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Winst Rivo vrouwen
RIJSSEN - Rivo Rijssen dames 1 speelde zaterdag thuis tegen

Sudosa Desto Assen dames 1. De volleybalvrouwen uit Rijssen haalden de eerste winst binnen in deze competitie. De
eerste set ging Rivo furieus van start en pakte de set met 2522. De tweede set werden veel fouten gemaakt en ging de set
met 19-25 naar het team uit Assen. De derde set ging gelijk
op en bleef spannend, maar Rivo trok aan het langste eind,
25-22. De vierde set waren de teams behoorlijk aan elkaar
gewaagd. Rivo begon goed, stond voor met 5-1, maar na een
paar individuele fouten en het enorme verdedigingswerk
aan de kant van Sudosa was de stand weer gelijk. Maar Rivo
zette alles op alles en won met 25-21 en won daarmee de
wedstrijd.

Rivo Dames 1 streed thuis vol inzet en vuur tegen Sudosa.

Vrouwenvoetbal Angels

Zilver voor judoka Aycan

RIJSSEN - Sinds een maand is er bij Sportclub Rijssen een en-

RIJSSEN - Judoka Aycan Durmusoglu maakte een goede

thousiaste groep meiden / dames begonnen met voetballen.
Onder leiding van Klaus van der Velden wordt op een leuke
manier kennisgemaakt met de beginselen van het voetbal
of gewerkt aan de conditie. Voor enkelen is het namelijk de
eerste keer dat ze op een voetbalveld staan. Anderen hebben al vele jaren gevoetbald en willen zo op een ontspannen
manier een avondje sporten. Beginner of gevorderde, topfit
of fit genoeg, het maakt niets uit als het maar gezellig is.
Want dat is voor allen toch het belangrijkste. De ‘Sportclub
Angels’ trainen op dinsdagavond van 19.45 tot 20.45 uur
op sportpark De Koerbelt. Wie 21 jaar of ouder is en graag
(weer) eens op het veld wil staan, is van harte welkom!

rentree met de tweede plek op het internationaal
toernooi in Emmen. De judoka van Judo Promotion
Twente uit Rijssen heeft daarmee laten zien weer op
de goede weg te zijn. In januari werd Aycan derde op
de Turkse kampioenschappen. Tijdens dit kampioenschap raakte Aycan echter zwaar geblesseerd aan haar
elleboog. Na ruim een half jaar revalideren is het toernooi in Emmen haar eerste toernooi. Ayvan won haar
eerste en tweede partij vlot maar in de finale tegen
Inge Ekelhorst ging het moeizamer en ze werd tweede.

Voor de jeugd wordt het weer een geweldige middag!

RKSV jeugdmiddag
RIJSSEN - Voetbalclub RKSV houdt woensdagmiddag 23 ok-

tober een jeugdmiddag op sportpark De Koele aan de Elsmaten. Tijdens deze middag zijn er op het sportpark tal van
leuke activiteiten zijn. Een voetbalcircuit, afwerken op doel,
één tegen één partijtje en vele andere leuke spelletjes zijn
deze middag te beoefenen. Voor jongens en meisjes die zin
hebben om te gaan voetballen is dit een leuke kans om kennis te maken met het voetbal en de club RKSV. Alle jongens
en meisjes van 4 tot en met12 jaar (tot en met de C-jeugd)
zijn uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Ook niet-leden
die kennis willen maken met het voetbal zijn van harte welkom. De jeugdmiddag begint om 13.00 uur en is rond 16.30
uur afgelopen. Opgeven kan via jeugdmiddag@rksv.nl

Knappe winst De Mölle
RIJSSEN - Het eerste team van Dartvereniging De Mölle 1

heeft een knappe overwinning behaald in de uitwedstrijd
tegen de Buddy’s uit Goor. Het werd 6-3 voor de Rijssenaren tegen het team van onder andere Erwin Extercatte en
Martijn Soomers. Henry Smit en Henry Zandvoort wonnen
beide hun single partij met 4-0, Ard ter Keurst ging met 4-0
onderuit en Alex Pas liet een kans op de overwinning liggen. Hij miste maar liefst tien matchdarts en verloor zijn
single met 4-3.
Drie van de vier dubbels werden door de Mölle gewonnen
en ook in de teamronde waren de Rijssenaren te sterk. Door
deze overwinning staat De Mölle met twintig punten netjes
in de middenmoot.

‘Sportclub Angels’ heet het vrouwenteam van Sc Rijssen.

Het team speelt maandagavond thuistegen The Incredibles.

Uw kostbaarheden zijn goud waard!
Goudwisselk
antoor
is eigendom
van
familie De R
uiter en
heeft ruim 2
5 jaar
expertise!

Iedereen heeft kostbaarheden in huis. Soms zelfs zonder dat men zich hier bewust
van is. Een paar oude munten, een ketting of een horloge, een treintje waar

Meer dan 50
locaties door heel
Nederland!

grootvader nog mee heeft gespeeld of een doosje met oude bankbiljetten. Laat
uw kostbaarheden eens geheel vrijblijvend beoordelen door een specialist van
Goudwisselkantoor. Zo ontdekt u of uw kostbaarheden goud waard zijn en mocht u het
willen verkopen, dan bieden we u ook nog eens een reële prijs.
Locatie Rijssen
Winkelcentrum Plein-Oost
Elsenerstraat 33
7461 DM Rijssen
rijssen@goudwisselkantoor.nl

Ontdek wat Goudwisselkantoor voor u kan betekenen:
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Inkoop

Verkoop

Goud
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Veiling

Openingstijden
Elke zaterdag
van 10.00 - 16.30 uur
Locaties bij u in de buurt
Nijverdal, Kuperserf 13 (elke woensdag)
Enschede, Haaksbergerstraat 133 (di. t/m za.)

www.goudwisselkantoor.nl

