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De trainingen zijn (nagenoeg) klaar. De 

jeugd is al gestopt, alleen 4, 5 & 6 trainen 

komende woensdag nog (diehards!). 

Afgelopen donderdag trainde nog een paar 

jeugdploegen. Er werden her en der ijsjes 

gegeten als afsluiting. De D1 en de E1/E2 

hadden een wedstrijd tegen de ouders. Maar 

nu start de (korte) zomerstop, waarbij de 

jeugd vanaf dinsdag 17 augustus weer gaat 

trainen en er ook in augustus/september 

weer oefenwedstrijden zullen zijn (zie 

verderop het stukje van de TC). 

  

Het einde van het seizoen werd de afgelopen 

jaren altijd gekenmerkt door de RWA 

afsluitdag. Priktoernooi voor de jonge jeugd, 

priktoernooi voor de oudere jeugd/senioren 

en vaak ook nog een afsluiting op de avond. 

Vorig jaar door corona niets, maar dit jaar 

was er toch iets mogelijk. Een priktoernooi 

voor de jeugd! Het liep in het begin nog even 

spaak door wat onverwachte afmeldingen 

(zieken) waardoor het schema op de kop 

moest. Maar uiteindelijk was het een zeer 

geslaagde dag. De kinderen hadden veel 

plezier, er werd gewonnen, maar dus ook 

verloren. Al maakte de pannakooi en het 

springkussen veel goed (bedankt 

Supportersvereniging voor het regelen!). Wie 

weet voor de senioren een priktoernooi in 

september op een vrijdagavond, maar 

daarover hopelijk tzt meer. Het was ook fijn 

om weer heel veel ouders, opa’s en oma’s, 

broers en zussen bij de korfbal te zien. En ik 

hoop dat dit een vervolg krijgt in het nieuwe 

seizoen……maar… 

  

Een maar want het er zijn oefenwedstrijden 

vanaf zaterdag 21 augustus ( 6 weken vanaf 

nu) met de start van de competitie op 

zaterdag 11 september (2 maanden vanaf 

nu). Dan zitten we weer 1.5 a 2 maanden 

‘corona’ verder, zijn heel veel mensen op 

vakantie geweest, buitenland & binnenland. 

Het zal afwachten zijn hoe corona er dan 

voor staat en of er weer volledig gesport kan 

Opstellingen.  

Trainingsschema. 

Vervoerschema. 

 

Het trainingsschema voor het 

veldseizoen kun je hier vinden. 

  

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. 

 

 

http://www.svrwa.nl/
http://www.svrwa.nl/trainingsschema/
http://svrwa.nl/opstellingen/
http://svrwa.nl/opstellingen/
https://www.mcd-supermarkt.nl/winkel/mcd-rhoon/
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worden. En met volledig bedoel ik alle 

ploegen (ook senioren wedstrijden tegen 

andere verenigingen), er zonder regels de 

kantine open kan, etc.  

  

Bestuur 

Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangeven 

is het bestuur ook op de achtergrond 

bezig. Er loopt bijvoorbeeld een ‘project’ 

vrijwilligersbeleid en komende week 

hebben we een sessie met een aantal 

bestuursleden daarbij. Ook aan dit 

beleid/deze regels zullen we de komende 

tijd gaan werken en ik verwacht dat er meer 

informatie (hopelijk een volledig beleid) 

gegeven kan worden tijdens de Algemene 

Ledenvergadering.  

  

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven 

de planning is om deze ALV te houden op 

een zaterdag in oktober als RWA 1 thuis 

heeft gespeeld. We verwachten zelf 

zaterdag 16, 23 of 30 oktober 2021, maar 

we moeten even wachten tot duidelijk is 

wanneer RWA 1 thuis speelt. 

  

Fijne vakantie allemaal. Geniet er van, maar 

blijf vooral fit & gezond. 

  

Namens het bestuur, 

Peter 

 

Van de TC 

En zo is er een eind gekomen aan een 

seizoen dat we ons nog lang zullen 

herinneren. "Weet je nog dat jaar dat 

wel haast geen wedstrijden hebben 

gespeeld". Hopelijk kijken we uit naar 

een seizoen waarin het beter zal gaan. 

We hebben het in ieder geval voor de 

jeugd kunnen afsluiten met een mini-

competitie van 3 wedstrijden, in de 

nieuwe opstellingen. Er is met heel veel 

plezier en succes gespeeld. Mooi dat dat 

kon.  

 

Komende week ronden ook de laatste 

teams de trainingen af. WE starten dan 

weer in de week van 17 augustus met 

trainen.  Dat is nog een vakantieweek en 

de trainers hebben hierin enige vrijheid, 

dus houd vooral de app-groep van je 

team in de gaten wanneer de training 

voor jouw team weer start.  

 

Oproep trainer/coach C3 

We hebben nog één los eindje bij de 

trainers en coaches voor de teams. Alleen 

de C3 staat nog open. Het zou toch 

ontzettend jammer zijn als die 

enthousiaste kids dit jaar moeten starten 

zonder trainer. Lijkt het je leuk om dit 

team te trainen en/of te coachen, geef 

dan een berichtje naar tc@svrwa.nl  

 

 

Oefenwedstrijden 

Ook nu is er weer met zorg een 

oefenprogramma samengesteld voor alle 

http://www.arco-bedrijven.nl/
mailto:tc@svrwa.nl
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teams. De eerste wedstrijden zijn al op 

zaterdag 21 augustus. Kun je dan niet 

meedoen, meld dat dan zo snel mogelijk 

bij wedstrijdsecretariaat@svrwa.nl.  

 

Het schema met de oefenwedstrijden 

staat ook in deze nieuwsbrief.  

 

Schoenen-beurs 

Nieuw binnen RWA is de 'schoenen-

ruilbeurs'. Vanaf 17 augustus kunnen er 

schoenen ingeleverd worden bij de 

kantine. Vanaf zaterdag 21 augustus kun 

je dan schoenen in de juiste maat komen 

uitzoeken. Het idee is dat dit met 

'gesloten' beurs gaat. Dus heb je 

schoenen liggen die te klein zijn, lever ze 

dan in en zoek iets uit in je eigen maat. 

Ook als je geen schoenen inlevert, kun je 

kijken of er iets voor je bij zit. Een mooi 

nieuw initiatief binnen RWA! 

 

 

Vanuit de SupVer: 

 

Binnen de SupVer nemen we afscheid van 

Lisanne Noordzij (voorzitter) en Sipke 

Dijkshoorn (algemeen commissielid). Wij 

danken hun voor hun jarenlange inzet.  

Luuk van der Steen zal Lisanne opvolgen 

als voorzitter en tevens verwelkomen wij 

drie nieuwe commissieleden: Dewi 

Rotmans, Tristan Giberius en Martine 

Barendregt.  

 

We kijken hopelijk uit naar een nieuw 

seizoen waarin we onze sport normaal 

kunnen beoefenen en waarin we jullie 

weer van dienst kunnen zijn met leuke 

activiteiten.  

Tot die tijd wensen we iedereen een fijne 

en gezonde zomer toe.  

 

WOWH, dat waren twee mooie zaterdagen. 

 

Wat waren ze blij bij RWA, er mocht weer 

publiek langs de lijn, maar eerst  moest er 

nog wel wat heen en weer geregeld worden. 

Kantine open, of toch dicht, of alleen als 

verkooppunt gebruiken. Is er nog wel 

voorraad en zo ja is er op korte termijn 

bardienst te regelen. Mogen ze in de 

kantine zitten of is het alleen maar iets 

halen en dan vlug weer naar buiten. En als 

het binnen mag, moet er dan een 

mondkapje op of hoeft dat ook niet meer. 

Buiten mag ook nog niet alles. De 

anderhalve meter regeling blijft van kracht. 

Moeten er stoelen worden geplaatst, 

moeten er anderhalve meters worden 

afgeplakt of volstaat een enkele verwijzing 

op het hek. 

Wat moet er worden gedaan als het publiek 

net iets anders wil.  

 

Mag er gedoucht worden, zijn de toiletten 

schoon, is er genoeg handenwasspul. 

Wie gaat er bij het hek staan om alle 

toeschouwers in te schrijven en ze te 

bevragen over hun gezondheid of mag dat 

niet van wege de privacy. 

Kortom er lagen voor het bestuur heel wat 

losse eindjes klaar om aan elkaar te 

knopen.  

Gelukkig ging het licht op groen. 

 

En voor dat je het weet stroomt het publiek 

massaal toe en is er binnen de kortste keren 

weer een geweldige sfeer op en rond het 

veld. 

Ouders, grootouders, vrienden en heel veel 

belangstellende hebben de jongste spelers 

begeleid naar de overwinning en soms zelfs 

naar het kampioenschap. Er werd 

bescheiden geroepen en gejuicht, in handen 

geklapt en soms zelfs een kreet geslaakt. 

Fijn dat dat allemaal weer kon. 

 

http://www.addedvalue.nu/
mailto:wedstrijdsecretariaat@svrwa.nl
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Er werden die zaterdag weer heel wat 

taarten gegeten, ik zag spelers met 

medailles rondlopen en een enkeling 

toonde een heuse beker. 

Kortom het was weer een groot feest en 

alle supporters hebben genoten van de 

wedstrijden. 

 

De week erop was er weer feest. Toen ik 

het veld op kwam lopen en mijn 

gezondheidscheck was goedgekeurd kon 

ik genieten van een hele horde 

kangoeroetjes (ik geloof wel 25 in getal), 

die al buitelend en stuiterend op het 

springkussen de grootste lol hadden. 

Even verderop zag ik een voetbalkooi waar 

in onze korfballers hun mannetje stonden.  

Maar daar kwam ik niet voor. Als trouwe 

supporter wilde ik ook wel eens iets 

anders zien dan een korfbalwedstrijd, dus 

een heus priktoernooi laat ik niet aan mij 

voorbij gaan. 

De supportersvereniging zat er klaar voor, 

de palen stonden netjes in het gelid, maar 

helaas het startschot werd nog niet 

gegeven. 

Gelukkig was de kantine open en er 

werden zelfs overheerlijke broodjes 

gezond geserveerd. Nou die had ik wel 

gemist, dus vlug proeven en ja ze hadden 

nog dezelfde smaak. 

 

Na nog wat wachten (kennelijk waren er 

afzeggingen wegens ziekte en dat is niet 

zo verwonderlijk in deze tijden) werd er 

een aangepast wedstrijdschema 

gepubliceerd en kon de strijd beginnen. 

 

Jammer dat de toegestane tijd erg kort 

was, maar ook in een kort tijdsbestek kan 

je aardig veel doelpunten maken. 

 

Helaas kon ik niet tot het einde blijven, 

maar ook zonder mijn  

aanwezigheid is het, naar ik vernomen 

heb, een leuke ochtend/middag 

geworden. 

 

Volgend jaar weer maar dan hopelijk ook 

met de senioren want die moesten nu 

lijdzaam toezien. 

 

IK WIL WAT MEER BEWEGEN. 

 

Wil je op een gezellige manier met niet 

teveel poespas een uurtje in de week 

sporten, dan willen we bij RWA je die 

gelegenheid geven. 

 

Het is niet de bedoeling dat er een 

korfbaltraining gaat plaatsvinden. 

 

Je zou kunnen denken aan allerlei 

sportvormen. 

De ene keer een conditietraining, de 

volgende keer een wandeling, een 

fietstocht, of een jeu de boules 

wedstrijdje, een volleybalsessie, 

voetballen, badmintonnen, tennissen, 

korfbaloefeningen. 

 

Als er voldoende animo is willen we per 

13 september beginnen. 

 

Er zal per keer een bijdrage gevraagd 

worden van 1,5 euro. 

Misschien komt er een app-groep waarin 

een programma gepubliceerd wordt. 

 

Het is de bedoeling dat de groep mee 

denkt en praat hoe we een en ander zullen 

invullen. 

 

Ook is er tegenwoordig bij het KNKV op 

de vrijdagavond een viertallencompetitie. 

Je speelt dan (volgens de regels van het 

https://www.kcs-bakery.nl/
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beachkorfbal) op zo’n avond een paar 

kleine wedstrijdjes tegen andere 

verenigingen.  

We zullen bekijken of ook hier interesse 

voor is. 

 

Lijkt het je een goed idee om bij RWA te 

bewegen stuur dan een mailtje naar 

fenniewillemsen@hotmail.com en daar 

mag je rustig ook jouw ideeën over 

bewegen inzetten. 

 

Je hoeft dus niet gekorfbald te hebben om 

bij RWA te bewegen, iedereen is welkom.  

 

http://www.stevesgym.nl/
mailto:fenniewillemsen@hotmail.com
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Recrestars 

De KNKV start begin volgend seizoen met een pilot rondom korfballen op 

vrijdagavond. Als RWA doen we graag mee met die pilot, maar dan hebben we 

wel één of meerdere teams nodig. Het idee is een team van 4 personen die op 

vrijdagavond een aantal korte 4tegen4 wedstrijden spelen. Er zijn een aantal 

verenigingen in de buurt die ook meedoen en één van de avonden is dan bij 

RWA. Het is speciaal bedoeld voor 30+ ers die korfballen op zaterdag minder 

handig vinden. Hieronder staat meer info vanuit het KNKV. Heb je interesse, 

stuur dan een mail naar TC@svrwa.nl  

 

Recrestars 

“Korfballen voor de gezelligheid zonder wekelijkse verplichtingen!” 

  

Heb jij zin om weer te korfballen samen met je 

oude korfbalmaatjes, op een laagdrempelige 

manier, minder frequent zonder wekelijks 

verplichte competitiewedstrijden en vooral voor de 

gezelligheid? Dat kan binnenkort! Vanaf september 

2021 start RWA met de korfbalvorm Recrestars. Dit 

is een korfbalvorm speciaal voor (oud-)korfballers 

van ongeveer dertig jaar en ouder.  

 

Toernooivorm op vrijdagavond 

Met de korfbalverenigingen in onze directe 

omgeving organiseren we op vier vrijdagavonden 

in september en oktober een toernooi buiten op het 

veld, steeds bij een andere vereniging. Tijdens dit 

toernooi spelen we op vier vrijdagavonden drie korte wedstrijden van vijftien 

minuten tegen de Recrestars van andere verenigingen. Dit doen we in vier 

tegen vier. Na afloop is er ruimte voor een gezellige derde helft. De vier 

speeldata worden van tevoren bekendgemaakt. Zijn deze avonden een succes, 

dan herhalen we de opzet in het voorjaar. Als Recrestar kun je dus op een 

laagdrempelige manier gezellig korfballen, heb je geen wekelijkse 

verplichtingen en ben je elk weekend vrij. 

   

Meedoen? 

Wil je meedoen aan deze gezellige 

toernooicompetitie en samen met je 

korfbalmaten leuke avonden beleven? Schrijf je 

dan in door een mail te sturen naar tc@svrwa.nl 

en doe gratis mee aan Recrestars. Je kunt je 

individueel inschrijven én het is mogelijk om je 

eigen team samen te stellen.  

 

 

 Met vragen kun je terecht bij bij de TC, via 

tc@svrwa.nl  

Deze nieuwe korfbalvorm is een pilot die in samenwerking met het KNKV wordt 

opgezet. We hopen op veel enthousiasme! 

  

 

Overzicht oefenwedstrijden 

 

 

 

mailto:TC@svrwa.nl
mailto:tc@svrwa.nl
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tijdstip  zaterdag 21 augustus    

middag, tijdstip volgt RWA1 toernooi bij Merwede  Putse 1 Merwede 1  HKV Achilles 1 

middag, tijdstip volgt RWA2 toernooi bij Merwede  Putse 2 Merwede 2 HKV Achilles 2 

ochtend, tijdstip volgt B1 toernooi bij Merwede  Odo B1 Korbis B1  Merwede B1  

ochtend, tijdstip volgt C1 toernooi bij Merwede  Odo C1 Korbis C1 Merwede C1  

ochtend, tijdstip volgt D1 toernooi bij Merwede  Odo D1 Korbis D1 Merwede D1  

     

     

tijdstip  dinsdag 24 augustus    

20.45  RWA1-Weidevogels 1     

19.30  RWA2-Weidevogels 2     

     

     

tijdstip  zaterdag 28 augustus    

nog niet bekend Velocitas-RWA1 4 kamp KOAG Kinderdijk Velocitas 

nog niet bekend Velocitas- RWA2 4 kamp KOAG Kinderdijk Velocitas 

16.00 RWA 3 - Vitesse 3     

14.30 RWA 4 - KCR 5     

15.00 RWA 5 KCR 6    

14.05 Vitesse 7- RWA 6     

11.30 Albatros B2/B1-RWA B1    

14.30 RWA B2 - KCR B2     

13.00 RWA C1 - HKC C1     

13.00 RWA C2 - Vitesse C2    

13.00 RWA C3 - Albatros C3     

13.30 RWA D1 - Vitesse D1     

10.00 HKC E1 - RWA E1 
Boven 
Hardinxveld   

10.00 RWA E3 - HKC E3     

11.00 HKC E4 - RWA E4  
Boven 
Hardinxveld    

10.00 RWA F1 - Vitesse F1     
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tijdstip  dinsdag 31 augustus    

20.45 RWA 1-Vitesse 1    

19.30 RWA 2- Vitesse 2    

     

     

tijdstip  zaterdag 4 september    

15.30 RWA 1 - Movado 1     

14.00 RWA 2 - Movado 2     

13.00 RWA 3-ADO 3    

13.00 RWA 4 - Merwede 3    

16.05 Vitesse 4- RWA 5    

14.00 RWA 6 - Albatros 9    

13.30 Vitesse B1- RWA B1    

12.20 Vitesse B2 - RWA B2    

9.30 KCR C1 - RWA C1     

11.00 KCR C2 -RWA C2     

11.20 Vitesse C3 - RWA C3    

11.45 KCR D1-RWA D1     

10.00 RWA D2 - Vitesse D2    

11.15-13.15 RWA D3 toernooi bij Albatros    

10.00 RWA E1 - Vitesse E1    

10.00 Vitesse E2 - RWA E2     

9.00 Vitesse E3 - RWA E3     

10.00 RWA E4 - Vitesse E4    

9.00-11.00 RWAE5 toernooi bij Albatros    

     

11.30 KCR F3 - RWA F1    

10.30 KCR F4 - RWA F2    

9.30 KCR F5 - RWA F3   
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