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Clubkampioenschappen
DOS Rijssen

Nieuw A1-team R.K.S.V.
meteen kampioen

Rijssen

Rijssen

Zaterdag 8 december was sporthal De Stroekeld het toneel voor
de clukampioenschappen van
DOS uit Rijssen. In de ochtend
werd door alle leden van de Jazz
afdeling en de Acro gymanstiek
op het hoogste niveau gestreden
om de titel.
Bij de Jazz gebeurde dat door
eerst als groep de dans te laten
zien, waarna er in groepen van
vijf danseressen door een jury
beoordeeld werd. Met een score van 25,5 punten werd Merle
Rutterkamp uit de groep 12/13
jaar de kampioen.
Bij de Acro gym waren alle
trio’s en duo’s aanwezig om
hun balans oefening te laten
zien. Ook zij werden door een
vierkoppige jury beoordeeld
op de diverse facetten. Het was
hier een spannende strijd maar
uiteindelijk zijn kampioen van
Rijssen geworden met een score
van 26,2 punten (nummer twee
had een score van 26,0) Ilse

Wessels, Aniek Rolleman en
Marit Nijland. Zij turnen in
de landelijk A-jeugd lijn.
De middag was voor alle
gymnasten van DOS en
werd gestreden om de kampioenschappen binnen de eigen groep. De meiden turnden op de sprong, de brug
met ongelijke liggers, de balk
en de lange mat. Hier was de
verrassende winnares Fleur
Theijink met een score van
37,1 punten.
De jongens deden mee op
de brug met gelijke liggers,
de rekstok, de sprong en de
lange mat. Hier werd met
een score van 34,0 punten
Luuk Glaubitz de kampioen
van DOS. Na al dit geweld
verschenen de peuters en
de kleuters in Plopsa-arena
waar zij samen met twee kabouters een echte hindernisbaan mochten afleggen waar
allerlei moeilijke oefeningen
voor hen waren opgesteld.

Sinds dit seizoen voetbalt er
weer een A1-team bij voetbalvereniging R.K.S.V. Dit
nieuwe team presteert boven
verwachting en is zelfs kampioen geworden door uit bij
nummer twee, Quick’20, te
winnen.
Ook hebben zij sponsors gevonden voor shirts, tassen en
trainingspakken.
Rivo blijft trotse koploper van de Topdivisie, met nog één wedstrijd te gaan van de eerste helft: op 15 december in Sliedrecht
tegen de mannen van Sliedrecht Sport.
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Opnieuw winst voor beide
eerste teams Rivo
Rijssen

De volleybalvrouwen van Rivo
speelden zaterdag uit bij Donitas te Groningen. Opdracht was
om de tweede positie te behouden, maar daarvoor hadden de
dames geen aanmoediging nodig. Rivo pakte het voortvarend
aan en veroverde met enig gemak de eerste twee sets (25-18
en 25-13) en toen sloop er de
beruchte berusting in. De Rivo
dames verloren de derde set dan
wel met 25-20, maar in de eindfase van de derde set was al duidelijk dat het team weer vaster
werd. De vierde set was met 2519 voor Rivo, dat de wedstrijd
winnend af sloot met 3-1.
De heren deden thuis wat ze
doen moeten. Stand verplicht.
De koploper tegen de hekkensluiter. Rivo tegen Gemini uit
Hilversum. De opdracht van
trainer Hans Bruins was duidelijke taal. Winnen met 3-0
en dat graag binnen een uur
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Deelnemers concert:

Rijssens
Mannenkoor

Kampioen!
Ook op voetbalgebied doen de
jongens het ook voortvarend.
Ondanks dat men wat moest
wennen aan elkaar werd men
meteen kampioen! Sommige
jongens trainen ook wekelijks
mee met het eerste elftal en
hebben zelfs al enkele keren
meegedaan met oefen- en bekerwedstrijden.
De club is erg blij met dit team
en hoopt dat deze teamleden
nog lang met elkaar bij R.K.S.V.
aan de Elsmaten blijven voetballen.

Het vriendenteam A1 van R.K.S.V. werd na een half jaar
spelen al kampioen! De selectie bestaat uit zestien jongens.
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De kleuters en peuters werden door de wedstrijdleiding beloond met een heuse gouden (chocolade) medaille. Dubbel
plezier dus.
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en zorgen dat we zulke marges
hebben dat alle spelers vandaag
kunnen spelen. En dat lukte
vandaag ook prima. Rivo liet de
gasten al direct kansloos de eerste set. Door prima serves stond
het in no time al 5-0 en deze
ruime marge werd gedurende
de set alleen maar uitgebouwd.
Al in deze set kon de coach
drie spelers wisselen en werd
het 25-17. De tweede set kreeg
onderschatting de overhand en
dat brak Rivo ietwat op. Tijdens
een time out werd het team stevig toegesproken door Hans
Bruins. De set duurde zelfs tot
28-26, toen maakte Frank van
den Noort het voorbeeldig af en
stond Rivo voor met 2-0. Het
team was weer bij de les en de
derde set liep Rivo moeiteloos
uit naar 18-5 en 20-8. Uiteindelijk eindigde deze set met 2515 door een prachtige ace van
Sjoerd Wessels. De drie punten
waren binnen.

Handen ineen
Enkele oud-R.K.S.V.-ers
hebben vorig jaar de handen
bijeen geslagen en hebben
met behulp met wat vrienden een nieuw A1-team
opgericht. De jongens hadden de wens om met elkaar
als vriendenteam te starten
bij de Oranjehemden. De
selectie bestaat uit zestien
jongens.
Ook had men al trainers en
leiders gevonden, nu nog
sponsoren voor een tenue,

tassen en trainingspakken.
Bouwhuis ‘waar voor je taart’
was al snel bereid gevonden het
tenue te sponsoren.
Ook voor tassen had men snel
iemand gevonden, Arend Jansen van café De Twee Schimmels. De trainingspakken zijn
gesponsord door Sans-online.
nl waardoor de jongens er elke
zaterdag strak bij lopen.

Voorverkoopadressen:
VVV Rijssen/Readshop
VVV Enter
VVV Nijverdal
VVV Wierden
www.rijssensmannenkoor.nl

26

r
e
b
m
dec2e012

KERST
CONCERT
Henk Ruiter (Piano)
Ard Kamphuis (Bariton)

  



Aanvang 18.00 uur
Kerk open 17.30 uur

RK H.A. Antonius Kerk in Enter

