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De Ritola korfbal supportersvereniging 

wenst u een prettige wedstrijd toe!  



Wist u dat?! 
De vorige thuiswedstrijd de 3e helft in onze eigen korfbalkantine 

tot de vroege uurtjes erg gezellig was? 
 

Wist u dat?! 
Ritola 1 vorige week voor het eerst sinds 20 september in 

competitie verband aan de verkeerde kant van de score 

eindigde? 
 

Wist u dat?! 
Arjan sinds gisteren ook Facebook heeft? 

 

 
Na het laatste fluitsignaal 
van deze wedstrijd is onze 

eigen korfbal kantine 
geopend om na te praten 

over de wedstrijd onder het 
genot van een  drankje.  



.   
  De Parabool 1 

Eind november, 

de goedheiligman is weer aangekomen. 

Bijna pakjesavond, 

maar voor vanavond hebben we ook onze dromen. 
. 

Zes uit drie, 

het klonk zo prachtig. 

Helaas staat de teller op vier, 

CSL was het vlaggenschip vorige week te machtig. 
. 

Vanavond wacht Ritola een nieuwe ploeg, 

een weerzien na een paar seizoenen. 

Zij aan zij op de ranglijst, 

maar voor u hopelijk na vanavond, in het voordeel van die groenen. 
 

Twee weken geleden, kwam Oerterp op bezoek, 

toen mocht u een waar korfbalgevecht aanschouwen. 

Op karakter zette de ploeg door, 

daar kunnen ze zeker op bouwen. 
 

Het puntverlies van vorige week, 

daar staan we dan ook niet te lang bij stil. 

Een nieuwe week, een nieuwe kans, 

twee punten is wat een ieder wil. 
 

Mochten de punten in eigen huis blijven, 

dan is de ploeg goed op dreef. 

Maar vergeet niet lieve Ritolisten, 

de Parabool is niet het geen dat de presentjes geeft. 
 

Die presentjes geef ik, 

maar op de wedstrijd heb ik geen invloed. 

Steunen kan ik jullie wel, 

en ik weet zeker dat het publiek dat ook in grote getalen doet. 
 

Voor nu wens ik een ieder veel succes 

en bovenal plezier. 

En stiekem zeg ik:  ‘kom op Ritola!, 

Houdt die punten maar mooi hier!’ 
 

Een sportieve groet, 

De Sint 



Uitslagen:            (vorig thuis weekend) 

Sparta (Ze) 1 - CSL 1 12 - 20 
Ritola 1 - Oerterp 1 19 - 15 
Sparta (Zw) 1 - ROG 1 30 - 12 
De Parabool 1 - Noordenveld 1 24 - 17 
   
De Parabool 1 - Sparta (Ze) 1 16 - 20 
CSL 1 - Ritola 1 21 - 18 
ROG 1 - Noordenveld 1 26 - 16 
Oerterp 1 - Sparta (Zw) 1 23 - 30 

 

 

Programma 1e klasse B:   (T/m volgend thuis weekend) 
29/11 15:50 Sparta (Zw) 1 – CSL 1 

29/11 19:30 Sparta (Ze) 1 – ROG 1 

29/11 19:30 Noordenveld 1 – Oerterp 1 

29/11 20:45 Ritola 1 – De Parabool 1 

  

6/12 16:20 CSL 1 - Noordenveld 1 

6/12 16:20 De Parabool 1 - Sparta (Zw) 1 
6/12 19:45 Ritola 1 - Sparta (Ze) 1 

6/12 20:00 Oerterp 1 - ROG 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stand 1e
 

Zaal | KNKV 1e klasse B 
 Team Gespeeld Punten Goals 

voor 
Goals 
tegen 

1 Sparta 1 3 6 89 45 

2 CSL 1 3 4 55 45 

2 De Parabool 1 3 4 55 51 

2 Ritola 1 3 4 54 52 

5 Sparta 1 3 2 49 55 

5 Oerterp 1 3 2 57 66 

5 ROG 1 3 2 54 63 

8 Noordenveld 1 3 0 43 79 

 

Stand 2e 
Zaal | KNKV 1e klasse B 

 Team Gespeeld Punten Goals 
voor 

Goals 
tegen 

1 Amicitia 2 3 6 59 41 

2 Wit-Blauw 2 3 4 58 43 

2 Ritola 2 3 4 52 52 

4 Oerterp 2 2 2 41 28 

4 ROG 3 2 2 33 31 

6 Mid-Fryslân 4 2 0 28 34 

7 Heerenveen 3 3 0 29 71 
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De stand in de middenlijnschiet competitie: 
  15/11 29/11 06/12 20/12 10/01 24/01 14/02 Totaal 

1 Jan 6       6 

1 Auke 6       6 

3 Fabian 3       3 

3 Henk/Tim 3       3 

3 Jaap 3       3 
6 Iain 0       0 

6 Marco K 0       0 

6 Stan 0       0 
 

 
De regels zijn ten opzichte van vorig jaar ietwat veranderd, de regels zijn nu als volgt: 

8 schutters krijgen in de rust van de 7 thuiswedstrijden van het eerste 3 schoten vanaf de 

middenlijn. 

De voeten moeten achter de middenlijn staan. 

Wordt de paal geraakt dan krijgt de schutter 1 punt,  

wordt de korf geraakt dan krijgt de schutter 3 punten, 

wordt er gescoord, dan krijgt de schutter 5 punten. 

Alleen bij het 3e schot mag uitgeweken worden naar de hoek,  

dit is een risico, want hierbij kan alleen door de korf te raken (6) of te scoren (10) punten 

gescoord worden. (De paal is hierbij dus geen punten.) 

De eindscore is de scoren van de 7 wedstrijden bij elkaar opgeteld. Er is dus geen 

wegstreepronde meer, wanneer een schutter niet kan moet deze een vervanger regelen. 



 

Zaterdag 29 november 2014, 

1e klasse B 2014/2015 

Aanvang: 20.45 uur 

Ritola 1 – De Parabool 1 

Scheidsrechter: W. Spenkelink 
  
  
  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ritola  
 Dames:  Heren: 
4 Tessa Doedens 7 Willem-Jan Tuinman 
5 Ineke Knijp 8 Lucas Meijer 
6 Mariëtte Zoer 9 Mark Vedder 
13 Marije Dijk 10 Alwin van Gorkum 
14 Lisa Tuinman 11 Iain Kluin 
15 Melanie Faber 12 Arjan Pot 
16 Melissa Hartman 20 Maurice Mennega 
17 Hilde Doornbos-de Weme 21 Marco van Huizen 
18 Monique Jonker 22 Teije Kraf 
19 Mariëlle van der Veen 23 Gerard Nienhuis 
  24 Jan Sluiter 
    

Trainer / Coach 1e: Ruben de Jong 

Trainer / Coach 2e: Robert Wolthuis 
  

Team van de week: Ritola C1 

 



 

Zaterdag 29 november 2014, 

Reserve 2e klasse D 2014/2015 

Aanvang: 19.30 uur 

Ritola 2 – Wit-Blauw/Green Organics 2 

Scheidsrechter: G. H. van der Veen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 Dames:  Heren: 
 Ilona Bosker  Jacob Bron 
 Jessica Hoeben  Dennis ten Kate 
 Ingrid Rietkerk  Jos Ketelaar 
 Gwennyth Spruijtenburg  Kees Wouters 
    
    
    
    
    
    
    
    

Trainer / Coach: Mattijs de Kleuver 

  

  

 

Teamfoto. 

Logo. 



 

Hoi Lia, vanavond speelt Ritola 1 tegen De Parabool 1. Best bijzonder, omdat je 

zoon bij Ritola speelt en je oprichtend voorzitter van De Parabool bent. Kijk je 

hierdoor op een bijzondere manier uit naar de wedstrijd van vanavond? 

Eerlijk gezegd verheug ik me op alle wedstrijden, maar deze heeft wel een apart 

tintje, ja. Het is bijzonder om 34 (!) jaar geleden samen met onder anderen Margriet 

Vegter en Gerard Dekker, ouders van oud-leden Janita en Gea-marit, een vereniging 

op te richten, die nu te zien bloeien en tegen onze eigen Alwin te zien spelen; dat kon 

ik in 1980 natuurlijk absoluut niet bedenken. 
  

In de tijd dat je zelf korfbalde heb je bij verschillende clubs gespeeld, welke clubs 

waren dit? 

Asko, Nic. en Stânfries. 
 

Toen je De Parabool oprichtte speelde je bij Nic., waarom speelde je zelf niet in het 

paarse shirt van De Parabool? 

De Parabool speelde in het begin alleen midweekkorfbal op het allerlaagste niveau.  

We trainden en speelden wel voor de Nederlandse kampioenschappen 

studentenkorfbal met de Rijksuniversiteit Groningen tegen andere universiteiten, 

maar dat was met topkorfballende studenten. Er was een commissie die dat 

organiseerde, de Groninger Studenten Korfbal Commissie (G.S.K.C). Ook Ritolisten als 

Sieger, Lucas, Albert, Grietje, Wilma en Tanja Terpstra deden daaraan in die tijd mee.  

Een behoorlijke groep studenten wilde graag door de week trainen in Groningen en 

in het weekend op hun niveau thuis bij hun eigen club spelen. De G.S.K.C. regelde die 

trainingen ook. 
  

Voor het oprichten van De Parabool had je dus niet als reden om er zelf te spelen, 

wat was dan de reden dat jullie deze vereniging oprichtten? 

Van de studentensport organisatie ACLO mochten we beginnerscursussen korfbal 

geven. Dat deden we met diezelfde G.S.K.C., met 

onder anderen Renny Wiegersma, Harke van der Wal 

en ikzelf. Om de studenten die zo hadden 

kennisgemaakt met korfbal voor de sport te 

behouden hebben we De Parabool opgericht. Ook 

wilde de ACLO graag, dat de activiteiten van de 

G.S.K.C. een officiële basis kregen.  
 

 



Kun je meer vertellen over de begintijd van De Parabool? Hoe 

kwamen jullie op het idee en wie zaten er verder in het bestuur? 

De afdeling Noord van het KNKV o.l.v. Henk Praas was toen bezig 

met het opzetten van recreatiekorfbal in een midweekcompetitie. 

Daar paste de oprichting van een vereniging voor studenten, die 

vaak in het weekend naar huis gingen, goed bij.  

Zowel van de Afdeling, als van de ACLO kregen we veel medewerking. In het eerste 

bestuur zaten Margriet (secretaris), Gerard (penningmeester), Henk de Vries 

(technische zaken), Jantina van Rossum (nevenactiviteiten) en ikzelf. Het was direct 

een goed georganiseerde en heel gezellige vereniging, die in het begin vanuit de 

ACLO een professionele trainer had - Coen, geen korfballer dus we overlegden veel 

met hem -, al snel legendarisch werd om haar grote feesten en gezellige etentjes en 

die veel contacten had met andere korfballende studenten, ook in het buitenland, 

zoals België, Engeland en Hongarije. 
  

Wie heeft de naam “De Parabool” verzonnen? En hoe kwamen jullie hierop? 

Eén van de aanwezigen - Hans Welleweerd - bij de oprichtingsvergadering op 1 juli 

1980 in het gebouw van de studentenvereniging Albertus Magnus, kwam met de 

naam De Parabool: een wiskundige figuur met de vorm van de baan die de bal 

beschrijft richting korf. Ook voor het shirt wilden we iets aparts, paars werd niet veel 

gedragen en we moesten er moeite voor doen om het besteld te krijgen! 
  

Dank je wel voor je antwoorden,  

Tot slot, ben je vanavond wel helemaal voor Ritola of stiekem ook een beetje voor 

De Parabool? 

Het lot van studentenverenigingen is natuurlijk, dat de leden er na hun afstuderen 

afscheid van nemen. Het eerste bestuur is bij het 25-jarig bestaan geïnterviewd voor 

de jubileumkrant, we zijn nog wel eens naar een reünie-wedstrijd geweest en vooral 

Margriet heeft nog wel contact met oud leden. En ik weet dat de dochter van Harke 

van der Wal, Fardau, tegenwoordig in het bestuur zit.  

Behalve dat ik trots ben op het bestaan en de bloei van de club heb ik geen banden 

meer met De Parabool.  

Dus natuurlijk ben ik helemaal voor Ritola en zal ik vanavond weer juichen voor de 

groen-witte overwinning!  
 

Durf je je nog te wagen aan een voorspelling? Wat wordt de 

uitslag? 

24-22 



  



Meester, ik ben mijn gymkleren vergeten! 

Inmiddels zit ik in mijn 4e jaar van het Alfa-College sport en bewegen. 
Ook is dit het 4e jaar dat ik stage loop op een basisschool, waarvan de 
laatste 2 jaar op het speciaal onderwijs. In deze 4 jaar zijn er 
nauwelijks dagen voorbij gegaan dat er geen leerling naar me toe kwam met 
de boodschap zijn of haar gymkleren te zijn vergeten. Op het speciaal 
onderwijs kan dit geen reden zijn om niet mee te gymmen, want hier hebben 
we een bak vol leenkleren. Prima oplossing. Gelukkig worden deze kinderen 
ouder en op de middelbare school waar ik op de woensdag stage loop 
gebeurt dit slechts incidenteel.  
 

Iets vergeten is overigens niet altijd leeftijds- of IQ gebonden. Mijn 
goede vriend Stefan studeert aan de universiteit en is in de (ik denk) 
10 jaar dat ik met hem korfbalde alles wel eens vergeten. Halverwege 
gewisseld worden, omdat hij last had van zijn tenen in de schoenen van 
Thomas die hem een paar maten te klein waren, spelen in een te groot 
broekje, afdrogen met een natte handdoek, we hebben het allemaal 
beleefd. Goed voor je lachspieren en de teambuilding, eigenlijk 
helemaal niet erg dus. 
 

Nu kan ik niet zeggen dat Stefan de enige was die iets vergat, want 
sinds Iain bij Ritola speelt heeft bijna iedereen zijn extra handdoek 
wel eens gebruikt. Zo ook ik, als ik voor ik van huis vertrek mijn 
vaste riedeltje: schoenen, sokken, broekje, trainingspak, shirt, 
aanvoerdersband, spelerskaarten, formulier, shampoo, handdoek, schone 
sokken, schone onderbroek, kleren, niet afdreun komt het bij mij ook 
niet goed. Maar zo'n riedeltje is iets wat je leert met de jaren. Dat 
wordt vaste prik, net als bij het vertrek: is iedereen er? Genoeg 
auto's? Drinken voor de terugweg? Hebben we de SHIRTS? Vaste prik! 
 

Behalve afgelopen zaterdag. De hele dag ging het in de app "1 en 2" 
over de blauwe shirts van het tweede die die dag met het derde mee 
zouden, omdat de tegenstanders van Ritola 3 ook in groen speelden. Tot 
irritaties aan toe werden deze shirts besproken. Het ging zo veel en 
lang over shirts dat de senioren van Ritola 2 gedacht moeten hebben dat 
de laatste vraag in het rijtje voor vertrek niet nodig zou zijn. 
 

Dus zo vertrok senioren 2 aan zijn 1,5 uur durende reis naar 
Vriezenveen. Stefan speelde mee omdat het 1e ergens anders speelde, 
Stefan had alles mee, dus wat kan er mis gaan. Eenmaal aangekomen in de 
sporthal van Amicitia kwam de vraag.. Wie heeft de shirts? Ik niet, ik 
niet, ik ook niet. Shirts vergeten. Dus moest Robert aan de regel. 
Amicitia had geen reserve shirts en de waterpoloërs hadden alleen hun 
badpakken. Gelukkig hadden de basketballers inschietshirts die het 
tweede mocht gebruiken.  
 

Vandaag speelt de selectie gelukkig thuis in onze eigen sporthal "De 
Zwet", waar de shirts van het 2e al sinds vorige week donderdag liggen. 
Moet vandaag helemaal goed komen dus. 
Iets vergeten is menselijk en mensen zijn de spelers van 2, geen ezels, 
dus een tweede maal stoten aan deze steen zal niet gebeuren. 
 

Alwin. 



 

 

 

 

 

 

Hoelang zit je al op korfbal? 
Ik zit al ongeveer 16 jaar op korfbal.  
 

Heb je na korfbal nog andere sporten? 
Nee 
 

Hoe oud ben je? 
25 jaar  
 

Wat vind je het lekkerste fruit? 
Ananas 
 

Wat doe je in je vrije tijd? 
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om leuke dingen te doen met mijn 
vrienden, zoals op stap gaan of samen films kijken.  
 

Kijk je veel televisie? 
Ik kijk soms televisie voordat ik ga slapen  
 

Wat voor telefoon heb je? 
Een iPhone 
 

Heb je ergens een bijbaantje? 
Ik heb een vaste baan bij paviljoen Kaap Hoorn in de stad, daar werk ik in 
de bediening  
 

Wat is je favoriete drankje? 
Mijn favoriete drankjes zijn cocktails of chocolademelk  
 

Heb je broer of zussen? Zo ja wie? 
Ik heb 1 broertje, hij heet Jesper.  
 

Heb je veel spelletjes op je telefoon? 
Op mijn telefoon heb ik altijd 1 spel die ik speel totdat ik weer een leuker 

spel tegenkom.   



 

 
 

Voorbeschouwingen:  Marjolein Nijman. 
 

C-Reporters:    Feronie, Britt en Manon. 
 

Foto’s:      Marco Kuiper 
 

Omroep:    Rienus Doedens en Heleen Zuid. 
 

Middellijnschutters: Auke, Jan, Fabian, Stan, Jaap, Marco 

Tim/Henk en Iain. 
 

Controle:    Lia Portegies 
 

Algemeen en overig:  Alwin van Gorkum 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Stukken voor in het boekje graag mailen voor de 

dinsdag voorafgaand aan de wedstrijd naar: 

supportersvereniging@ritola.nl 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


