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Van het bestuur
Afgelopen dinsdag zijn er nieuwe maatregelen
bekend gemaakt betreffende het indammen
van Covid-19. Op de website is het covid-19
bericht ge-update en is ook het protocol
aangepast.
Kort gezegd houdt dit in dat de competitie per
direct is stil gelegd en helaas niet alle ploegen
hun competitie op het veld af kunnen maken.
Wanneer we in de zaal wedstrijden gaan
spelen is niet bekend. Dit is afhankelijk van de
maatregelen die het kabinet nodig acht en de
planning van het KNKV.
Wel kunnen we gaan trainen! Voor de jeugd
tot 18 jaar zijn er geen beperkingen. Vanaf 18
jaar zijn deze er wel. Deze staan besproken in
het laatste protocol op de website.
De eerste training in de zaal zal plaatsvinden
op dinsdag 27 oktober. De tijden zijn als volgt:
Kangoeroes Zaterdag
10.00 – 11.00 uur
Auris Taalfontijn
Eureka E1

Dinsdag
18.30 – 19.30 uur
Auris Taalfontijn

Eureka C1

Dinsdag
19.00 – 20.00 uur
AJ Schreuderhal

Korfbalfit

Dinsdag
19.30 – 20.30 uur
Auris Taalfontijn

Senioren

Dinsdag
20.30 – 22.00 uur
AJ Schreuderhal

Wanneer er meer nieuws is laten we dit zo
snel mogelijk weten.

Eureka A
Het doek valt voor Eureka A. Helaas hebben
wij geen volledig team rond kunnen krijgen om
de zaalcompetitie mee te kunnen starten. Het
doet ons pijn om de a-jeugd die we nog
hadden te moeten laten gaan. Vooral de heren
zitten al vanaf kleins aan bij elkaar in het
team. Wel hebben we ze een plek
aangeboden in de C of senioren mochten ze
daar interesse in hebben.

Vriendenloterij
Doe jij al mee met de
vriendenloterij? Zeker nu we
flink wat inkomsten gemist
hebben in de periode dat de kantine dicht
moest blijven kunnen we alle (financiële) hulp
goed gebruiken. En het mooie is, je kunt er
zelf prijzen mee winnen.

Hoe werkt het?

Een lot kost €14,- per trekking (maandelijks).
Minimaal 40 procent van de lotprijs gaat naar
47 goede doelen die zich inzetten voor
gezondheid en welzijn in Nederland, of naar
een club of vereniging van je keuze, zoals
ROV Eureka. Met je lot maak je elke trekking
kans op prachtige prijzen zoals geldprijzen,
vakanties, kaartjes voor een dagje uit en
meer! Je kunt op elke gewenst moment
opzeggen.
Voor meer informatie en de prijzen kijk je op
www.vriendenloterij.nl

3 ploegen kampioen! In deze nieuwsbrief een
verslag van Eureka E1
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Eureka E1 kampioen!
Dinsdag 6 oktober 2020. Een datum die in de
geheugens bijgeschreven mag worden. De
dag dat 6 kinderen voor het eerst kampioen
korfbal gingen worden. De dag dat 2
jongedames voor het eerst kampioen zouden
worden als korfbalcoach zijnde. Een toch wat
vreemde dag met de “maatregelmaatschappij” waar we momenteel in leven.
Maar sfeer was er wel, gelukkig droog weer en
een hele rij aan ouders en grootouders die in
auto’s gezeten de wedstrijd gingen bekijken.
Prachtige plekjes eigenlijk, zo op het asfalt. De
eerdergenoemde jongedames hadden 2
mooie spandoeken gemaakt en die hingen er
mooi bij. Daarnaast nog een heus scorebord
om de score bij te gaan houden en de
ingrediënten voor een heuse
kampioenswedstrijd waren aanwezig.
Ondanks de gunstige voortekens is er toch
sprake van enige zenuwen bij zowel de
coaches als de kinderen. De wedstrijd gaat
beginnen. De geheel neutrale scheidsrechter
fluit in om te gaan starten.
De coaches, jongedames Kimberley en
Lisanne zijn er klaar voor en dat geldt al
helemaal voor het zestal kids, luisterend naar
de namen Janne, Noëmi, Camiel, Djevanio,
Maes en Vince.
Tegenstander is IJsselvogels en daar gaan
we. En wat een start door de jonge Eurekanen
!!! Binnen een minuut doet Djevanio al even
voor hoe het moet. Hij scoort niet vaak maar
vandaag vliegt zijn eerste doelpoging netjes
door de korf, 1-0. En dit was het sein om maar
eens even flink te keer te gaan in de eerste
minuten. Geen idee wie er allemaal achter
elkaar scoorde maar het ging wel heel snel. Ik
weet nog dat er na 7 minuten al 7x !!!
gescoord was. En na 10 minuten waren het er
al acht ⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽
Even bijpraten en we gaan door.
Al snel komen we bij nummer 10.
Noëmi heeft de bal en Kimberley zegt tegen
haar:

Dat is te ver ! Maar Noëmi schiet toch en wat
ze graag wilde, ze scoort de 10e👍
Oh, niet naar je coach luisteren🙈
En tien waren het er nog steeds toen de rust
aanbrak. Een overwinning gaat het zeker wel
worden maar ik weet dat er stiekem nog
andere doelen op de wenslijst staan. 😀 We
zullen zien. Eureka E1 gaat ondertussen rustig
door met scoren. Ik herinner me een doorloper
van Vince die met een hele grote boog toch
gewoon door de korf vloog. Camiel die een
mooi afstandschot er in mikte en Maes die
veel doelpuntjes tussendoor mee pikte en
vandaag topscoorder werd. En op een
gegeven moment hadden alle spelers
minimaal één keer gescoord en dat was ook
voor het eerst dat het gebeurde.
Na 10 minuten weer even bijpraten en
ondertussen staan we op 14 (geloof ik).
De coaches geven als tip voor de laatste
minuten dat ze lekker vrijuit moeten spelen.
Nou, die tip hebben ze ter harte genomen
want ze zijn nog even flink te keer gegaan.
Een wervelwind 🌪 van jewelste raasde nog
even over het Eureka veld.
15,16,17 lagen er al snel in. Toen 18,19 .......
spannend... Nog vijf minuten om dat éne doel
te halen, de twintigste. Maar wie gaat het
doen? Nou, dat werd Janne dus. Ze werd
geheel vrijgelaten en dat moet je bij haar niet
doen. Mooi boogje, en daar was ie dan, die zo
lang verwachte 20e goal !!!! Wow, wat een
mooie prestatie van deze ploeg. Daarna
gooiden ze er even snel nog 3 bij en toen werd
er gefloten voor het einde van de wedstrijd.
En dus ...............Eureka E1 kampioen !!!!!!!!
🏆⚽🏆⚽🏆⚽
Wat een toppers. Heel erg dik verdiend.
Zoveel beter geworden in een jaar tijd en daar
krijgen ze nu een mooie beloning voor.
Natuurlijk wel getroffen met de tegenstanders
in de poule maar ze hebben wel heel duidelijk
laten merken dat ze elke wedstrijd de betere
waren. En nu even aan het publiek laten zien
wie er kampioen zijn. Hand in hand rennen
coaches en spelers op de auto-supporters af.
Prachtig om te zien en een hoop getoeter valt
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het team ten deel. Mooi om de blije gezichten
te zien en we zijn nog niet klaar. Allereerst
komt Suus, het zusje van Janne, met mooie
medailles aanlopen. Van die mooie waar
chocola in zit. Samen met Janne uitdelen,
mooi gebaar 👍 Dan komen Kimberley en
Lisanne in actie. De coaches hebben
prachtige medailles laten maken en ik heb de
eer om deze uit te reiken aan een ieder. Ik
probeer nog wat zinnige woorden uit te
brengen zoals dat ze er van moeten genieten
omdat je niet elk jaar kampioen zal worden en
dat ze iets moois krijgen waarmee je je later
altijd kan herinneren dat je ook echt kampioen
bent geweest. En dan krijgen ze allemaal een
echt hele mooie medaille. Maar Kimberley en
Lisanne hadden nog een verrassing geregeld.
Een heuse beker die op toerbeurt door een
ieder naar huis meegenomen mag worden.
En de eerste die hem mee mag nemen is
degene die vandaag voor het eerst een 20e
doelpunt wist te maken. En dat weten we al,
dat is Janne. Geweldig allemaal.
Er worden nog mooie foto’s gemaakt van alle
kids met medailles en beker. En achteraf
vergeten we hier een kampioens-teamfoto te
maken. Misschien zaterdag nog eens
overnieuw doen!!?? Mooie dag voor dit Eureka
E1 team en voor alle ouders, grootouders en
alle betrokkenen die er bij waren.
Waar ik mee begon, een dag om nooit te
vergeten, dinsdag 6 oktober 2020.
🏆🏆🏆🏆🏆🏆

Eureka C1 en Eureka 1 kampioen!

www.roveureka.nl
roveureka.korfbal
R.O.V. Eureka
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