
De Ritola korfbal supportersvereniging 

wenst u een prettige wedstrijd toe!  



Zaterdag 26 november... 
19:30 

Ritola 1—Oerterp/VKC 1 

16:40 

Ritola A1—Drachten/Van der Wiel A1 

18:05 

Ritola 2—KVZ 2 



Voorbeschouwing        Ritola 1 – De Waterpoort 1 

Goedenavond en welkom in sporthal de Zwet, 

Wat voelt het toch goed om zo te openen. Wanneer deze openingszin 

er weer uitrolt, betekent dit dat het geliefde zaalspelletje weer is be-

gonnen, of op het punt staat te beginnen. Dit seizoen belooft het nog 

wat aantrekkelijker te worden, mits u wat eerder naar de sporthal 

komt. De A1 heeft de eer om als eerste Ritola team met schotklok te 

spelen. Een hele belevenis binnen en buiten de lijnen. 

Een lekker najaarszonnetje heeft plaats gemaakt voor een gure wind en 

winterse (gevoels)temperaturen. Hier en daar rijdt de strooiwagen 

weer rond, wat het echt tijd voor de zaal maakt. Het eerste deel van 

het veldseizoen ligt alweer achter ons. Zowel de selectie als de A1 is 

terug te vinden in de middenmoot of net daar onder. Het eerste kende 

een geweldige seizoenstart en mocht zich lang lijstaanvoerder noemen. 

Naar mate het seizoen vorderde kreeg de ploeg te maken met fysieke 

tegenslagen. Mede hierdoor werden de laatste wedstrijden verloren, 

wat resulteerde in een voorlopig vijfde plaats. Het tweede en de A1 

wisten vorig jaar twee keer kampioen te worden. Uitkomend in een ho-

gere klasse lieten zij zien geen eendagsvlieg te zijn. Beide ploegen staan 

voorlopig veilig en lijken op weg naar klasse behoud. 

Dan de zaal. Waar wij als toeschouwers een aantal spelers hebben 

moeten missen op het veld, is de verwachting dat wij dit zaalseizoen 

getuige zullen zijn van een aantal rentrees. Hierover kunt u lezen in de 

rubriek ‘Appen met’ verderop in het boekje.  Helaas is het voor Melissa 

anders. Vanaf hier wil ik haar sterkte wensen voor de komende tijd.  

De A1 stort zich op een nieuw avontuur. De kampioenen uit de eerste 

klasse van vorig jaar, mogen dit jaar ruiken aan het spelen met de 

schotklok. Een aantal Ritolisten zijn bereid gevonden om achter de jury-

tafel plaats te nemen. Een geheel nieuwe setting, wat in en om het veld 



de nodige aanpassingen vergt. Het zal u niet verbazen dat dit binnen 

Ritola wederom goed geregeld is. Mijn complimenten voor al die vrij-

willigers die hun steentje bijdragen, niet alleen omtrent de schotklok. 

Vorig weekend is de competitie losgebarsten. De A1 heeft een goed 

resultaat neergezet door Dos’46 A2 te verslaan. Het tweede speelde 

eveneens een goede pot, maar moest de punten aan Oost-Arnhem la-

ten. Het eerste sleepte de punten wel binnen, maar speelde niet op het 

gewenste niveau. Een matige, maar spannende wedstrijd werd in winst 

omgezet.  

Vanavond staan er voor alle drie de ploegen Friese tegenstanders op 

het programma. Geen van deze opponenten wist de seizoenopening 

winnend af te sluiten. Verwachting is dan ook dat zij de schade beperkt 

willen houden en de mouwen flink zullen opstropen. Zet daar drie greti-

ge Ritola teams tegenover, die in hun eerste thuiswedstrijd van dit zaal-

seizoen het publiek willen vermaken. Wat mij betreft zijn het mooie 

affiches. 

Ik vind het lastig om mij te wagen aan voorspellingen. Ritola beschikt 

over genoeg kwaliteit, maar kampt al tijden met vele blessures. Het is 

mooi om te zien dat spelers op staan bij gemis van anderen. In mijn 

ogen beschikt Ritola dan ook over een sterk collectief. In onze eigen 

vertrouwde sporthal laten de groenhemden zien lastig te kloppen te 

zijn. Er wordt gestreden voor de punten, met trouwe aanhang als ne-

gende man. Ik hoop van harte dat de ploegen hier vanavond eveneens 

op kunnen rekenen. Met deze steun en de leeglopende (en hopelijk 

leeg blijvende) ziekenboeg, waag ik mij aan de voorzichtige voorspelling 

dat het weer een mooi seizoen wordt ;) 

Een plezierige en sportieve avond gewenst, 

Marjolein 



Ritola 1        1e klasse B 



Ritola 2     Reserve 1e klasse B 



Ritola A1     A overgangsklasse A 



Spetteren van afwezigheid 

Het zaalseizoen is weer begonnen, dus ook het seizoen van de suppor-

tersvereniging. Voor mij ieder jaar weer -zoals Patrick Lodiers in “De 

Lama’s” zou zeggen- een roetsjbaan doorheen verschillende emoties. 

Van maart tot en met oktober ben ik zo blij, geen lege cartridge, geen 

last van papier wat op is of van een computer of printer met een eigen 

wil, geen stress om het boekje op tijd af te krijgen, geen ge-gis naar 

een onderwerp waarmee ik de laatste lege bladzijde kan vol schrijven 

en vooral niemand achter de broek aan zitten. Maar dan is het novem-

ber, de zaal staat voor de deur en mijn hoofd slaat op hol! Niet alleen 

omdat ik korfballen in de zaal heel leuk vind. Maar omdat ik overloop 

van ideeën. Nieuwe vormgeving, nieuwe onderwerpen, nieuwe ditjes 

en niet te vergeten nieuwe datjes. Vanaf november ligt er een kladblok 

naast mijn bed omdat ik niet kan slapen van de nieuwe ideeën. Ander-

half á twee week voor de eerste thuiswedstrijd zijn alle nieuwe dingen 

uitgewerkt en worden er mensen benaderd. Ieder jaar weer, tja, hoe 

leg ik het uit? 

Afgelopen zaterdag stond de uitwedstrijd tegen Exakwa op het pro-

gramma. Anderhalf uur in de auto naar Lelystad. Tessa, Ineke en ik za-

ten met z’n drieën in de auto. Knooppunt Joure voorbij, ging het over 

dat Rienus en Marlize sinds een dag een jacuzzi in de achtertuin heb-

ben. Die moest dus maar uitge”Tess”t worden. En zo geschiedde, na de 

wedstrijd waar niks anders dan “2 punten” over gezegd mag worden, 

doken Ineke, Tessa, Marco en ik de gloeiend nieuwe/warme jacuzzi in. 

Een avond bijkletsen, drankjes drinken en vooral lachen als gevolg. We 

vroegen ons af waarom we alleen schoon de jacuzzi in mochten en 

moesten oppassen met ons biertje en vooral onze wijn,?“#nofilter” 

was de conclusie. Wat ons verplichtte even een foto met “#nofilter” op 



“Instagram” te zetten. Ineke wou met haar “spetterend” nieuwe iPhone 

5S wel een “onsie” maken. Het werd alleen geen “onsie”, maar een 

“plons-ie”. Voordat de foto genomen werd, maar nadat de 5S ging op 

zwemles, riep Ineke lichtelijk in paniek; “WAT MOET IK NU DOEN”, 

waarop Marco kletsnat toch uiterst droog antwoordde: “Uhm, je tele-

foon uit het water pakken?”. Oke zei Ien, 

gevolgd door : “IK KAN MEZELF NOG ZIEN”. 

De telefoon deed het dus nog, uitzetten en 

in rijst leggen was Marco zijn advies toch. 

“Als je je telefoon in een pan met rijst legt, 

komen er vannacht Japannertjes langs om 

hem te maken”. De rijst heeft die nacht 

geen dienst bewezen, de iPhone is naar de 

hemel gerezen. Elke vorm van mobiele 

communicatie met Ineke zal dus de ko-

mende dagen in het water vallen.  

Sinds zaterdag roetsjt door mijn hoofd: de contactpersoon van die ver-

eniging over de opstellingen, degene die een column zou schrijven, dit 

en dat en zus of zo, heeft vast een leuke avond gehad.’ In deze editie 

ontbreken wat vaste rubrieken en dit jaar is er geen middenlijnschiet-

competitie. MAAR!!! Ze hebben vast een leuke avond gehad!  

Genieten van wat je hebt en het positieve zien van wat je mist, zo 

roetsjt het zo voorbij. 

Ik wens jullie allemaal een heel fijn zaal- en supportersseizoen. Mochten 

jullie leuke ideeën hebben, laat het me vooral weten via supportersver-

eniging@ritola.nl ik beloof zo snel mogelijke te antwoorden! 

Alwin. 



Alwin vroeg mij om een stukje te schrijven, omdat onze A1 over-
gangsklasse speelt. Bij de wedstrijden is er een jurytafel en spelen 
zij met een schotklok.  
De jurytafel bestaat uit: Juryvoorzitter, schotklokbediener en tijd-
waarnemer.  
Schotklok:  
De schotklok wordt gestart op 25 seconden als een aanvaller in het 
bezit van de bal komt. De schotklok wordt opnieuw gestart als de 
bal de korf heeft geraakt.  
De schotklok wordt stilgezet en op 25 gezet als:   
* een verdediger de bal in bezit heeft  
* een doelpunt door de scheidsrechter wordt toegekend  
* wanneer de halve of de gehele speeltijd is verstreken  
Tijdwaarnemer:  
Bediening van de tijdklok tijdens de zuivere speeltijd.  
* Stop de klok als de scheidsrechter fluit  
* Herstart de klok als de scheidsrechter de wedstrijd hervat (in 
fluit)  
* Bij een strafworp wordt de klok pas herstart: - na een doelpunt 
of gemiste strafworp  
Juryvoorzitter:  
De juryvoorzitter helpt bij:  
* Het controleren van de wedstrijdformulieren  
* Bij het ondersteunen van de schotklok en tijdswaarneming.   
* Het regelen van de time outs en wissels.   
De juryvoorzitter kan zo nodig overleggen met de scheidsrechter.  
Voor de taken hierboven zijn er 11 mensen van de vereniging op-
geleid door het KNKV.   
Ik hoop dat ik jullie zo een beetje op de hoogte heb gebracht over 
het gebruik van de schotklok en de taken erom heen.   
Groetjes Carolien   



Team van de week: 
Ritola E1 

 Dames:  Heren: 

 Elsa Hasper  Daniel van der Ploeg 

 Rianne Liemburg  Romke Otto 

 Sophie Linker  Sven Terpstra 

    

    

 Trainer / Coach:  Tessa Doedens 

   Marleen Bruin 

   Kirsten Kuiper 



 Dames:  Heren:  

1 Mandy Terpstra 6 Stan Terpstra  

2 Kim van Veldhuizen 7 Robert Plaisier  

3 Marieke Siemensma 8 Melvin Spoelder  

4 Rosalie Hartman 9 Patrick van der Linde  

5 Eline Haan 11 Bennie Reitsema  

     

     

     

     

     

 Trainer / Coach:  Hylke van Gorkum  

   Mark Vedder  

 Teammanager:   Marni Spoelder  

     

 



 Dames:  Heren: 

1 Emma Zwartjens  8 Mark Veen  

2 Evelien Frieswijk  9 Ray Bouwman  

3 Demi Sierdsma  10 Joris Damhuis  

4 Norma Lanting  12 Lucas Hoogeveen  

5 Annefloor Droste  12 Roy Kraan  

    

    

    

    

    

 Trainer / Coach:  Wolter Achttien 

   Pascal Frieswijk 

 Adviseur:  Robin van Dalen 

 Teambegeleider:  Johanna Posseth 

Zaterdag 19 november 2016, 

A overgangsklasse A 2016/2017 

Aanvang: 17:15 uur 

Ritola A1 – SCO A1 

Scheidsrechter: L. Hut  



 

 Dames:  Heren:  

1 Mariëtte Zoer 7 Hylke van Gorkum  

2 Lisa Huizinga 9 Mark Vedder  

3 Saskia Gubler 10 Alwin van Gorkum  

4 Tessa Doedens 11 Iain Kluin  

5 Ineke Knijp 12 Arjan Pot  

13 Marije Dijk 19 Thomas Haan  

14 Lisa Tuinman 20 Lucas Meijer  

15 Mariëlle van der Veen 21 Marco van Huizen  

16 Melissa Hartman 22 Teije Kraf  

  23 Willem-Jan Tuinman  

  24 Jan Sluiter  

 Trainer / Coach 1e:  Ruben de Jong  

 Trainer / Coach 2e:  Robert Wolthuis  

 Trainer 1e & 2e:  Ivo Wiebering  

 Fysieke trainer:  Mark Huisman  

     



 Dames:  Heren: 

1 Tialda Bakker 8 Frank Bruin 

2 Tessa Remery 9 Nick Huitema 

3 Julia Wolthuizen  10 Martijn Barendsen 

5 Janneke Boersma 12 Allard Huitema 

    

    

    

    

    

    

    

 Trainer / Coach:  Ralph de Vries 

    

    

    

    

Zaterdag 19 november 2016, 

1e klasse B 2016/2017 

Aanvang: 19:55 uur 

Ritola 1 – De Waterpoort 1 

Scheidsrechter: K. Stoit 

Team van de week: Ritola E1  



Zaterdag 19 november 2016, 

Reserve 1e klasse C 2016/2017 

Aanvang: 18:35 uur 

Ritola 1 – Heerenveen 2 

 Dames:  Heren: 

2 Judith Herbrink 8 Tsjerk Talman 

14 Kim Doosje 9 Jos Achttien 

4 Lotte de Boer 20 Jeroen Boonstra 

5 Manon Voor in 't Holt 21 Johannes Meindertsma 

17 Iris Visser 24 Lars Welling 

18  Nienke Kromkamp 10 Michiel Meindertsma 

  7  Jeffrey Regts 

    

    

    

    

 Trainer / Coach:  Alle Welling  

    

    

    

    













De lappenmand. 
De lappenmand, een overvolle lappenmand! Heel veel spelers uit de 

selectie hebben wedstrijden van de veldcompetitie gemist. Lisa, Lisa, 

Mariëlle, Hylke, Willem-Jan, Arjan, Alwin en in de voorbereiding op de 

zaal kwam ook Melissa daar nog bij. Hoe gaat het met deze gebles-

seerde spelers? Vandaag “even appen met” een groot deel van deze 

geblesseerden. 











Voorbeschouwingen:  Marjolein Nijman 

Foto’s:    Marco Kuiper 

Omroep:   Heleen Zuid & Rienus Doedens 

Muziek/geluid:  Marco van Huizen  & Teije Kraf 

Controle:   Lia Portegies 

Algemeen en overig: Alwin van Gorkum 



Voor ideeën: 
* supportersvereniging@ritola.nl 

Ritola 1 en 2 op Facebook: 
* facebook.com/Ritola1en2 

Kijk ook eens op: 
* ritola.nl 


