschap. Onwillekeurig
gaan je gedachten dan toch terug naar hoe het vroeger ging, als 40jarig lid kun je wel terugkijken op enige historie.
Beste huidige generatie: luister en huiver. Toen ik begon werd er in de
senioren in de veldcompetitie nog 2 x 45 minuten gespeeld en had men
aan twee vakken niet voldoende, dat moesten er zo nodig drie zijn.
Aan veldwedstrijden kwam geen einde, van het bestaan van kunstgras
had je geen enkele notie en als je pech had kon het maar zo zijn dat je
in de verdediging of de aanval geen zier te doen had, afhankelijk van
de sterkte of zwakte van de tegenstander. Legendarisch blijft in deze
natuurlijk (waarschijnlijk kent u het verhaal wel) de uitslag van de veldwedstrijd Noviomagum 1 – Rigtersbleek 1. Einstand na 90 minuten korfbal: 1-0 voor Noviomagum. Ik bedoel maar… Ook zo’n ding; het maken
van het clubblad. De enige overkomst met toen en nu is de naam van
het clubblad. Even een lesje clubblad maken: de aangeleverde tekst
werd getikt op een typemachine (uiteraard niet elektrisch) en de backspace-toets bestond uit Tipex, een correctievloeistof en de functie copypaste bestond uit het opnieuw intikken van de tekst op een nieuw A4tje. Het clubblad werd vervolgens niet geprint, maar door middel van
stencilen werden kopieën gemaakt, waarna het geheel met nietjes in
elkaar werd gezet. Tegen de tijd dat men klaar was brak meestal het
eerste ochtendlicht door! Goede oude tijd, die komt nooit weer en dat
is in sommige gevallen (niet alle) maar beter. Dat je je dit allemaal kunt
herinneren is natuurlijk een kwestie van generatie, of beter gezegd: ik
begin gewoon een ouwe lul te worden (mag deze term in het Vizier?).
Maar zoals het gaat staat er weer een nieuwe generatie op en die zal
het roer weer overnemen met andere ideeën en inzichten, zoals het
hoort. En zo gaat Rigtersbleek naar het eeuwfeest toe, want dat duurt
nog maar 7 jaar.
Namens het bestuur,
Robin Nooteboom, voorzitter
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SENIOREN
Wedstrijdprogramma donderdag 21 februari
Rigtersbleek/Cottus 3 - SDO (W) 2
Carlijn, Debbie, Inge, Lucinda, Marinne,
Nikki, Ràchel, Sieuwke, Christian, Frank,
Jaco, Jim, Jordy, Mattijs, Nick, Ron, Wim

Aanvang: 19.15 uur
Pathmoshal

Uitslagen
Rigtersbleek/Cottus 1 - Juventa 1
Rigtersbleek/Cottus 2 - De Meeuwen 4
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28 - 23
18 - 21

JEUGD
Afschrijven voor wedstrijden bij je coach én het wedstrijdsecretariaat.
Reiskostenvergoeding aanvragen via wedstrijdsecretariaat@kvrigtersbleek.nl
Vervoer dient per team onderling geregeld te worden.

Wedstrijdprogramma zaterdag 16 februari
Olympia ’22 E2 - Rigtersbleek/Cottus E1
Fiene, Julia, Madelon, Roos, Daan
Leider(s): Patrick, Carlijn
Auto’s: Daan, Madelon

Aanvang: 9.30 uur
Vertrek: 8.20 uur
’t Timpke
Borculo

Wedstrijdprogramma vrijdag 22 februari
Rigtersbleek/Cottus A2 - Zwaluwen A1
Allisha, Danique, Esmee, Iris, Loes,
Mylène, Noortje, Sanne, Vera
Leider(s): Sieuwke
Scheidsrechter: w.n.a.

Aanvang: 19.00 uur
Aanwezig: 18.30 uur
Diekmanhal 2

Uitslagen
Rigtersbleek/Cottus A1 - Amicitia A1
Rigtersbleek/Cottus A2 - Blauw Zwart A1
Rigtersbleek/Cottus B1 - SDO (W) B1
Rigtersbleek/Cottus C2 - Juventa C3
Rigtersbleek/Cottus D1 - SDO (W) D1
Rigtersbleek/Cottus D2 - Olympia ‘22 D1
Korvesta D1 - Rigtersbleek/Cottus D3
KV E4 - Rigtersbleek/Cottus E1
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08 - 20
10 - 16
08 - 14
11 - 06
10 - 05
04 - 04
12 - 04
02 - 08
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VERSLAGEN
Juventa A1- Rigtersbleek/Cottus A1
Het is 2 februari en voor ons staat vandaag Juventa A1 op het programma. In de thuiswedstrijd kregen wij gigantisch om de oren en hadden
eigenlijk geen antwoord op het zuivere schieten. Vandaag moet dat
anders, de hele week hebben we rustig getraind en geen druk op deze
wedstrijd gezet. Door heet verrassende verliespartij van Juventa A1 thuis
tegen HKC was er sprankje hoop.
De vakken van vandaag:
Aanval: Mick (c), Mart, Amber, Elke
Verdediging: Anouk, Lola, Arjen, Patrick
Wissel: Lisa
Voor de wedstrijd had ik een weddenschap gemaakt met Mick, als hij
er minimaal 8 scoort, dan krijgt hij een appeltaart.
De wedstrijd gaat van start, in het begin bleven we tot een stand van 43 dicht bij elkaar. Daarna begon Juventa erg zuiver te schieten en gingen we de rust in met 12-7. In de rust werd ons verteld om er een schepje boven op te doen. De inzet was er, maar door het ontzettend zuivere
schieten van Juventa was de uiteindelijke eindstand 22-15. Redelijke pot
van Rigtersbleek maar Juventa schiet beter.
En oh ja, die weddenschap, die heeft Mick gewonnen. Hij nam 9 doelpunten voor zijn rekening. De overige doelpuntenmakers waren Arjen
(2x), Elke , Anouk en Patrick (2x)
Patrick Lammers

Rigtersbleek/Cottus A1- Amicitia A1
Amacitia A1 is de tegenstander vandaag. Gezien het resultaat van de
vorige keer (15-14 verlies) was er enige hoop om hier de punten thuis te
houden.
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De opstelling van vandaag
Aanval: Mick, Mart, Lisa (c), Amber
Verdediging: Patrick, Arjen, Elke, Lola
Wissel: Anouk
Met enigzins volle moed gingen we aan de bak. Maar niets mocht minder waar zijn, door een slechte start en niet voor elkaar werken gingen
we de rust in met een achterstand van 4-7. In de rust zei Ronnie dat we
meer voor elkaar moesten werken, tempo moet omhoog en minder
stagnerend spel. Maar in de tweede helft ging t ook nit het zogenaamde 'je-van-het'. Door slechte passing van de bal, te weinig inzet en uiteindelijk te weinig strijdlust verliezen we uiteindelijk kansloos met 8-20.
Doelpuntenmakers: Mick (6x), Lola (2x)
Patrick Lammers

Rigtersbleek/Cottus D1 - SDO (W) D1
Zaterdag 9 februari 11:00
We moesten thuis in de Diekmanhal, de wedstrijd begon om 11 uur. In
de 1ste 5 minuten scoorde Casper het eerste doelpunt. 1-0. Daarna
scoorde Jade nog binnen 10 minuten met een doorloopbal, 2-0, toen
scoorde ik (Puck) met een schot 3-0, daarna scoorde we een super
mooi doelpuntje en stonden we voor met 4-0, maar we waren nog niet
klaar en we scoorde nog een keertje in het 1ste kwartje 5-0. Maar toen
scoorde SDO hun eerste doelpunt 5-1. Toen scoorde we nog een keertje 6-1. De 2de helft begonnen we met de stand 6-1. Wij scoorde nog 4
keer en SDO ook 4 keer, 10-5 en dat was de eindstand voor deze wedstrijd. Weer 2 punten erbij voor in de competitie, we staan nu bovenaan
en hopelijk blijft dat zo.
Groetjes: Puck Hesselink
9

VERSLAGEN
Rigtersbleek/Cottus B1 - SDO (W) B1
Op dinsdag 09/02/2019 moesten we spelen tegen SDO. Wij staan laatste en SDO stond vierde dus we wisten dat het een moeilijke wedstrijd
kon worden. Hoewel we met goede moed de wedstrijd ingingen kregen we al snel 3 doelpunten om de oren. Daarna werden we steeds
gretiger en feller en begonnen we beter te spelen. Wij hadden goede
kansen en we gingen de rust in met 9-4 voor SDO. In de rust werd ons
verteld dat we nog wel iets gretiger konden zijn en dat de verdediging
beter kon. Met die informatie gingen we met goede moed het veld op.
We speelden goed en hadden steeds meer kansen die raak gingen.
We hebben een goede wedstrijd gepeeld en we worden steeds beter.
Het enige dat nog moet veranderen is dat we negativiteit omzetten in
positiviteit. Ik heb er vertrouwen in dat we een paar wedstrijden gaan
winnen in de toekomst. Ik hoop dat de rest dat gevoel ook heeft! We
hebben met opgeheven hoofd het veld verlaten en we mogen best
trots zijn op onszelf. De eindstand is 8-14 geworden.
Celine
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VERSLAGEN
Rigtersbleek/Cottus 1 - Juventa 1
Zaterdag speelden we de returnwedstrijd tegen Juventa, dit keer in de
Diekmanhal, een andere hal dan waar we normaal onze thuiswedstrijden spelen. Misschien is dat wel in ons voordeel aangezien dit de hal is
waar we 2x in de week hard trainen. Juventa ging met een andere opstelling het veld in dan we hadden verwacht. Patrick gaf aan dat het
niet zoveel uitmaakte en dat iedereen toch moest focussen op zijn of
haar eigen tegenstander. Met een goede focus zou het voor iedereen
mogelijk moeten zijn om de persoonlijke tegenstander helemaal uit te
schakelen. De vorige wedstrijd tegen Juventa was een pittig potje, we
trokken de wedstrijd naar ons toe en gingen met goede overwinning
terug naar Enschede. We wisten dan ook dat we in principe de betere
ploeg waren, maar goed we moesten het vandaag wel weer even laten zien.
In het begin van de wedstrijd waren gelijk vele mooie aanvallen van de
Bleek. De afronding was nog niet meteen fantastisch. Dit probleem kenden we en hierdoor bleef Juventa lange tijd in de wedstrijd. We hadden
meer balbezit, maakten het spel, maar wanneer wij scoorden, scoorde
Juventa meteen ook. Zo liep het tot rust gelijk op. Doordat we veel kansen nodig hadden om tot scoren te komen moesten we verdedigend
echt aan de bak! Tijdens de wedstrijd waren er af en toe wat technische problemen met de schotklok dit leverde bij sommigen in het veld
de nodige frustraties op, met name bij Juventa. Wij lieten ons niet van
de wijs brengen, aan de kant werd er alles aan gedaan om de problemen op te lossen. De wedstrijd werd door het vele wisselen regelmatig
onderbroken, de scheids kon de tel niet meer bijhouden. Gelukkig hadden de mensen achter de jurytafel alles onder controle en klonk er ongeveer 20 keer een zoemer :)
We gingen met slechts 1 punt verschil de rust in. Patrick zette iedereen
weer op scherp; aanvallend geen domme keuzes maken en verdedigend er dichter op met zo weinig mogelijk overtredingen! Het moet ge11

VERSLAGEN
zegd, we gingen de 2de helft super van start, Juventa werd lamgelegd
en wij scoorden er lustig op los. Zo kwam er een gat van 6 doelpunten.
Door de concentratie vast te houden konden we voorkomen dat Juventa nog echt dichtbij kwam. Toch bleef er spanning het veld, Juventa
kreeg maar liefst 7 strafworpen. Ondanks dat werd het een verdiende
overwinning voor ons, met 28-23 bleven de punten keurig in Enschede.
O ja, Stefan werd nog tegen de grond gewerkt door een dame van Juventa, een duw was genoeg om hem te vloeren. Voor Stefan een zeer
onverwachte gebeurtenis, voor de dame van Juventa een gele kaart.
We willen alle supporters bedanken voor de aanmoedigingen. Een speciaal bedankje voor de E1 want wat konden zij goed aanmoedigen
van het begin tot het eind een en al enthousiasme SUPER gedaan jongens en meiden! Nu hebben we 2 weken rust en zien we jullie hopelijk
weer op 2 maart in de Pathmoshal. Tot dan!
Tess
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KAARTEN
Kaarten
Dinsdagavond 12 februari wordt er weer gekaart in de
kantine.
Zoals gewoonlijk gaan we jokeren, hartenjagen en klaverjassen.
De kaartavonden zijn er niet alleen voor de jeu de boulers. Iedereen die
(onder het genot van een drankje en een hapje) van een potje kaarten
houdt, is van harte welkom.
De avond begint om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur.

14

TEAM VAN DE WEEK
Deze week was het team van de week de E1. Voor de meesten was dit
de eerste keer dat ze team van de week waren, en ze vonden het
spannend omdat ze niet wisten wat er ging gebeuren. Zaterdag hadden ze al gewonnen met 8-2 in hun eigen wedstrijd en nu gingen ze het
eerste aanmoedigen.
Ze hebben heel luid aangemoedigd en hadden bijna geen stem meer
over aan het eind van de wedstrijd! En het heeft geholpen want het
eerste heeft gewonnen.

Team van de Week Team van de Week Team van de Week

E1
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VERJAARDAGEN en AGENDA
Verjaardagen
13 februari
13 februari
14 februari
14 februari
14 februari
15 februari

Ria Buist
Niek Mosman
Roos Hesselink
Puck Hesselink
Emma van der Wiel
Lieke Olthuis

Van harte gefeliciteerd!

Agenda
Vermeldingen in de agenda mailen naar redactie@kvrigtersbleek.nl
12 februari
21 februari
26 februari
28 februari
1 maart
10 maart
11 maart
12 maart
28 maart
8 april
2 mei
6 juni
13 juni
29 juni
4 juli
5/6/7 juli
1 augustus
29 augustus
26 september
24 oktober
27 oktober

Kaarten
Kantine verhuurd VvE (vanaf 19.30 uur)
Kaarten
Oud papier wijk
Foute Carnavalsdisco
Algemene Ledenvergadering Jeu de Boules
Kantine verhuurd VvE (vanaf 19.30 uur)
Kaarten
Oud papier wijk
Kantine verhuurd VvE (vanaf 19.00 uur)
Oud papier wijk
Oud papier wijk
Jeu de Boules - L’ Europe
Twents Open Schutterstoernooi
Oud papier wijk
Jeugdkamp
Oud papier wijk
Oud papier wijk
Oud papier wijk
Oud papier wijk
Jeu de Boules Herfsttoernooi
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