
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          VS 

De Ritola korfbal supportersvereniging 

wenst u een prettige wedstrijd toe! 

En alvast een sportief   



 

 
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.  



. 
  Noordenveld 1 

 

 
 

Allen welkom voor alweer de laatste wedstrijd van het jaar voor Ritola, hier in 

sporthal de Zwet. Het jaar is wederom voorbij gevlogen en heeft ons weer 

prachtige sportmomenten gebracht. Niet alleen op het gebied van korfbal, 

maar bij tal van sporten wisten de sporters ons weer tot ontroering te 

brengen. Dit werd eveneens mooi in beeld gebracht afgelopen dinsdag 

tijdens het jaarlijkse sportgala, waar vele prijzen werden verdeeld. De prijzen 

die Ritola uitreikt, laten nog even op zich wachten, want deze worden aan het 

eind van het seizoen uitgereikt en niet aan het eind van het jaar. 
 

Mocht er een prijs komen voor indrukwekkende line up, of voor debuut van 

het jaar, dan kan ik u de winnaars alvast vermelden. Afgelopen zaterdag ging 

Ritola op bezoek bij Sparta. Zoals u weet werden de punten tegen Sparta uit 

Zevenhuizen gedeeld en wachtte vorige week Sparta uit Zwolle. De trotse 

koploper in de competitie, met tot dan toe zonder punt verlies. U leest het 

goed, tot dan toe, want Ritola pakte verdiend de punten daar in Zwolle. Met 

vier boomlange kerels, sterk aanvalsspel en enorme wilskracht, werd de 

koploper op zijn eerste verlies getrakteerd. Een enorm knap debuut van onze 

eigen (ik citeer de verslaggever van Sparta) woudreus Jan. 
 

Taak is wel om zo'n mooi resultaat een passend vervolg te geven. Het jaar 

goed afsluiten is vanavond het doel. Tegen rode lantaarn drager Noordenveld 

zal dat op papier geen probleem moeten zijn, maar op papier telt niet. De 

teller staat zoals elke week weer op nul en er zal wederom voor elke bal en 

elkaar gevochten moeten worden.  
 

Ritola is na vorige week weer helemaal terug in de race voor het 

kampioenschap, maar kan zich geen misstap veroorloven. Het belooft een 

mooie laatste wedstrijd van het jaar te worden. Geniet! 
 

Voor u alvast een fijn, gezond en liefdevol 2015 gewenst. 
 

Marjolein 



Uitslagen:            (sinds vorig thuis weekend) 

De Parabool 1 - Sparta 1 17 - 20 
Ritola 1 - Sparta 1 14 - 14 
Oerterp 1 - ROG 1 24 - 20 
CSL 1 - Noordenveld 1 24 - 14 
   
ROG 1 - CSL 1 21 - 22 
Oerterp 1 - De Parabool 1 20 -   9 
Noordenveld 1 - Sparta 1 21 - 18 
Sparta 1 - Ritola 1 21 - 25 

 

 

Programma 1e klasse B:            (T/m volgend thuis weekend) 
za 20/12 16:20 De Parabool 1 - ROG 1 

za 20/12 18:35 CSL 1 - Oerterp 1 

za 20/12 19:30 Sparta (Ze) 1 - Sparta (Zw) 1 

za 20/12 20:50 Ritola 1 - Noordenveld 1 

  

za 10/1 13:45 De Parabool 1 - CSL 1 

za 10/1 17:15 Sparta 1 - Noordenveld 1 
za 10/1 19:30 Sparta 1 - Oerterp 1 

za 10/1 20:45 Ritola 1 - ROG 1 
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Stand 1e
 

Zaal | KNKV 1e klasse B 
 Team Gespeeld Punten Goals 

voor 
Goals 
tegen 

1 Sparta 1 6 10 151 104 

2 CSL 1 6 8 118 101 

2 Oerterp 1 6 8 123 109 

4 Ritola 1 6 7 111 109 

5 De Parabool 1 6 6 103 109 

6 ROG 1 6 4 111 122 

7 Sparta 1 6 3 94 106 

8 Noordenveld 1 6 2 92 143 
 

Stand 2e 
Zaal | KNKV 1e klasse B 

 Team Gespeeld Punten Goals 
voor 

Goals 
tegen 

1 Amicitia 2 5 10 92 70 

2 Ritola 2 5 8 93 79 

3 Oerterp 2 5 5 95 81 

3 Wit-Blauw 2 5 5 89 86 

5 Mid-Fryslân 4 5 4 79 77 

5 ROG 3 5 4 81 83 

7 Heerenveen 3 6 0 65 118 
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Wist u dat?! 
Wist u dat?! 

We sinds dit seizoen de 3e helft van de thuiswedstrijden van 

Ritola 1 in onze eigen kantine beleven? En er dit seizoen in drie 

3e helften 200 liter bier gedronken is? 
 

Wist u dat?! 
Woensdag weer de jaarlijks Kerst-Inn plaatsvindt? 

 

Wist u dat?! 
Melanie kans maakt op de kerstbal van het jaar, omdat ze in het 

centrum van Londen haar telefoon op een terras liet liggen? 

  



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 3     15 

2 Iain 0 9 4     13 

3 Auke 6 1 0     7 

3 Jaap 3 3 1     7 

5 Fabian 3 3 0     6 
6 Henk/Tim 3 0 0     3 

6 Marco K 0 3 0     3 

6 Stan 0 0 3     3 
 

 
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. 



Valt verdedigen nog te verdedigen?  
 

Inderdaad ik ben een liefhebber.... 
 

Elke sport heeft zo zijn spelregels. Zonder 
spelregels wordt het een zooitje, een chaos, 
oneerlijk; misschien zelfs wel onrechtvaardig. 
Tijdens het spel de regels aanpassen is ook 
oneerlijk, daar zijn we het snel over eens. 
Sommige regels horen bij een sport, zoals 

boerenkool bij de winter: pathognomonisch. Zo hoort 
dribbelen bij basketbal; "buitenspel" bij voetbal; "4 
wijd: vrije loop" bij honkbal of bv "strafcorner" bij 
bal-op-de-voet-in-de-cirkel bij hockey. Bij korfbal 
horen een paar bijzondere regels: sporten met jongens én 
meiden door elkaar, "samenspelen" en "niet verdedigd 
schieten". Dit was op de lagere school zo'n vervelende 
regel dat mijn klasgenootjes het helemaal niet een leuk 
spel vonden: werd ik weer weken gepest met "mijn 
sport...". Dat met die meiden was prima, maar dat 
verdedigen maar stom.... 
 

Maar blijft dit wel zo? Sinds de start van dit seizoen 
wordt er geëxperimenteerd bij de F-jes waarbij 
verdedigen niet meer van toepassing is. Dit alles met 
het idee dat er meer "gespeeld" wordt; dat er meer 
gescoord wordt en dat dat kan zonder de lastige regel 
van "verdedigd schieten"... De reacties uit het veld 
zijn erg wisselend. Sommige zijn lyrisch, sommige zijn 
ronduit lasterend. De lange kinderen scoren makkelijk; 
de kleintjes eigenlijk nooit. De overgang naar de E's 
(wél verdedigen) ineens weer lastig. De bond vraagt nu 
alle betrokkenen bij het F-jes korfbal om hun ervaringen 
naar de bond te sturen. Hiermee komen ze tegemoet aan 
een grote groep tegenstanders, die zich niet gehoord 
voelt door de bond, en vindt dat dit de start is van 
verdere "ontkorfballing" (hét nieuwe woord van 2015?) en 
verwacht dat het zich gaat uitbreiden naar de E's en 
verder... 
 



Maar is het al niet zover? De kunst van goed verdedigen 
in de league, maar ook in de lagere klassen (neem de 
vorige thuiswedstrijd van senioren 1 tegen Parabool) is 
verworden tot maximaal hinderen en zelfs met vingers in 
de neus van de tegenstander wordt er niet meer gefloten. 
De kunst is bijna ook niet meer goed te schieten, maar 
in ieder geval zodanig schieten dat de tegenstanders er 
niet bij kunnen. Schokkend te zien hoe de dames van 
Parabool, vorige week, zo ontechnisch als maar kan die 
ballen richting korf gooiden. Zo leren wij het niet aan 
onze jeugd. Ze gooiden ze er wel in, maar het ziet er 
niet uit; gruwel.... Waarom krijgen in die wedstrijden 
de aanvallers de voorkeur? Waarom niet de wendbare en 
moedige verdedigers belonen, die het aandurven om tot 
10-12 meter van de korf de aanvallers te volgen en de 
eerlijke 1-tegen-1 strijd voorin het veld te leveren? En 
waarom is het dan wel verdedigd als diezelfde strijd, 
met dezelfde onderlinge afstanden geleverd wordt op 
korte afstand van de korf? Dan telt die regel ineens 
weer wel...?!? Voor mij onbegrijpelijk en het voelt ook 
onrechtvaardig... 
 

Een moeilijke regel ook voor de scheidsrechter. Je doet 
het nooit goed; er zal altijd commentaar volgen... 
 

Gaan we naar een extra cirkel in het veld van, laten we 
zeggen, 7 meter: binnen die cirkel is verdedigd; 
erbuiten mag alles? Nog een extra punt erbij als je 
buiten die cirkel scoort? Misschien ook nog dribbelen..? 
 

Ik maak me zorgen, omdat ik een liefhebber ben. Niet 
alleen van scoren, maar ook van mooi verdedigen...! 
 

Ik zat vorige week een hele wedstrijd lang op het puntje 
van mijn tribune-bankje in Zwolle. Een prachtige strijd 
in het hol van de koploper, en dan overtuigend winnen 
met 21-25. Blij, trots en heel hoopvol voor vanavond. 
 

Ik ben namelijk een liefhebber....! 
 

Rienus 



 

 
 

  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 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 
  

  

 



 

Zaterdag 20 december 2014, 

1e klasse B 2014/2015 

Aanvang: 20.50 uur 

Ritola 1 – Noordenveld 1 

Scheidsrechter: P. Okken 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 Dames:   Heren: 
1 Riekje de Boer – ter Steege 7 Jasper Ruitenbeek 
2 Marjan van Erp 8 Nils Thiescheffer 
4 Marjolein Tepper 10 Tom Verhoef 
14 Lianne Bangma 20 Simon ter Steege 
    
    
    
    
    
    
    
    

Trainer / Coach 1e: Jeroen de Boer 

  

  

 
 

Teamfoto. 

Logo. 



 

Zaterdag 20 december 2014, 

Reserve 2e klasse D 2014/2015 

Aanvang: 19.35 uur 

Ritola 2 – Mid-Fryslan 4 

Scheidsrechter: J. Santinge 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 Dames:  Heren: 
 Sjoukje-Wilma de Bruin  Arnold Bouwmeester 
 Geke van der Let  Wim van Gorkum 
 Wiesje v.d. Velde  Alfred Postma 
 Afke Zijlstra  Andre van Vilsteren 
    
    
    
    
    
    
    
    

  

  

  

  
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ritola kwaaltjes 
 

Ritola korfbal is vernoemd naar de Finse atleet Ville Ritola, 
voluit Vilho Eino Ritola met als bijnaam “De wolf uit 
Peräseinäjoki”. Ville Ritola was een atleet die vooral 
succesvol was op de lange afstand. Ritola leefde tussen 1896 
en 1982 en deed mee aan de Olympische spelen van 1924 en 
1928. Ondanks dat Ville (ik mag “Ville” zeggen) 5 gouden 
olympische medailles won, stond hij bekend om het feit dat 
hij “altijd” (laten we dus maar zeggen “vaak”) tweede werd. 
Kortom, onze club is dus vernoemd naar een atleet met als 
kwaaltje dat hij altijd tweede werd. 
 

Naast de naam Ritola hebben wij als club ook het kwaaltje 
“kwaaltjes” van Ritola overgenomen. Hier een paar voorbeelden 
van Ritola kwaaltjes: Gezanik over het uitlenen van een 
speler aan een team wat hoger speelt. Meer motivatie om te 
spelen dan om te trainen en dan zeker de weken voor een vrij 
weekend. Reserve shirts vergeten. Zeuren van spelers, 
coaches, maar vooral publiek op scheidsrechters en zelf 
fluiten, ho maar! En nooit vertrekken op de tijd die daar 
voor staat. Van het laatste weet ik niet of dit nou een 
Ritola kwaaltje is of vooral een gebrek van Teije en Robert. 
Dit zijn maar een paar voorbeelden, maar er zijn meer 
kwaaltjes waar wij als Ritola vaker last van hebben. 
 

De eerste keer dat mij de term “Ritola kwaaltje” ter ore 
kwam, ging het over het matige verdedigen. Dit was vooral in 
de tijd van Hylke en Marc. Hier is ook gelijk het bewijs dat 
kwaaltjes niet altijd blijvend zijn! Want waar Ritola dus 
eerder verdedigend zwak was, is dit nu één van de sterke 
punten van onze huidige selectie. Dit geldt overigens 
tegenwoordig ook voor Hylke en Marc. 
 

Sterke wedstrijden spelen tegen sterke tegenstanders en 
zwakke wedstrijden tegen zwakkere tegenstanders (en daar word 
je tweede van). De positieve kant van deze Ritola kwaal bleek 
vorige week maar weer. In Zwolle werd met een enorm goeie 
wedstrijd gewonnen van koploper Sparta. Vanavond tegen de 
hekkensluiter kunnen we onze lange adem en “De wolf uit 
Zuidlaren” laten zien, en aantonen dat het tweede deel van 
deze kwaal verleden tijd is. Ook Ville won immers toch 
geregeld goud. 
 

Alwin. 



 
 

Mariëtte: 
Het kampioenschap van vorig 
zaalseizoen natuurlijk! En de 
wedstrijd van zaterdag. 
Winnen van de koploper wat 
we totaal niet hadden 
verwacht! 

Marije: 
Dat het eerste kampioen werd 
in de zaal en het 2e zonder dat 
mensen het door hadden dat 
het nog kon op het veld. 

Iain: 
Kampioenschap bij 1 in de zaal 
en het tegen alle 
verwachtingen in kampioen 
worden van Ritola 2 op het 
veld! 

Gerard: 
Mijn Ritola hoogtepunt is 
natuurlijk het bus avontuur op 
Hemelvaartskamp. 

Marco:  
Kampioen geworden met 2e 
(ook al heb ik zelf nauwelijks 
kunnen spelen) 

Jan: 
Daar weet je waarschijnlijk het 
antwoord wel op. Dat was 
spelen in 1. 

Robert: 
Zaalkampioen/ 
veldkampioenschap 1 en 2. 

Lucas: 
Hoogtepunt voor mij is toch 
dat het 1e kampioen is 
geworden! 

Willem-Jan: 
Kampioenschap in de zaal na 
een zaadwedstrijd haha ;) 

 

 

 

 

 

Melissa: 
Het kampioenschap van Ritola 
2 op het veld. 

Hilde: 
Dat t eerste t kampioenschap 
in de zaal even een weekje had 
uitgesteld zodat ik terug in 
Nederland was deze mee kon 
maken :-)!! 

Lisa: 
Onze kamp avonturen waren 
natuurlijk wel erg mooi, maar 
als ik aan korfbal denk was 
natuurlijk het mooiste dat we 
kampioen zijn geworden! 

Alwin: 
Ik vond het wel een 
hoogtepuntrijk jaar! 
Kampioenschap 1e, 
kampioenschap 2e, wedstrijdje 
tegen Marc, wedstrijdje tegen 
Blauw-Wit, doelpuntje tegen 
ROG en vorige week winst op 
de koploper! Hopen op net 
zo’n succesvol 2015! 

Tessa: 
Mijn hoogtepunt van 2014 is 
natuurlijk het kampioenschap 
met het eerste in de zaal, maar 
vorige week het winnen van 
koploper Sparta Zwolle gaf ook 
zeker een erg goed gevoel! 

Mariëlle: 
Persoonlijk hoogtepunt: weer 
binnen de lijnen staan :). Ritola 
hoogtepunt: zoveel 
jeugdspelers die geselecteerd 
zijn voor Drenthe en Noord. En 
natuurlijk: winnen van de 
koploper! 

Monique: 
Mijn hoogtepunt was 
kampioen met het 2e! 

Ineke: 
De kampioenswedstrijd tegen 
Oranje Zwart! En de feestjes :) 

Arjan: 
Zie volgende bladzijde.. 



Mijn hoogtepunt van 2014..  
 

Zaterdag 6 december speelden we thuis tegen Sparta 
Zevenhuizen. 
Zoals iedereen weet speelt Marc Akkerman, oud speler van 
Ritola, bij Sparta. 
Marc is nog steeds één van mijn beste vrienden. 
Toen Marc en ik samen in Ritola 1 speelde stonden we 
samen in één vak, Het liefst zou ik nog met hem spelen 
maar dat is helaas niet meer mogelijk. 
Voor de wedstrijd elkaar de hand geschud en leuk met 
elkaar gepraat. 
Eerst mocht Sparta oplopen,  toen Marc werd voorgesteld 
kreeg hij een applaus van de Ritola aanhang, een  mooi 

moment. Vervolgens mocht Ritola oplopen. Ik liep als laatste op en  
liep langs mijn teamgenoten en gaf ze een high five en daarna stak 
Marc zijn ook hand op en ik gaf hem er ook één. 
Toen begon de wedstrijd wij moesten opstellen, tot mijn grote 
verbazing kwam ik tegen Marc te staan iets wat ik altijd al een 
keer wilde. 
De vorige wedstrijden tegen Sparta stond hij tegen het vak van 
Mark. 
We lachten tegen elkaar en ik heb hem nog lul genoemd, omdat wij 
beiden niet hadden verwacht dat hij tegen mij kwam  te staan. Ik  
was daarom expres in de verdediging begonnen zodat hij ook moest 
beginnen in de verdediging. 
Daarna was hij even mijn vriend niet meer en ik die van hem niet, 
meteen bij zijn eerste actie prikte Marc even in mijn buik om te 
kloten ik deed het meteen terug want ik mag graag wat  pesten. Ik 
heb hem de hele wedstrijd op de huid gezeten, vol erop , dat ging 
goed. In de tweede helft was Marc de baas en maakte een geweldige 
actie,  ik was hem helemaal kwijt en ja hoor hij stond vrij en 
schoot meteen raak. In de laatste minuut stond het gelijk en 
Sparta mocht aanvallen. Op dat moment dacht ik, het zal toch niet 
zijn dat Marc het  beslissende doelpunt gaat maken en de hele 
sporthal bij elkaar schreeuwt.  Dat gebeurde gelukkig niet, het 
bleef gelijk. We gaven elkaar meteen een knuffel na de wedstrijd 
en we konden weer vrienden zijn. Ik stelde Marc  voor in de 
kantine een  lekker biertje  te drinken. Hij vertelde dat hij 
direct weg moest omdat hij nog een feestje had.  Toen ik 
voorstelde om er ééntje  te drinken zei hij, dat is goed. Uit 
eindelijk is Marc na 7 biertjes  weg gegaan uit onze kantine. Ik 
baalde nog dat we niet gewonnen hadden maar dat ik tegen Marc had 
gespeeld maakte dat wel een beetje goed. 
 

Arjan. 



 

 

1. Vind je het leuk om in de selectie zitten? 

Ja is echt super leuk. De laatste jaren is het steeds leuker 

geworden iedereen is er goed mee bezig. Ruben en Robert 

hebben er echt iets leuks van gemaakt. Sinds dit seizoen hebben 

we ook training van de fysio Mark Huisman en dat is erg leuk en 

nuttig.  
 

2. Hoe lang zit je al op korfbal? 

16 jaar 
 

3. Wat vind je het leukst aan korfbal? 

Verdedigen 
 

4. Speel je korfbal het liefst om de sport, of om de 

gezelligheid? Of allebei? 

Allebei, ik vind het leuk om met het team een doel te bereiken, 

maar ook om na de wedstrijd een biertje te drinken. 
 

5. Op welke sport zou je anders gaan als je niet op korfbal zit? 

Ik denk op voetbal als keeper 
 

6. Heb je al vaak blessures gekregen tijdens korfbal? 

Nee bijna nooit, soms een keer door m’n enkel gegaan maar 

niet lang uitgeschakeld geweest  
  



 

 
 

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 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


