VS
De Ritola korfbal supportersvereniging
wenst u een prettige wedstrijd toe!

Wist u dat?!
Hoofdcoach Ruben vanavond afwezig is omdat hij al de hele
week voor zijn werk in de VS zit?

Wist u dat?!
Ritolisten Rienus, Roelf, Marian en Hanneke op 2 november de
marathon van New York hebben uitgelopen?

Wist u dat?!
Sinds Gerard bij Ritola speelt het aantal heren in de selectie met
krullen heel groot is?

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.

.

Oerterp 1
De tijd vliegt. Sint Maarten is alweer achter ons en een nieuwe Sint staat al
bijna weer voor de deur. De herfst heeft al weken geleden zijn intrede
gedaan, maar toch mogen we nog dikwijls genieten van het
najaarszonnetje. Met een vierde tussenpositie in het veldseizoen, is ons
vlaggenschip begonnen aan de voorbereiding voor het komende
zaalseizoen, want ondanks het lekkere najaarszonnetje, is de strijd in de
zaal vorige week toch echt los gebarsten.
Na een voorbereiding met wisselende resultaten, verliespartijen tegen Zkc
en Avo en winst op Sios, trok de selectie vorige week naar Groningen. Dé
studentenstad en ook de woonplaats voor wat selectiespelers. Rog was de
tegenstander. Willem-Jan moest de seizoensopening missen wegens een
blessure en werd vervangen door Maurice. Het werd een spannende
wedstrijd en zoals u in het verslag heeft kunnen lezen, nam Alwin zijn ploeg
op sleeptouw en wist hij in de laatste minuut de punten veilig te stellen.
Natuurlijk overall een knappe teamprestatie, maar eveneens een knappe
wedstrijd van deze jonge Van Gorkum. Helaas door ondergetekende
gemist, met wat spijt, want het najaarszonnetje warmde niet erg op aan de
rand van het voetbalveld.
Vanavond zijn we allen weer aanwezig in een lekkere warme sporthal en
hopen we eveneens een spannende wedstrijd te aanschouwen. In Oerterp
vindt Ritola een geduchte tegenstander. Op het veld staan de Friezen
bovenaan in de 2e klasse. Maar goed, het veld is de zaal niet, ook niet nu
de afmetingen gelijk zijn. Een nieuw seizoen, een nieuwe start. Verstand op
nul en gaan. De eerste twee punten zijn binnen. Vanavond hopen we op
een verdubbeling.
Beide ploegen veel succes en een sportieve en plezierige wedstrijd
gewenst.
Marjolein

Uitslagen:
ROG 1
- Ritola 1
CSL 1
- De Parabool 1
Oerterp 1
- Sparta (Ze) 1
Noordenveld 1 - Sparta (Zw) 1

(vorige week)

16-17
14-15
19-17
10-29

Programma 1e klasse B: (T/m volgend thuis weekend)
15/11 17:00 Sparta 1 - ROG 1
15/11 20:45 Ritola 1 - Oerterp 1
15/11 13:40 De Parabool 1 - Noordenveld 1
15/11 19:30 Sparta 1 - CSL 1
22/11 13:45
22/11 15:15
22/11 16:50
22/11 20:00

De Parabool 1 – Sparta (Ze) 1
ROG 1 – Noordenveld 1
CSL 1 – Ritola 1
Oerterp 1 – Sparta (Zw) 1

29/11 15:50
29/11 19:30
29/11 19:30
29/11 20:45

Sparta (Zw) 1 – CSL 1
Sparta (Ze) 1 – ROG 1
Noordenveld 1 – Oerterp 1
Ritola 1 – De Parabool 1

Stand 1e
1
1
1
1
5
5
5
5

Zaal | KNKV 1e klasse B
Team
Gespeeld Punten Goals Goals
voor tegen
Sparta (Zw) 1
1
2
29
10
Oerterp 1
1
2
19
17
De Parabool 1
1
2
15
14
Ritola 1
1
2
17
16
ROG 1
1
0
16
17
CSL 1
1
0
14
15
Sparta (Ze) 1
1
0
17
19
Noordenveld 1
1
0
10
29

Stand 2
1
1
1
4
5
5
5

e

Zaal | KNKV 1e klasse B
Team
Gespeeld Punten Goals Goals
voor tegen
Oerterp 2
1
1
28
9
Ritola 2
1
1
17
15
Amicitia 2
1
1
18
16
Mid-Fryslân 4
0
0
ROG 3
1
0
15
17
Wit-Blauw 2
1
0
16
18
Heerenveen 3
1
0
9
28

Goedemiddag, betalen!
Lekker een middagje korfbal kijken in de sporthal in Beijum, de wijk in Groningen waar “de turken bus”
van Gerard helemaal op zijn plek is. En de enige plek waar het voorkomt dat het eerste wat je ziet als
je uit de auto stapt een man en een vrouw zijn, gekleed als de New kids, waarvan de vrouw op sokken
loopt en keihard roept: “Ik heb er schijt aan dat mensen mij zo zien.” Typisch.. Maar goed de sporthal
in Beijum ligt op slechts 27 minuten rijden van onze eigen “De Zwet”, aantrekkelijk dus voor het Ritola
publiek om te komen kijken naar een wedstrijd tussen ROG 3 en Ritola 2 gevolgd door een uur koffie
drinken met als slot een spannende strijd tussen ROG 1 en Ritola 1. Vol enthousiasme lopen naar mijn
schatting (hier ben ik niet zo goed in als Erwin) zo’n 40 Ritolisten langs de bediende van het scorebord,
die vraagt om 2 euro entree, prima 2 euro voor een sporthal met verwarmde leren stoelen, ruime plek
voor publiek, goede airco en een mooi stuk ruime sporthal rondom het veld.
Gelukkig kreeg het publiek dit ruim vergoed, door een wedstrijd waarbij het tot het einde op het
puntje van de harde houten bankjes zitten was.
Na deze spannende wedstrijd vertrokken Mark, Tessa, Polo en ik naar de sporthal van het Alfa-College
waar Hylke met Nic. 2 en Nic. 1 hun wedstrijden speelden tegen HKV/Ons Eibernest 2 en Groen Geel 1.
Vorig jaar toen Nic. 1 in de korfbal league wedstrijden speelde tegen aantrekkelijke tegenstanders
betaalden wij voor het aanschouwen nog 5 euro. Nu Nic. 1 is gedegradeerd betalen wij voor een potje
korfbal waar minstens 6 mensen in 2 wedstrijden een belachelijk slechte schottechniek hebben en
waar de spanning ver te zoeken is, 4 euro. De wedstrijden waren zo de moeite waard dat Mark na de
eerste helft van het eerste richting huis vertrok, hij bedankte dus voor een helft die toch 1 euro gekost
had.
Ter voorbereiding op de wedstrijd van vanavond tegen Oerterp heb ik even op hun website gesnuffeld.
Hier vond ik het volgende stukje: “Seizoenkaart KV Oerterp. Het is weer zover: het zaalseizoen staat
voor de deur. Oerterp 1 en 2 spelen hun eerste thuiswedstrijd op zaterdag 8 november. De
toegangsprijzen voor het zaalseizoen 2014-2015 zijn als volgt: Wedstrijden van Oerterp 1 en 2 : € 2,50
in de losse verkoop. Bij alle andere teams wordt geen entree geheven. Jeugd tot 18 jaar heeft gratis
entree tot alle wedstrijden. VKO-leden en ERE-leden hebben vrij entree op vertoon van hun pasje.
Iedereen kan een seizoenkaart kopen die toegang geeft tot alle wedstrijden van KV Oerterp in m.f.c.
De Wier. De prijs van de seizoenkaart ligt op € 10,00. Deze kaart is persoonsgebonden en wordt op
naam uitgeschreven. Bij de eerste twee thuiswedstrijden van Oerterp 1 en 2 is het mogelijk een
seizoenkaart te kopen. Bij betaling van 10 euro ontvang je meteen een seizoenkaart.
Zaalwachtcommissie KV Oerterp.” Het supporteren bij de wedstrijden tussen Oerterp en Ritola op 17
januari kost dus 2 euro en 50 cent.
Fijn om een boekje te hebben met ruimte voor mijn eigen mening. Kan ik jullie mooi laten weten dat ik
er van geniet om bij ons eigen Ritola in onze eigen “De Zwet” gratis korfbal te kunnen kijken. Wanneer
ik geld uit wil geven en een heuse taart kan winnen ik zelf kan bepalen of ik bij de ingang van de
sporthal bij Bineke een lootje wil kopen voor 2 euro!
Ik hoop dat jullie vanavond zullen genieten van een stukje topkorfbalentertainment en mocht u bij het
kijken nu last hebben van het zitten op een zware portemonnee in uw achterzak, dan kunt u altijd
even bij Bineke langs voor een lootje!
Alwin.

Zaterdag 15 november 2014,
1e klasse B 2014/2015
Aanvang: 20.45 uur
Ritola 1 – Oerterp 1
Scheidsrechter: R. Kleinhuis

Ritola
Dames:
4
5
6
13
14
15
16
17
18
19

Tessa Doedens
Ineke Knijp
Mariëtte Zoer
Marije Dijk
Lisa Tuinman
Melanie Faber
Melissa Hartman
Hilde de Weme
Monique Jonker
Mariëlle van der Veen

Heren:
7
8
9
10
11
12
20
21
22
23
24

Willem-Jan Tuinman
Lucas Meijer
Mark Vedder
Alwin van Gorkum
Iain Kluin
Arjan Pot
Maurice Mennega
Marco van Huizen
Teije Kraf
Gerard Nienhuis
Jan Sluiter

Coach 1e vandaag:
Coach 2e vandaag:

Robert Wolthuis
Jaap van Gorkum

Team van de week:

Ritola C2

Zaterdag 15 november 2014,
Reserve 2e klasse D 2014/2015
Aanvang: 19.30 uur
Ritola 2 – Oerterp 2
Scheidsrechter: P. Hoogerman

Teamfoto.

Logo.

Dames:

Heren:

Vera Dekker
Anouk van Kammen
Bianca Veenstra
Marian Algra
Marit Feikema
Selma Boersma
Melanie Hulshoff
Joline Joling
Jildou Slagmann
Dineke Jongsma

Marco Sijbring
Jorrit Wielinga
Chris van Zanden
Haye Slagmann
Sander Dijkstra
Gerben-Jan Visser
Rene Dijkstra
Remko Laanstra
Jisse van der Schaaf
Yoakim Zwart

Trainer / Coach 1e:
Assistent trainer:
Trainer / Coach 2e:

Evert-Jan Geertsema
Halbe Boersma
Johan van Tilburg

Dit jaar gaan Auke, Jan, Stan, Fabian, Iain,
Jaap, Marco K en combi Tim/Henk de strijd
aan in de middenlijnschietcompetitie.

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.

Hoi Ruben, de eerste helft van het veldseizoen afgesloten met een 4e plek, hoe
verliep het veldseizoen en ben je tevreden?
Ik ben zeker tevreden over de 1e helft van het veldseizoen, al hebben we wel 2
punten te weinig gehaald (de eerste wedstrijd bij Rheko hadden we moeten winnen).
Er is veel progressie geboekt t.o.v. vorig seizoen waarin we ons pas aan het einde van
de competitie veilig wisten te spelen. De doelstelling voor het veldseizoen dit jaar is
om top 3 te halen. Met een 4e plek zijn we zeker tevreden, maar het is belangrijk om
de lat niet te laag te leggen.
Vanavond de eerste thuiswedstrijd in de zaal, is de overgang tussen zaal en veld
nog steeds zo groot of valt dit mee nu het veld buiten kleiner is?
De aanpassing van de veldafmetingen is belangrijk om het veldkorfbal beter aan te
laten sluiten bij het zaalkorfbal en heeft als bijkomend voordeel dat het spel een stuk
attractiever wordt. Ritola heeft dit goed begrepen en het als een van de eerste
verenigingen ingevoerd en dit heeft zeker een ‘thuisvoordeel’ opgeleverd t.o.v.
verenigingen die deze afmetingen nog niet hebben doorgevoerd. Ook mede door
deze nieuwe afmetingen kan het spel dat op het (kleine) veld wordt gespeeld worden
doorgezet naar de zaal.
De selectie heeft een voorbereiding van 2,5 week gehad, met 3 oefenwedstrijden
en 6 trainingen, hoe verliep de voorbereiding? Is de selectie er klaar voor?
We hebben de afgelopen weken hard gewerkt richting de start van de competitie,
zowel conditioneel/fysiek als speltechnisch. De oefenwedstrijden lieten nog te veel
schommelingen zien tussen erg goede fases en mindere fases. Zeker de 1e helft van
de oefenwedstrijd tegen ZKC heeft het 1e laten zien op welk niveau ze kunnen spelen.
Het is nu zaak om dit uit te bouwen naar een hele wedstrijd. Ook bij het 2e zijn er nog
te veel pieken en dalen waaraan gewerkt moet worden. Het is echter goed om te zien
dat m.n. het scorend vermogen een stuk hoger is in vergelijking met vorig seizoen.
Het zaalseizoen gaan we uiteraard met veel vertrouwen tegemoet!
Dit seizoen voor het eerst in jaren in de zaal in de 1e klasse, wat verwacht je van dit
zaalseizoen? Wie zijn de kampioenskandidaten? En welke ploegen zullen de strijd
om de onderste plekken uitvechten?
We zitten in een poule waar alles mogelijk is en waarbij we zelf ook mee kunnen
spelen voor het kampioenschap. Ploegen als Sparta (Zw) en CSL hebben de afgelopen
jaren op overgangsklasse niveau gespeeld en van deze ploegen verwacht ik dat ze
bovenin mee gaan doen. Daarnaast is de tegenstander van vanavond, Oerterp, een
kandidaat voor de titel. Zij hebben afgelopen seizoen een aantal belangrijke
versterkingen (terug) gekregen en mede door deze versterkingen hebben ze een
sterke ploeg. Ploegen als Noordenveld en Sparta (Ze) acht ik minder sterk al zal er ook
tegen deze ploegen goed moeten worden gekorfbald om de punten te pakken.
Kortom, een spannende competitie waarbij er m.i. pas in de laatste ronde
duidelijkheid is over het kampioenschap en degradatie.

In 2011 speelde Ritola nog in de 3e klasse en nu
zowel op het veld als in de zaal in de 1e klasse. In
3 jaar tijd 2 keer promoveren, waarin is Ritola
vooral verbeterd?
Ritola heeft zelfbewustzijn ontwikkeld waarbij
door de trainingsintensiteit (geleidelijk) te
verhogen het spelniveau ook sterk is verbeterd.
De combinatie van hard en goed trainen en
daarbij de lat niet te hoog, maar ook zeker niet te
laag leggen heeft ervoor gezorgd dat de selectie
meer vertrouwen heeft ontwikkeld in hun eigen
kunnen.
Sinds het veld krijgt de selectie naast gewone training ook een uur fysieke training,
waarom heb je hier voor gekozen? En zie je de effecten al? hoe?
Hoe hoger je komt te spelen, hoe belangrijker het wordt om ook op fysiek vlak
stappen vooruit te maken. Het spel op 1e /overgangsklasse niveau vraagt de nodige
fysiek van spelers. Op dit vlak heeft de selectie nog het nodige te winnen, zo getuige
ook de wedstrijd die we speelden bij (zaal overgangsklasseploeg) Wit Blauw
(Kampen). WB heeft een fysiek/conditioneel sterke ploeg die makkelijk scoort en wij
konden dit niet goed dichtlopen. Als we een stap omhoog willen maken is het
belangrijk dat we zeker op dit vlak niet minder, maar beter zijn dan onze
tegenstanders. Met de aanstelling van Mark Huisman als fysieke/conditionele trainer
maken we daar nu stappen. Tijdens de laatste test (einde van het veldseizoen) was er
al een duidelijk stap voorwaarts te zien. Ook moeten deze trainingen eraan bijdragen
dat het blessureleed lager wordt.
In de beker is gewonnen van overgangsklasser Heerenveen, betekent dit dat Ritola
1 nu al klaar is voor nog een stap hoger?
Tegen Heerenveen speelden we een erg sterke wedstrijd. Echter bevindt Heerenveen
zich in de onderste regionen van de overgangsklasse. De ambitie binnen Ritola is er
zeker om door te groeien naar dit niveau, maar we zullen deze stijgende lijn moeten
vasthouden om het ook te kunnen halen!
Tot slot, vanavond staat Oerterp op het programma,
wat wordt de uitslag?
Zoals ik hierboven al aangaf is Oerterp een van de
titelkandidaten in deze poule. Ik verwacht een
gelijkopgaande strijd die op z’n vroegst in de laatste 10
minuten wordt beslist, echter wel in Ritola’s
voordeel 22-20

Vind je het leuk om in de selectie te zitten?
Ja ik vind het wel leuk om in de selectie te zitten.
Hoe lang zit je al op korfbal?
Ik weet het niet precies maar ik denk dat ik al 11 jaar op korfbal zit.
Wat vind je het leukst aan korfbal?
Het leukste aan korfbal vind ik het scoren van goals en het pesten van de
tegenstander, haha.
Speel je korfbal het liefst om de sport, of om de gezelligheid? Of allebei?
Ik speel korfbal eigenlijk gewoon om de sport. Ik denk niet aan de mensen
om mij heen, ik heb maar 1 ding in mijn hoofd en dat is korfbal.
Op welke sport zou je anders gaan als je niet op korfbal zit?
Ik denk dat ik dan aan motorcross zou doen.
Heb je al vaak blessures gekregen tijdens korfbal?
Ik ben een paar keer door m’n enkel gegaan en heb al een tijd last van een
jumpers knie.

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

