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…………….. Op zaterdag 17 mei, de dag waarop de Spaanse avond was georganiseerd en 
er dus veel supporters in een opperbeste stemming waren, is het Rohda 1 niet gelukt om de 
overwinning tegen Avanti binnen te halen. De eindstand is 17-22 geworden. Daarentegen 
heeft Rohda 1 ons afgelopen zaterdag doen verbazen door van de koploper, KCC/Delta 
Logistiek 1 te winnen met 13-16. 
Rohda 2 wist op diezelfde zaterdag de 17de ook niet te winnen tegen Die Hage, de 
eindstand is hier 12-15 geworden.
De wedstrijd tegen KCC/Delta Logistiek 2 wist Rohda 2, in tegenstelling tot Rohda 1 niet 
te winnen, eindstand 22-13.
Rohda 3 speelde tegen Synergo 2 en wist deze wedstrijd niet te winnen, eindstand 8-14. 
Afgelopen zondag moest Rohda 3 tegen KZ/Hiltex 4 uit, ook deze wedstrijd wisten de 
drielingen helaas niet te winnen.
Rohda 4 moest op zaterdag 17 mei tegen Fiks 2 spelen, er werd verloren, de eindstand is 
hier 11-16 geworden. De tweede wedstrijd, uit tegen MIA 3 werd helaas ook niet 
gewonnen. In deze wedstrijd werd de eindstand 13-11.
Rohda 5 is echt te hoog ingedeeld dit veldseizoen. Net als Rohda 3 moesten zij tegen 
Synergo spelen, en wel tegen het 4de . Het was een wedstrijd om gauw te vergeten! 
Eindstand 21-3. Afgelopen weekend was het vijfde vrij.
Rohda 6 moest zondag 18 mei spelen tegen DKV/Victoria 4. Deze wedstrijd werd 
gewonnen met 13-8. 
Gisteren, zondag 25 mei moest het zesde vroeg aantreden tegen Sporting West, de laatste 
wedstrijd van dit veldseizoen. Tevens was het de laatste wedstrijd van Dick le Duc. Hij 
stopt met de breedte-sport en gaat het wat rustiger aan doen! Met een publiekswissel kreeg 
hij een applaus van alle spelers en supporters! In een leuke wedstrijd waarin het op het 
einde nog spannend werd, ging de overwinning mee naar huis, 11-12.
De RMCombinatie heeft alleen het tweede weekend gespeeld, Zij speelden tegen DTS(E) 
3 maar wisten deze wedstrijd niet te winnen, de eindstand werd hier 10-6.
De A1 doet het goed de afgelopen weekenden. In de wedstrijd tegen Apollo A1 moet het 
spannend zijn verlopen, gezien de eindstand van 15-14. Er werd gewonnen!  Tegen BEP 
A1 werd er wederom gewonnen maar ook dat moet, gezien de eindstand, ook een 
spannende pot zijn geweest, 9-10.
RBCombinatie speelde eerst tegen Riflex A1 en in deze wedstrijd is het de RBC niet 
gelukt om te winnen, de eindstand is hier 6-12 geworden.
De wedstrijd tegen Argus A1, van zaterdag mei 24 mei werd helaas ook verloren, en hier is 
de eindstand 7-5 geworden.

De Spaanse avond, georganiseerd door Rohda 4 was een succes. Gezelligheid, het lekkere 
eten en de overheerlijke sangria en de zelfgemaakte cocktails maakte dit tot een  geslaagde 
avond. Op deze avond was er ook een verassing Johan van der Valk. Voor het vele werk 
wat hij de afgelopen jaren heeft verricht is hij in het zonnetje gezet!

Verzoek van Karin:
Willen alle aanvoerders de spelersmap bij Karin inleveren of in de bestuurskamer leggen? 
Wil iedereen ook zijn/ haar duplicaat kaart nakijken op geldigheid.
Op zondag 22 juni vindt het koppelschieten plaats. Op dit moment heeft de 
evenementencommissie al dik 50 koppels genoteerd. We gaan nu op voor de 60!
Opgeven kan dus nog steeds!
In overleg met het bestuur is besloten dat dit het laatste clubblad van dit seizoen is. 
Mededelingen en informatie over geplande activiteiten zijn terug te vinden op de Rohda 
site, die blijft up-to-date.  

Inge, Mieke en Ad

mailto:raymond.imambaks@planet.nl


                    WEDSTRIJDPROGRAMMA ZATERDAG 31 MEI 2014

Tijd Verz. Meesp Res. Schr. Nr.

Deetos 1 Rohda 1 16.00 uur i.o. i.o. Bond 1958

KVS 3 Rohda 2 13.00 uur i.o. i.o. J.v.Tilburg
S.de Hoogh-
Mulder

6008

Rohda D1 AWDTV D3 11.00 uur 10.30 Eigen 
speler

Arthur 14570

Overige Teams Klaar 

              

PINKSTERTOERNOOI IN BELGIË

Gelukkig kan dit toernooi ook dit jaar weer doorgaan en wel op zaterdag 7 juni.
We gaan dit jaar weer met de A1, A2, B1 en een combinatie van C1 en C2. Voor het toernooi voor de senioren 
op zondag 8 juni heeft een combinatieteam van Rohda 3/5 ingeschreven. 

Zaterdag 7 juni zullen we om 7.30 uur verzamelen en richting Antwerpen rijden waar we met de jeugdteams het 
toernooi gaan spelen. Ik hoop dat iedereen ook daadwerkelijk komt, want we zitten al behoorlijk krap in de 
teambezetting. 

Ook zou ik aan de ouders die nog niet meegaan willen vragen dit te heroverwegen, want ik heb nog 1 auto 
nodig om alle jeugdleden naar Antwerpen te kunnen vervoeren. Dus laat het ajb nog even weten. 

Na het toernooi gaan we naar de jeugdherberg om de bedjes op te maken, lekker te douchen en ons “discoklaar” 
te maken, want ’s avonds is er een supergezellige disco op het korfbalterrein. Vooraf zal er wat te eten worden 
geregeld uiteraard. Er zijn al wat ervaren “ratten” onder ons die weten hoe het er allemaal aan toe gaat. De 
ouders gaan na het afzetten van de discogangers dan lekker een hapje eten en halen daarna alle kids weer op om 
richting jeugdherberg te gaan voor de overnachting. Het verzoek aan iedereen is om dit jaar geen problemen te  
veroorzaken, want vorig jaar hebben we klachten gekregen en zijn wij als begeleiders meer bezig als politie-
agenten dan als “deelnemers” aan een gezellig weekend.

De volgende ochtend zal er een ontbijtje klaarstaan voor ons en daarna kan iedereen naar huis of uiteraard even 
naar de Vogeltjesmarkt in Antwerpen. Altijd gezellig. De senioren gaan op zondag dus hun toernooi spelen. 

De kosten de jeugdherberg bedragen € 25,00 p.p. Zou iedereen dit bedrag zo snel mogelijk aan Karin kunnen 
betalen? We hebben nl. al een aardig voorschot moeten voldoen. Cash aan Karin of overmaken naar 49.32.160 
t.n.v. AKC Rohda o.v.v. naam en “Belgie”. 



Deelnemers:
A1: Roy, Jordy, Justin, Jaïr, Mandy Brenda en Luuk
A2: Peter, Jacco, Mark?*,  Bernade, Ashley, Demi en Annabel*
B1: Jeffrey, Enzo, Julian, Luca, Demi, Jamilla, Isabella en Danielle*
C1: Mischa, Jaimy, Jordy, Khadir, Damantha en Fleur
C2: Lorenzo, Rick, Enzio* en Adinda
Senioren: Kimberley, Silvana, Errol, Joris, Raimund, Shanna, Bernou, Desiree, Stacy, Jordy, Joey en Victor.
Overigen: Rene, Ivar, Sherida, Karin, Karin, Denise, Marco, Anja, Katja, Peter, Bianca, Francina en Cor.

Voorstel vervoer (svp overleg):
Chauffeurs heen: Niet slapen:
Miranda: eigen gezin
Pieter, Carolien, Peter en Mark(?)
Ouders Danielle + Danielle
Frans, Inez en Annabel
Heen en terug (wel slapen):
Rene, Denise, Roy, Justin en Jair
Marco, Anja, Mandy, Isabella en Fleur
Peter, Brenda, Jacco en Bernade
Karin, Karin, Jeffrey, Enzo en Julian
Ivar, Sherida, Jordy en Luuk
Katja, Demi, Jamilla en Luca 
Bianca, Francina, Lorenzo, Jordy en Damantha
Cor, Mischa, Jaimy, Khadir en Rick

Ashley en Demi ???   
Zoals jullie zien heb ik nog 1 auto nodig voor Ashley en Demi. 
Heen kunnen deze meiden met Danielle mee, maar op zondag hebben we terug nog een probleem. Graag een 
oplossing! 

Zoals jullie hieronder bij de kamerindeling zien hebben we twee kamers met een persoon meer dan toegestaan: 
5 ipv 4. Misschien handig om met de personen van deze kamers even af te spreken wie een luchtbed en 
slaapzak meeneemt. Anders

Indeling slaapkamers Pinksterweekend Antwerpen. 
2 persoonskamers (10)
Marco en Rene
Ivar en Sherida
Peter en Cor
Bianca en Francina
Shanna en Bernou
Stacy en Desiree
Brenda en Mandy
Joey en Jordy
Lorenzo en Rick
Damantha en Adinda



  

U i t n o d i g i n g:

Voor de 92e Jaarlijkse Algemene Vergadering, welke op dinsdag 10 juni 2014 wordt 
gehouden in ons clubhuis, aanvang 20.00 uur.

Agenda:
1. Opening en notulen (J.A.V. van 11 juni 2013)
2. Mededelingen van het bestuur
3. Jaarverslag secretaris
4. Rekening en verantwoording penningmeester:

4.1 Financieel jaarverslag
4.2 Verslag van de kascontrolecommissie

5.  Terugblik commissies door bestuur 
6.  Toelichting plannen commissies en beleidspeerpunten

Pauze 
7. Begroting 
8. Bestuursverkiezingen
9. Verkiezing commissies
10. Rondvraag en sluiting 

De volgende bestuursleden zijn aftredend en herkiesbaar:
Lenie Goudsmit, voorzitter
Trea van den Ende, penningmeester

Wij stellen voor het bestuur uit te breiden met twee nieuwe bestuurders. Daarnaast zullen er 
enkele verschuivingen plaatsvinden binnen het bestuur. Patrick Stieltjes wordt bestuurder 
Verenigingsactiviteiten. Errol Opering wordt bestuurder  Breedtesport. 
Raymond Imambaks wordt bestuurder Jeugdzaken m.u.v.  korfbal technisch, dat blijft onder 
korfbalzaken. Therese ten Rouwelaar zal het secretariaat overnemen. Overige functies blijven 
ongewijzigd. 

Nieuwe bestuursleden moeten minstens drie dagen voor de J.A.V. aan het bestuur bekend 
worden gemaakt met een schriftelijke verklaring dat de kandidaat een eventuele benoeming 
aanvaardt.
Het bijwonen van de J.A.V. is verplicht voor alle leden, die op het moment van de J.A.V. 15 
jaar of ouder is. Afschrijvingen dienen te worden doorgegeven aan de secretaris, Raymond 
Imambaks (telefoon 020-6698296 en/of e-mail: raymond.imambaks@planet.nl ).

De samenstelling commissies 2014-2015 en het financieel jaarverslag en de begroting kunt u 
bij binnenkomst op de J.A.V. afhalen. De notulen en het jaarverslag van de secretaris worden 
1x in het clubblad gepubliceerd, in de week van 26 mei.  Er zullen hiervan geen kopieën 
aanwezig zijn tijdens de J.A.V. Het financieel jaarverslag en de begroting wordt alleen eerder 
verstrekt op aanvraag. Dit kan vanaf 1 juni bij de penningmeester, Trea van den Ende via de 
mail: treapeter@hotmail.com 

Namens het bestuur,

Raymond Imambaks

mailto:treapeter@hotmail.com


 

Jaarverslag secretaris t.b.v.  de jaarvergadering van 10 juni 2014

Het seizoen 2013-2014 is bijna weer ten einde. Echter er is geen tijd om achterover te  leunen, 
want alles moet weer in gereedheid worden gebracht voor het nieuwe seizoen.
Voor het seizoen 2013-2014 heeft het bestuur bewuste keuzes gemaakt, om Rohda  zoveel 
mogelijk op allerlei vlakken te versterken en kansen te bieden. Er is gekozen  voor een 
toptrainer voor de selectie met als resultaat een promotie zowel voor Rohda 1 en 2 in de zaal.
Daarentegen was de degradatie van Rohda 1 en 2 in het veld een tegenvaller. Door  diverse 
langdurige  blessures, kon Rohda geen handhaving bewerkstelligen. 
De samenwerking met de BSO is gestart en na enkele strubbelingen was het bijna 
vanzelfsprekend dat binnen Rohda een BSO is gevestigd. Naast een financiële opsteker voor 
Rohda was dit een goede PR naar het stadsdeel toe. Helemaal als er vanuit het stadsdeel  
opgelegd wordt dat er maar  op een plek op het sportpark kan worden gekorfbald , in dit geval 
bij ons.  
De Breedtesport heeft nieuwe impulsen gekregen, dankzij een aantal Rohdianen die hier tijd 
in hebben geïnvesteerd, met als resultaat een Rohda 5 team. Het  merendeel van dat team 
bestaat uit ex-leden die weer de weg naar Rohda hebben gevonden. De jeugdploegen draaien 
aardig mee, maar we zijn er nog lang niet. Gezien de samenstelling van de ploegen qua 
nieuwe leden versus talenten versus synergie, is dit allemaal nog in ontwikkeling. De 
aanwezigheid van een ervaren en betrokken trainingscoördinator is bijna onmisbaar! Daar 
zullen we aan moeten werken.
De opzet van het Kangoeroe programma heeft succes en dat moeten we vooral blijven 
houden. Werving moet een aandachtsgebied zijn binnen de gehele verenging en gedragen 
worden door iedereen!
Een zorgenkindje blijft ons scheidsrechterskorps. Toen wij voldoende scheidsrechters hadden 
en zij bereid waren om meer te fluiten dan nodig, hetgeen ons een leuk bedrag heeft 
opgeleverd, moeten we dit seizoen constateren dat hier een terugloop in valt waar te nemen. 
Wij fluiten niet genoeg, dus dit betekent dat wij voor zowel veld- als zaalseizoen, een 
behoorlijk boetebedrag kwijt zijn aan de bond. Dat moeten we gaan voorkomen!  
Op sociaal gebied doet Rohda het goed. Een terugblik naar alle evenementen die zijn 
georganiseerd zowel voor de jeugd, ouders en Rohdianen, kunnen we alleen maar waardering 
uitspreken voor de vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt. 
Financieel daarentegen en met name de sponsoring, is een zorgkindje geworden. Alles valt en 
staat met een financiële gezonde vereniging. Het bestuur is zich hiervan bewust en probeert 
op zoek te gaan naar andere financiële bronnen. Echter  dit is dus afhankelijk van vrijwilligers 
die zich hiervoor willen inzetten.
Het bestuur heeft gesignaleerd dat sommige commissies op de automatische piloot draaien, 
waarbij alles op rolletjes loopt en bij andere commissies kost het  iedere keer weer veel 
energie om de continuïteit te waarborgen. Het bestuur is zich ervan bewust dat privé 
omstandigheden een rol spelen en dat bij sommige leden/ouders   “Rohda moeiheid” toeslaat. 
Echter het kan/mag nooit ten koste van de vereniging. Dit betekent dat wij als vereniging iets 
niet goed doen en de signalen en situaties voor moeten zijn!  Er wordt hard gewerkt aan het in 
kaart brengen van de taken zodat er een evenwichtiger verdeling zal plaatsvinden en men het 
nog leuk vindt om vrijwilliger te zijn. 
Hetzelfde geldt voor de groep “oud Rohdianen”, donateurs die door de hectiek van de 
dagelijkse bestuurlijke bezigheden, onbewust  minder  aandacht krijgen dan we zouden 
willen. . Per slot van rekening hebben zij geholpen aan  waar we nu staan en aan menig succes 
bijgedragen.. Het bestuur wil hiermee aangeven dat ze zeker niet worden/zijn vergeten en dat 
er ontzettende waardering is voor datgene wat ze voor Rohda hebben bereikt of nog steeds 
doen.



  

Samenvattend houden we aan het seizoen 2013-2014 een positief gevoel over. Er  is op de 
meeste aandachtsgebieden weer een stijgende lijn zichtbaar. Maar we moeten ons er wel van 
bewust zijn, dat alles niet meer vanzelfsprekend is. Om het positieve gevoel vast te kunnen 
houden, zullen we wellicht nog harder aan de bak moeten met zijn allen!
Tot slot spreekt het bestuur haar waardering uit voor een ieder die zich op wat voor manier 
dan ook heeft ingezet om alle verenigingsactiviteiten gladjes te doen verlopen.

Amsterdam, 24 mei 2014

Raymond Imambaks, secretaris

Rohda volop in beweging voor seizoen 2014 – 2015
Na een enerverend zaalseizoen waarbij, na 5 achtereenvolgende 2e plaatsen, eindelijk de 
promotie naar de zaal hoofdklasse werd afgedwongen, het 2e in de zaal weer naar de reserve 
hoofdklasse wist terug te keren en de A1 de stap naar de overgangsklasse wist te maken, is de 
voormalige Amsterdamse grootmacht volop bezig deze stappen volgend seizoen een passend 
vervolg te geven.
De legendarische Taco Poelstra heeft zijn contract met minimaal 1 jaar verlengd en deze week 
gaven oude Rohdiaan Kenny Lauf en Joni Aurik aan de overstap te zullen maken van Blauw 
Wit. Daarnaast wordt verwacht dat aanvoerder Ivar Spierings volledig zal zijn hersteld van 
zijn kruisbandblessure die hij in de 1e wedstrijd van het afgelopen seizoen opliep.
Met enkele spelers wordt nog gesproken en uiteraard is er altijd ruimte voor verdere 
versterking. Mocht er interesse zijn om aan te sluiten bij een topclub op de weg terug dan 
graag even contact opnemen met bestuurder korfbalzaken René Kruse 
(korfbalzaken@rohda.com).



                     

ROHDA B1 kan niet voor verrassing zorgen

Op een zonovergoten Ookmeer sportcomplex treed ROHDA B1 vandaag aan tegen de 
huidige  koploper van het  veldseizoen  DVO B1 uit  Bennekom. Een tegenstander van 
formaat dus maar onze B1 kan onverwacht heel verrassend uit de hoek komen! In de 
eerste helft gaan beide ploegen met grote voortvarendheid van start. Het duurt dan ook 
even voordat het eerste punt valt. Lang blijft het goed spelende ROHDA netjes naast 
DVO staan. Helaas neemt DVO in de laatste 10 minuten afstand van ROHDA. Met een 5 
tegen 10 stand wordt de koelte van de kleedkamers opgezocht. Ook in de tweede helft  
geeft  ROHDA  prima  partij  tegen  DVO.  Ze  geven  weinig  kansen  weg  maar  het 
afstandsschot van DVO weet regelmatig het gat van de korf te vinden. Beide kanten 
sprokkelen stiekumweg wat puntjes binnen totdat de arbiter de wedstrijd op een 10 
tegen 17 stand affluit. 

Tegen  een  achtergrond  die,  naast  een  zeer 
overtuigend Zuid-Europees aandoend zonnetje, steeds 
meer Spaanse trekjes gaat vertonen, begint om 11.00 
uur  de  wedstrijd  van  ROHDA  B1.  Ze  moeten  het 
vandaag  opnemen  tegen  het  iets  hoger  geplaatste 
DVO.  Een  mooie  uitdaging  dus  op  deze  zonnige 
meidag.  Vanaf  het  begin  van de wedstrijd  gaan de 
beide  ploegen  er  vol  in.  Geen  cadeautjes  vandaag 
dus. Maar misschien wel verrassingen! Lang wordt er 
niet gescoord, totdat na een minuut of 8 DVO uit een 
strafbal  het  eerste  punt  op  het  bord  zet.  Sein  voor 

ROHDA om nog een tandje bij te schakelen. Dat resulteert na 2 minuten in een tegenpunt,  
stand weer gelijk. En zo gaat het de eerste 20 minuten van de wedstrijd steeds. Zouden ze 
vandaag toch een verrassing in petto hebben? Maar na die eerste 20 minuten begint DVO toch 
langzaam uit te lopen. Na 25 minuten blaast de scheidsrechter de eerste helft af (?!?!). Vanaf 
de zijlijn wordt hij erop gewezen dat er op dit niveau toch echt 30 minuten per speelhelft  
gebruikelijk is! Beide ploegen zijn door dit  akkefietje een beetje van slag zodat  er  in die 
laatste 5 minuten slechts één keer gescoord wordt. Beetje jammer dat het DVO was, dat wel. 
Met een tussenstand van 5 tegen 10 worden de kleedkamers opgezocht voor verkoeling en 
uiteraard de peptalk van de coaches.
De tweede helft begint van beide kanten weer net zo voortvarend 
als de eerste helft. Wat een koele kleedkamer en een peptalk toch 
niet allemaal kan doen! Het eerste punt valt pas weer na bijna 5 
minuten speeltijd. En ook nu scoren de partijen zo ongeveer om 
en om. In tegenstelling tot de eerste helft blijft ROHDA nu ook 
scoren zodat DVO niet de kans krijgt veel verder uit te lopen. 
Het grote verschil in beide ploegen is dat de (afstands)ballen van 
DVO iets zuiverder zijn dan die van ROHDA. Of zou het een 
kwestie  van  meer  geluk  zijn?  Na  het  eindsignaal  van  de 
scheidsrechter  komen  de  beide  ploegen  met  rood  verbrandde 
koppies (of is het van de inspanning) van het veld af. Eindstand 
van deze wedstrijd is 10 tegen 17 geworden. Helaas geen verrassing vandaag maar wel heeft 
de supportersschare kunnen genieten van een goed gespeelde wedstrijd.



  

ROHDA D1 verslaat Reflex D1 in spannend duel
Afgelopen zaterdag stond voor de D1 de 
wedstrijd tegen Reflex op het programma. 
Werden we vorige week nog geteisterd door 
de regen, deze week waren de weergoden ons 
gunstiger gezind en werden de wedstrijden 
onder een strak blauwe hemel afgewerkt. De 
meeste teams van Rohda moesten deze dag 
thuis spelen, en dat zorgde voor een gezellig 
sfeertje op het sportpark.

In de voorjaarscompetitie hadden we ook al 
tegen Reflex gespeeld, en toen werden we 
nog getrakteerd op een fikse nederlaag (11-2). Vandaag was het dan ook interessant om te 
zien of onze jeugd het afgelopen seizoen progressie heeft gemaakt. We begonnen de wedstrijd 
in ieder geval agressief en aanvallend. Met snelle combinaties kwamen we dicht bij de korf 
van de tegenstander, maar eenmaal daar aangekomen verdedigde Reflex goed, waardoor we 
de eerste minuten weinig schoten op de korf konden lossen. De D1 bleef echter 
geconcentreerd rondspelen en geduldig werd er gewacht totdat er iemand vrij kwam te staan. 
Op een gegeven moment wisten we onszelf vrij te spelen en met een mooi afstandsschot werd 
het 1-0. Reflex had het even moeilijk en binnen een minuut stond de 2-0 op het scorebord. 

Rohda bleef domineren, maar een klein moment van 
onoplettendheid zorgde er voor dat Reflex de 
aansluitingstreffer kon maken. Extra zuur was dat de 
scheidsrechter direct floot voor het eind van het eerste 
kwart. Deze kleine tegenslag was kennelijk nog niet 
verwerkt, want meteen aan het begin van het tweede kwart 
scoorde Reflex weer. We bleven echter de bovenliggende 
partij, en met een mooie aanval wisten we de 3-2 te maken. 
Dit was ook direct de ruststand.

In de rust werd duidelijk dat de omstandigheden vandaag 
lastig waren. De hitte eiste zijn tol, en er moest veel 
gedronken worden om het vochtverlies op te vangen. 
Trainers Marit en Jordy gaven nog wat bruikbare tips mee 

om nog meer goals te maken. De pupillen leken goed te hebben geluisterd, want na een mooie 
aanval werd de 4-2 in de korf gedeponeerd. Nog steeds hadden we het beste van het spel, 
maar Reflex bleef goed mee doen en wist ook steeds meer kansen te creëren. Dit leverde aan 
het begin van vierde kwart zo maar twee goals op, waardoor het 4-4 werd en we weer terug 
bij af waren. Zouden we dan toch punten verspelen vandaag? Conditioneel zit het gelukkig 
aardig goed bij de D1, en daarom konden we nog één maal alles uit de kast halen om die 
felbegeerde overwinning over de streep te trekken. En dat lukte! Na een wonderschone 
doorloopbal en een geweldig afstandsschot werd het opeens 6-4, en dit was de genadeklap 
voor Reflex. De laatste minuten werden professioneel uitgespeeld, en de zege kwam niet meer 
in gevaar.

Een mooie overwinning, waarmee we de tweede plaats in de competitie zo goed als zeker 
gaan behalen. Wellicht kunnen we nog eerste worden, maar dan zou Zaandam Zuid haar 
laatste wedstrijd moeten verliezen, en dat lijkt zeer onwaarschijnlijk. Volgende week weer 
een lastige wedstrijd tegen AWDTV. In de zaal wonnen wij twee keer nipt van hun, dus ze 
zijn uit op revanche.

Jan



                     

VERSLAGJE VAN DE AFSLUITING VAN HET SEIZOEN VOOR DE JEUGD.

Afgelopen zondag was dan de afsluiting van het seizoen voor onze jeugd. Het weer zat goed 
mee en we starttten de dag in het zonnetje. In de ochtend stond voor de oudere kinderen het 
geocaching op het programma, wat voor heel veel kinderen (en ouders) nieuw was. Er waren 
zo’n 25 kinderen die om 10.45 uur de uitleg kregen van onze kenners Peter en Ed. Ook 
Renske hadden we bereid gevonden om te komen helpen deze ochtend. Na de uitleg 
vertrokken ze op weg naar de caches, die volgens de verhalen niet door iedereen makkelijk 
werden gevonden. 

De jongere kinderen gingen aan de slag met de stuiterballendag. Ook hier waren zo’n 24 
kinderen gekomen. Er waren allemaal spelletjes uitgezet die de kinderen per team langs 
moesten en daar konden natuurlijk veel punten verdiend worden. Ook werd er nog wat 
gekorfbald en natuurlijk gingen alle kinderen met een prijsje naar huis. Aan de rode wangen 
te zien hebben ze zich goed uitgesloofd. 

Om 13.00 uur stond er een heerlijke picknick te wachten op de kinderen. Helaas was niet alles 
halal, maar iedereen kon gelukkig zijn buikje vol eten. Er waren broodjes knakworst, broodjes 
me zoet beleg, krentenbolletjes, wraps en pannenkoeken, spiesjes met komkommer en tomaat, 
fruitspiesjes, en spiesjes met augurken en cervelaat en een stukje kaas. Ook kwamen er nog 
heerlijke bitterballen op tafel. Er zat dus voor iedereen wel iets bij. 

Om 14.00 uur kwam onze dodgeball speler die een clinic kwam geven die ongeveer een uur 
zou duren. Dodgeball is een soort trefbal. De kinderen vermaakten zich prima en deze clinic 
werd afgesloten met een paar wedstrijdjes tegen de ouders. Die bleven net zo lang doorgaan 
tot ze keer konden winnen. We waren ondertussen wel 1,5 uur verder De mensen gingen zo 
langzamerhand huiswaarts en er werd nog gezellig nageborreld door wat ouders en 
begeleiders en zo was het opeens 18.00 uur. 
We kunnen dus weer terugkijken op een geslaagde dag!

We blijven nog doortrainen t/m 10 juni van 19.00-20.00 uur en wel op dinsdag 27 mei, 
donderdag 5 juni en dinsdag 10 juni. Dus kom allemaal lekker trainen. 

Denken de mensen die meegaan naar Belgie even aan de betaling van € 25,00. Cash aan mij 
of overmaken naar AKC Rohda, nr. 49.32.160 ovv naam en “Belgie”. 

Ook de kinderen die meegaan naar kamp verzoek ik (een deel van) het kampgeld over te 
willen maken naar hetzelfde nummer of cash aan mij. 

Mocht ik jullie niet meer zien, dan wens ik iedereen een fijne vakantie.

Namens de PAK, Karin



 
4 persoonskamers (5)
Roy, Jordy, Justin, Jair en Luuk***
Jeffrey, Enzo, Julian en Luca
Demi, Jamilla Isabella en Fleur
Ashley, Bernade en Demi
Mischa, Jaimy, Jordy, Khadir en Jacco***

6 persoonskamers (2)
Karin, Karin, Denise, Anja en Katja
Errol, Joris, Raimund, Victor, Kimberley en Silvana

Adressen:
Voor de GPS: Thuisadres Korfbal Boechout-Vremde
De Bunderkens
Elfbunderweg
2530  Boechout

Adres Jeugdherberg:
Bogaardeplein 1
2000 Antwerpen

WINNAARS VAN DE BOUWFONDSLOTTO

Op 18 mei zijn de gelukkige met nummer 6
P. van Beugen
C. ten Have
Rohda

Op 25 mei zijn de gelukkige met nummer 42
F. Horree
D. Monk
R. van Koert

Gefeliciteerd allemaal.



               

 

ROHDA’S ROBINSON 2014
Ons grootse ZOMERKAMP komt alweer dichtbij. We gaan dit jaar weer naar de locatie in Ermelo, 
waar we al een paar keer eerder zijn geweest en welke locatie een groot succes is. Ook dit jaar gaan 
we weer in de laatste week van de zomervakantie. We vertrekken namelijk op zaterdag 9 augustus 
en we komen ook dit jaar weer op vrijdag thuis, nl. op 15 augustus. De prijs bedraagt € 125,--. 
Iedereen wordt verzocht bij opgave een aanbetaling te doen van € 50,--. Dat kan cash bij Karin of 
via overboeking op rekening 49.32.160 en vermeld daarbij duidelijk je naamen “zomerkamp 2014”. 
Zorg ervoor dat de totaalprijs betaald is als we vertrekken of het liefst natuurlijk al eerder. 

Heen gaan we met de bus, maar terug, op vrijdag 15 augustus, gaan we weer met eigen auto’s. 
Bij deze doe ik een oproep aan de ouders om zich op te geven om op deze vrijdag kinderen te komen 
ophalen. De tijd moeten we nog even afstemmen. 
Bel alsjeblieft even naar Karin op 06-15028175. 
Voor vragen kunt je natuurlijk ook altijd even bellen naar Karin. 

We hebben dit jaar als thema “ROHDA’S ROBINSON”. Waarschijnlijk kunnen jullie zelf wel 
uitvinden wat dat inhoudt. We zullen de komende weken vaker een tip geven waar je aan moet 
denken 

Ook voor opgaven: Karin: 06-15028175. 

Opgaven heb ik reeds binnen van:
Jeffrey, Enzo, Julian, Isabella
Damantha, Fleur, Nienke, Lotte(?), Mischa, Jordy, Jaimy
Tim, Rick, Angelo, Lorenzo, Sarah(?), Lindsay
Gino
Probeer iedereen enthousiast te maken. Mocht je een vriendje of vriendinnetje hebben dat mee wil of 
een neefje of nichtje, laat dat dan even weten. 

Wij hebben er weer zin in, ik hoop jullie ook allemaal. 

Dit jaar hebben we iets nieuws voor de jongere kids, zoals de F-jes. Op zondag willen we een 
wendag instellen. Alle kinderen (of ouders van) die het eng vinden om langer van huis te zijn mogen 
op zondag naar het kamp komen en een dagje meedraaien. Na het eten gaan ze dan weer naar huis. 
Mochten ze het leuk vinden, dan kunnen ze natuurlijk rustig  één (of meer) nachtjes blijven. 

      



               

ROHDA AUTOPUZZELRIT

ZONDAG 24 AUGUSTUS 2014  

Op dit moment gaan wij er van uit dat de datum gehandhaafd kan blijven. Wij vragen nu dan ook 
indien jullie mee doen aan de autopuzzelrit jullie je zo snel mogelijk op te geven bij 
Rob Blok e-mail rob_blok6@hotmail.com of telefonisch onder nummer 
06-51490191. 

Meerdere informatie over de autopuzzelrit volgt waarschijnlijk alleen nog via de website daar het 
Rohda krantje misschien niet meer zal verschijnen.

Auto nr: Naam Rally Eten

    01 Ellen Brink   Ja
Ad Brink   Ja
Corry van Deene   Ja
Chiel van Deene   Ja

    02 Lino Kramer   Ja
Willem v/d Schouw   Ja
Raymond Imambaks   Ja
Johan v/d Valk   Ja

    03 Laura Kramer   Ja
Linda de Vries   Ja
Karin van Vliet   Ja
Debby Meijer   Ja

    04 Inge Kramer   Ja
Irene v/d Schouw   Ja
Mieke Appel   Ja
Jennifer Imambaks   Ja
Evelien   Ja

    05 Jordy v/d Schouw   Ja
Benno Veen   Ja
Tjardo   Ja
Koen Barendregt   Ja

    06 Chris Meijerhoven   Ja
Ria Meijerhoven   Ja
Sien Lotte   Ja
Dolly Blok   Ja

    07 Karin v/d Hoeven   Ja
Anja Lauf   Ja
Denise Kruse   Ja
Elvira van Koert   Ja

    08 Rene Kruse   Ja
Marco Lauf   Ja
Ron Massing   Ja
Peter van Beugen   Ja



               

WIE GAAT ER MEE NAAR EEN 
PINKSTERWEEKEND VOOR ALLE ROHDIANEN in 
2015?????

Langs deze weg willen we graag horen wie interesse heeft in een supergezellig Pinksterweekend met 
Rohda voor Pinksteren 2015! Dit initiatief kwam opborrelen bij een aantal enthousiaste Rohdianen 
die dit fenomeen willen gaan opstarten. Maar voordat wij natuurlijk van alles in het werk gaan 
stellen moeten we weten of er genoeg interesee is om de hele molen in gang te gaan zetten. 

Wat houdt het in?

Wanneer: Zaterdagochtend heen en maandag na het ontbijt terug

Voor wie?: Alle Rohdianen vanaf 16. Alle kinderen jonger dan 16 mogen natuurlijk ook mee, 
maar wel onder begeleiding van een ouder. Het wordt dus echt een weekend voor 
iedereen!!!!!

Prijs: Circa € 50,-- persoon. 

Wat? Een slaapplek, tweemaal ontbijt en tweemaal diner. 

Extra: Kosten voor eigen rekening: de drankjes tijdens het hele weekend.

Wat is de bedoeling?

Op zaterdag komen we allemaal bij de kampeerboerderij en het kampeerterrein in Ermelo aan, zetten 
onze tent of vouwagen neer. Er kan tijdens het weekend van alles gedaan worden. Zaterdagavond is 
er een spelletjesavond en zondagavond komt er een groot feest. 

Het is uiteraard een hele organisatie, dus we willen heel graag snel weten wie enthousiast is, zodat 
we aan de slag kunnen. De kosten weten we nog niet precies, maar zal rond de € 50,00 liggen 
exclusief drank. 

Voor meer vragen kun je terecht bij Ruud Nierop, Marco Lauf of Karin Spierings. Heb je interesse? 
Laat het dan zo snel mogelijk weten, zodat wij voor een locatie kunnen gaan zorgen. 

Laten we ervoor zorgen dat we van het Pinksterweekend een jaarlijks terugkerend Groot Evenement 
voor heer Rohda kunnen gaan maken, dat elk jaar meer mensen aantrekt. 

Opgaven hebben we reeds binnen van:

Rene en Denise, Karin en Johan, Marco en Anja, Karin H., Richard, Marco S., Ruud, Ineke en 
Tessa. 

ROHDA’S SUPER 
PINKSTERWEEKEND!!!!!!!!!
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