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Van het bestuur
Nieuwjaarsreceptie
Het jaar loopt alweer ten einde, en traditiegetrouw
willen wij graag het nieuwe jaar inluiden tijdens
onze nieuwjaarsreceptie. Dit jaar willen wij graag
alle leden, ouders, oud leden, sponsoren en
andere belangstellenden uitnodigen op 4 januari,
aanvang 19.30 uur in ons clubgebouw aan de
landweg.
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Opstellingen.
Trainingsschema.
Vervoerschema.
Het trainingsschema voor het
veldseizoen kun je hier vinden.
Maandoverzicht Sponsorkliks
Na de nieuwsbrief van twee weken geleden
hebben jullie weer wat mooie bestellingen gedaan
via sponsorkliks voor RWA! Waarvoor onze dank.
Momenteel staat de teller op EUR 414, in
november zijn er 11 bestellingen gedaan, allemaal
via bol.com voor een totale waarde van EUR 610,
hiervan is de verkregen commissie EUR 10.
Voor de komende kerstperiode weer een mooi
moment om bij het kopen van de cadeaus één
simpele klik extra toe te voegen aan de zoektocht.
Ook voor het boeken van de komende vakanties
bij Booking.com valt onder de sponsorkliks.
Hieronder een drietal veelgebruikte websites
waarbij ook gratis voor RWA gespaard kan
worden:

Alvast bedankt en tot volgende maand!

De opstellingen kun je vinden op deze
pagina, deze wordt wekelijks bijgewerkt. Kijk
daar dus elke week. Ook om te zien of je
misschien in een ander team moet invallen!

Voor het vervoer, invallen en zaalwacht krijg
je ook een herinneringsmail (soms wel een
paar). Die verdwijnen soms in de spambak,
daarom is het goed om ook zelf deze
schema's te bekijken.
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Van de TC
Er wordt iets verwacht... van de zaalwacht
Tijdens de thuiswedstrijden van RWA in de
sporthal is er altijd een zaalwacht aanwezig.
Deze rol wordt bij de jeugdwedstrijden door
ouders ingevuld en bij de senioren door de
reserves. Je bent dus niet zo heel vaak aan de
beurt. Daarom hieronder nog een keer op een
rijtje wat er van een zaalwacht wordt verwacht
en dat is meer dan het scorebord bedienen.
• Toezicht op de zaal. Spelers, ouders,
coaches die niet in zaal aanwezig
moeten zijn, moeten naar de
tribune/kantine worden verwezen.
Alleen spelers en coaches van de
wedstrijd die bezig is en spelers en
coaches van de wedstrijd erna mogen in
de zaal aanwezig zijn. Alleen warmlopen
langs de zijkanten en niet met ballen
spelen langs het veld
• Toezicht op de kleedkamers. Geen
mensen in de kleedkamer die er niet
horen, kleedkamers dienen netjes
achtergelaten te worden.
Wellicht ten overvloede, maar de
dameskleedkamer mogen alleen
betreden worden door vrouwelijke
spelers en begeleiders (moeders,
oma’s, enz). De herenkleedkamers zijn
uitsluitend toegankelijk voor
mannelijke spelers en begeleiders
(vaders, opa’s, enz).
• Scorebord bedienen tijdens de wedstrijd
Door weer en wind
Letterlijk dit weekend. Maar ook nu is het weer
heel erg fijn dat er zoveel spelers bereid waren
om in een ander team in te vallen of te
dubbelen. Dat was dit weekend echt nodig. Er is
ontzettend veel geschoven om alle teams - van
1 tm F- compleet in het veld te krijgen. Bedankt
allemaal!
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Agenda
14 december

Klaverjassen

15 december

Eten in de sporthal

21 december

Kerstdiner

27 tm 30 december Korfbal Challenge
4 januari

Nieuwjaarsreceptie

11 januari

Klaverjassen

18 januari

Gooise vrouwen bingo

8 februari

Klaverjassen

9 februari

Carnavalsfeest

15 februari

Valentijnsdisco

7 tm 10 juni

Pinksterkamp

Video dienst
15 december 16.35 uur Jente Remmig / Amber Schobben
15 december 17.55 uur Alyssa den Dekker / Jasmijn
Molenaar
19 januari 17.25 uur Manon van Balen / Mara Dingemans
19 januari 18.45 uur Tyra Lankhaar / Sanne Zorge
9 februari 17.40 uur Dewi Rotmans / Yasmijn Lodder
9 februari 18.45 uur Nadine Hartog/ Dewi Rotmans
16 februari 17.40 uur Senna Hensen / Lennard vd Vorm
16 februari 19.00 uur Xavier van Wieringen / Luuk Stok
16 maart 15.05 uur Alyssa den Dekker / Jasmijn Molenaar
16 maart 16.25 uur Jente Remmig / Amber Schobben
30 maart 17.25 uur Tyra Lankhaar / Sanne Zorge
30 maart 18.45 uur Manon van Balen / Mara Dingemans

Nieuwsbrief RWA

Pagina 3
Pagina 7

Van de Scheidsrechters

punten. Wageningen trok uiteindelijk toch aan
het langste eind en won de wedstrijd met 1922.

Van de scheidsrechterscommissie

Een leuke wedstrijd, waarbij de ploegen zich
prima mondeling lieten corrigeren en ik weinig
hoefde op te treden. Zoals eerder gezegd was
een persoonlijk doel voor mij het letten op
mijn positie door middel van de zogenoemde
looplijnen. Dit ging deze wedstrijd stukken
beter en geeft mij het gevoel steeds beter in
vorm te raken. Deze lijn doortrekken dus!

Inmiddels hebben alle teams uitkomend in het
wedstrijdkorfbal inmiddels de muntjes gehad
om hun bondsscheidsrechters te ontvangen. We
vinden het belangrijk deze mensen goed te
ontvangen, omdat zij toch naar ons afreizen om
onze wedstrijden te leiden en dit daarnaast vaak
ook nog eens helemaal in hun uppie doen. Het
is daarom ook erg fijn om te zien dat er
voldoende mensen betrokken zijn om een
praatje te maken met de scheidsrechters die
elders vandaan komen. Ook dit maakt ons RWA!

Scheidsrechters
Datum

Uitteam

Scheidsrechter

12-12-2018 20:45 Ten Donck 1

Tijd

Thuisteam

Tilburg 1

Leon Stolk

15-12-2018 15:00 KCC/SO natural 4

SDO/BlijWerkt 2

Robert van Heiningen

15-12-2018 15:15 Groen Geel A1

DeetosSnel A1

Jelle Berk

15-12-2018 17:30 Vitesse (Ba) A1

Tilburg A1

Remco Gorter

De zaterdag van... Leon Stolk
Zaterdag 1 december staat voor mij de wedstrijd
KCC 3 - Wageningen 2 op het programma in de
reserve overgangsklasse. De voorbereiding op
zo’n wedstrijd begint al iets eerder. Welke shirts
spelen er, welke shirts kan ik dan aan. Normaal
is het ook even kijken hoe de ploegen ervoor
staan, hebben ze al tegen elkaar gespeeld en
dat soort dingen. Maar nu de zaal net begonnen
is kijk ik ook naar de veldcompetitie. KCC staat
er daar niet goed voor (laatste in de
overgangsklasse), maar de eerste wedstrijd in
de zaal ging nipt verloren tegen een ploeg die
op het veld middenmoot hoofdklasse staat.
Wageningen doet het goed, eerste wedstrijd
gewonnen en op het veld een derde plek.
De zaterdag zelf begint altijd met een prima
warming-up bij de kangoeroetjes. Deze
toekomstige sterren hebben er altijd zin in en
dat plezier probeer ik zeker ook mee te nemen
naar mijn te fluiten wedstrijden.
Bij KCC aangekomen werd ik uitstekend
ontvangen. Ook het eerste zou deze dag
thuisspelen dus de afzetting stond al klaar en
iedereen had er zin in. Na met een aantal
mensen een praatje gemaakt te hebben
(jurytafel, aanvoerders beide ploegen en wat
oude bekenden) werd het tijd voor een warmingup om de concentratie op scherp te zetten.
Om 16:40 startte dan de wedstrijd. Een gelijk
opgaande wedstrijd met weinig doelpunten in
de eerste helft (6-5). Mijn voornemen was om
goed op mijn looplijnen te letten. Hierdoor
maakte ik wat meer meters dan gebruikelijk,
maar zat ik er ook overal bovenop. Dit gaf een
lekker gevoel en ik kon de spelers goed
begeleiden in de duels. De tweede helft wat
meer strijd en gelukkig vielen de doelpunten
ook makkelijker. De laatste 5 minuten ging het
er nog echt om, want het verschil was twee

15-12-2018 17:55 Vriendenschaar (H) 1Merwede/Multiplaat 1Frank van Alphen

23-12-2018 11:20 ODC 1

Rosolo 1

Remco Gorter

15-12-2018 17:55 RWA 1

Fortis 1

J. G. (Jan) Korteland

15-12-2018 16:35 RWA 2

Fortis 2

J A A (Alwin) Hirschfeld

15-12-2018 15:20 RWA 3

Futura 2

J. D. (Jan) de Leeuw

15-12-2018 14:10 RWA 4

ADO 3

Marco Rienks (back-up)

15-12-2018 19:20 RWA 7

KCR 7

RWA 3

15-12-2018 13:00 RWA C2

Avanti/Flexcom C6 RWA 3

15-12-2018 11:00 RWA D3

ZKV (Zu) D1

Martine Barendregt

15-12-2018 09:00 RWA E1

KOAG E1

Julian Sanders

15-12-2018 09:00 RWA E5

Nieuwerkerk E9

RWA A2

15-12-2018 12:00 RWA F1

KCR F1

Raquel Hamstra

Carry, Liesbeth, Marlene

Van de SupVer
Ook dit jaar willen we weer gebruik maken van
de mascotte. Wil jij dit jaar ook eens de
mascotte zijn om het publiek te vermaken?
Meld je aan bij iemand van de SupVer of stuur
een mail naar: supveractiviteiten@gmail.com
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Komende activiteiten
Eten in de sporthal
Wanneer: a.s. Zaterdag 15 December 2018
Wie: iedereen
Tijd: tijdens en na de wedstrijd van het eerste
een hapje te eten in Sporthal Rhoon
Opgeven via: rwasupver.nl

Aankomende SupVer activiteiten 2019
Gooische vrouwen bingo
Wanneer: 18 januari 2019
Wie: Dames vanaf de A en Senioren en voor alle
mama’s/ vrouwelijke supporters van onze
vereniging.
Kerstdiner
Wanneer: vrijdag 21 december 2018
Wie: G, F t/m A
Zorg dat jij erbij bent!
Opgeven via: rwasupver.nl

Carnavals-feest
Wanneer: 9 februari 2019
Wie: B, A en senioren + alle ouders/verzorgers en
supporters
Valentijns-disco
Wanneer: 15 februari 2019
Wie: G + K, K t/m C
Dart-toernooi
Wanneer: 15 maart
RWA Pinksterkamp 2019
De voorbereidingen voor kamp 2019 zijn alweer
begonnen en één van de meest belangrijke
aspecten daarvan is natuurlijk het thema!
Aangezien wij als kampcommissie vaak bepalen
wat het thema wordt, leek het ons eens leuk om
ook jullie mee te nemen in deze keus!
Daarom mag jij stemmen op wat jij het leukste
thema vind!
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Stemmen kan via onze
blog: http://pinksterkamprwa.blogspot.com
Of direct via deze
link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL
Sd2I5zIPPeH658kRu1LAv5wtJBtLioArkVgDI3nvoVgB70cQ/viewform?usp=sf_link
We zijn benieuwd naar de uitkomst!
Groeten,
De kampcommissie
Nils, Leon, Denise en Jasmijn
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de externe scheidsrechters, de chauffeurs, het
publiek, mannen en vrouwen waar nooit voor niets
een beroep op wordt gedaan._
Elke nieuwsbrief zal er een groep of persoon in
beeld gebracht worden, waarvan u vast alles weet
maar toch een beetje extra aandacht kan geen
kwaad. Denkt u nu: voor die rubriek kom ik wel in
aanmerking, laat een ander u dan aanmelden,
maar weet u iemand waar niet zo vlug aan gedacht
wordt, laat het weten.
Natuurlijk is er al een lijstje waar wat namen op
staan, dat zal u in de toekomst wel zien.
Wie weet kunnen we aan het einde van het seizoen
wel een super vrijwilliger huldigen.
We hebben er drie, het zijn alle drie dames, en ze
weten alles van de spelende leden.
Ze weten de telefoonnummers, het wel en wee,
onze gezondheid, hoe lang je er over doet om van
hot naar her te komen, soms ook hoe je benadert
wil worden, en hoe dat dan moet en om hoe laat.
Het maakt ze niet uit of je 's-ochtends een appje
wil krijgen of 's-avonds een belletje.
Natuurlijk hebben we het over het
wedstrijdsecretariaat. Al eerder belicht in deze
rubriek, maar een tweede keer is geen overbodige
luxe.
Er wordt door de dames wat heen en weer
geschoven, verschoven of uitgesteld. Dat valt niet
altijd mee, ook de tegenstander moet bereidheid
tonen. Maar ook hier geld: "Wie goed doet, goed
ontmoet". Soms praten zij zich de blaren op de
tong, gelukkig is dat een uitzondering. Afschrijven
zou ook een uitzondering moeten zijn, maar een
blessure of een griepje kan je niet voor zijn.
De twee dames die over de jeugd gaan, moeten
ook nog rekening houden met de toestemming
van ouders, bereidheid om spelers van de ene
locatie naar de andere te rijden (soms nog met
spoed ook) De derde dame die over de "rest" gaat
heeft te maken met wedstrijd en breedte korfbal
en met de daarbij horende inval regels.

Wat iedereen wel weet van RWA
Er zijn heel veel harde werkers in onze vereniging,
veel van dat harde werken is zichtbaar, trainers,
coaches, scheidsrechters, barpersoneel.
Maar kent u ook de harde werkers, die elke week
zorgen dat de teams compleet zijn, de inkopers
van de frisdrank, de webmaster, de lief en leed
pot, de club van vijftig, het klusteam, oud en
ereleden, de regelneven, de terreinbeheerders, het
videoteam, de leden van de supver, de aanwijzers
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Kortom de dames hebben er een weektaak aan.

p
Maar wat er ook gebeurt, de teams gaan

compleet weg. Dat er bij het invallen soms grote
leeftijdsverschillen optreden is onvermijdelijk en
soms ook niet wenselijk.
Er wordt door de dames heel wat geregeld, het
gebeurt zelfs dat er vlak voor een wedstrijd nog
een oplossing gevonden wordt.
Natuurlijk zeuren we graag over betere invallers,
meer reserves, vroegtijdige zekerheid over wie er
speelt, en over te late, verzette, of geen
doorgang vindende wedstrijden. Naast alle
afschrijvingen zorgt dat zeuren misschien wel
voor extra stress, maar dat laten deze dames
niet merken.
Meiden bedankt voor weer een "opgelost"
weekend.

Zomaar een supporter
Heb weer van alles gezien, gehoord en beleefd
de afgelopen week. Het ging van spelletjes met
te veel slagroom en de daarbij behorende
theedoekenwas, tot het uitvallen van het bijna
onmisbare scorebord. De was was in goede
handen en gelukkig hield de zaalwacht bij de C1,
het publiek op de tribunes op de hoogte met een
draagbaar scorebord. Hij had het er erg druk
mee, en het zorgde voor wat ontspanning bij
deze spannende wedstrijd. 11-9 winst.
Alle wedstrijden liepen wat uit, waarschijnlijk
omdat er een scheidsrechter was vergeten om te
komen. Bij de F2 waren liefst twee debutanten,
wat op de tribunes voor een zeer grote schare
supporters zorgden. De C2 kon met haar eigen
coaches naar de uitwedstrijd en zij zagen een
mooie winstpartij. Het meegereisde RWA-publiek
naar Tjoba in Zeeland zag maar liefst 134
doelpunten vallen in de wedstrijden van ons
eerste, tweede en derde. Min of meer eerlijk
verdeeld, 65 voor de thuisploegen en 69 voor de
onzen. Het leverde RWA maar liefst vier punten

op. Het vierde ging ook richting Zeeland en dit
niet voor de eerste keer. Helaas werd er met 1
puntje verschil verloren. Het vijfde kwam wat
traag op gang, maar wist uiteindelijk na een
dipje vlak voor en vlak na rust, ruim te winnen.
Het zesde moest uit en heeft last van veel
blessures, maar met het contracteren van een
heer uit het achtste en goede aanvullingen
behaalde zij een zeer krappe winst. Het zevende
won ook. Gelukkig kwamen alle van bondswege
aangeschreven scheidsrechters dus was er geen
stress bij de stand-by fluitisten.
Helaas verloren de A1, B1 en B2 hun
wedstrijden, maar zij werden niet weggespeeld,
een schrale troost, dat wel. De A2, begint zo
langzamerhand los te komen, mede door het
invallen van superspelers werd er gewonnen. De
D1 is nog een maatje te klein voor de
hoofdklasse, maar op dat niveau te mogen
spelen werpt binnenkort zijn vruchten af. De E2
moest heel hard lopen en scoorde daardoor
toch nog 3 treffers. Na verluid liet de F1 de
kansen liggen, maar misschien kwam dat door
al dat sinterklaasgedoe. De E5 won haar eerste
wedstrijd, een van de invallers scoorde 7 maal,
die moet maar niet naar voetbal gaan.
De laatste thuiswedstrijd van deze zaterdag
eindigde in mineur, het achtste won maar
verloor ook. Een van de heren moest kort na de
rust met een afgescheurde achillespees met een
brancard het veld verlaten. Inmiddels is er al
een geslaagde operatie achter de rug. Robin
sterkte.
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Column
Vrijwillig.
Aardig onderwerp om, zo aan het eind van het
jaar, eens aan te snijden.
Hoeveel vrijwilligers heeft RWA?
Zijn het er 10, 20, 50 of nog meer?
Lijkt mij een aardige vraag voor een pubquiz.
Hoeveel vrijwilligers heeft een vereniging eigenlijk
nodig?
Tel je voor twee als je meerdere vrijwilligerstaken
uitoefent?
Vragen, waar vast een eenvoudig antwoord op te
vinden is.

Is het dan ook zo eenvoudig om die vrijwilligers
voor je karretje te spannen?
Komen ze zomaar aanwaaien, of moet er eerst een
storm op steken.
Staat er een beloning tegenover, en wat versta je
dan onder een beloning?
Is het eigenlijk wel leuk om vrijwilliger te zijn, te
worden, of te moeten?
Bardiensten, schoonmaken, zaalwacht, trainer,
bestuurder, bedenker, uitvoerder
Welke smoes wordt verzonnen om niet mee te
doen om RWA groot te maken en te houden.
Ik weet er wel een paar, en jij?

Wilwar.

