
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          VS 

 

De Ritola korfbal supportersvereniging 

wenst u een prettige wedstrijd toe!  



Wist u dat?! 
Ook afgelopen zaterdag de kantine weer tot laat goed gevuld 

was?! 
 

Wist u dat?! 
Hilde naast speelster ook privé fysio is van de selectie? 

 

Wist u dat?! 
Arjan en Alwin vorige week in de rij zaten om door haar getapet 

te worden? 

 

 
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.  



. 
  Sparta (Ze) 1 

 

 
 

Waar ik voorafgaand aan de eerste thuiswedstrijd nog sprak over een heerlijk 

najaarszonnetje, zal ik dit voor vanavond wel kunnen vergeten. Het 

najaarszonnetje heeft inmiddels plaats gemaakt voor grauw weer en een 

dalende temperatuur, wat te linken valt aan de prestaties van Ritola dit 

zaalseizoen. Met twee winstpartijen begonnen de groenhemden voortvarend, 

maar na twee nederlagen zien we ons vlaggenschip dalen op de ranglijst. 

Vanavond komt de eerste van de twee Sparta’s op bezoek, een bekende van de 

veldcompetitie. 
 

Zoals gezegd ontvangt Ritola vandaag Sparta en wel de ploeg uit Zevenhuizen. In 

deze zaalcompetitie zijn twee ploegen die de naam Sparta dragen actief. De 

gasten van vanavond en koploper Sparta Zwolle, waar Ritola volgende week 

tegen speelt. Vanavond dus de Groningers, die het afgelopen veldseizoen ook al 

eens naar Zuidlaren afreisden. Een bekende plek voor oud Ritola speler Marc 

Akkerman. Hij werd tijdens het veld duel nog knap van scoren afgehouden door 

Alwin en er werd dan ook overtuigend van de rood-zwarten gewonnen. Maar ik 

blijf het maar zeggen: het veld is de zaal niet. 
 

We vinden de gasten van vanavond terug op de één na laatste plaats, met twee 

gewonnen punten. Ritola staat na twee nederlagen op rij vierde in de brede 

middenmoot die is ontstaan. Vorige week bleek de Parabool in sporthal de Zwet 

te sterk en namen zij de punten mee naar de studentenstad. Vanavond dus een 

cruciaal duel. Blijft Ritola de bovenste plekken in het vizier houden, of zal Sparta 

Zevenhuizen langszij komen? Uitslagen uit het verleden tellen niet meer mee, 

dus het kan alle kanten op. 
 

Laten we voor vanavond hopen dat het voor Ritola de goede kant op valt. Het 

heerlijk avondje is waarschijnlijk voor velen al gekomen, maar wat mij betreft 

kan er nog best een heerlijk avondje bij. Een sportieve avond, vol strijdlust en 

passie klinkt mij wel goed in de oren. En oh ja, die twee punten mogen er dan 

ook wel bij. 
 

Marjolein 



Uitslagen:            (vorig thuis weekend) 

Sparta (Zw) 1 - CSL 1 21 - 17 
Sparta (Ze) 1 - ROG 1 13 - 16 
Ritola 1 - De Parabool 1 18 - 22 
Noordenveld 1 - Oerterp 1 14 - 22 

 

 

Programma 1e klasse B:   (T/m volgend thuis weekend) 
za 6/12 16:20 De Parabool 1 - Sparta (Zw) 1 

za 6/12 16:20 CSL 1 - Noordenveld 1 

za 6/12 19:45 Ritola 1 - Sparta (Ze) 1 

za 6/12 20:00 Oerterp 1 - ROG 1 

  

za 13/12 18:05 Sparta (Zw) 1 - Ritola 1 

za 13/12 19:30 Noordenveld 1 - Sparta (Ze) 1 

za 13/12 20:00 Oerterp 1 - De Parabool 1 

za 13/12 20:40 ROG 1 - CSL 1 

  
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 
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Stand 1e
 

Zaal | KNKV 1e klasse B 
 Team Gespeeld Punten Goals 

voor 
Goals 
tegen 

1 Sparta (Zw) 1 4 8 110 62 

2 De Parabool 1 4 6 77 69 

3 CSL 1 4 4 72 66 

3 Oerterp 1 4 4 79 80 

3 Ritola 1 4 4 72 74 

3 ROG 1 4 4 70 76 

7 Sparta (Ze) 1 4 2 62 71 

8 Noordenveld 1 4 0 57 101 

 

Stand 2e 
Zaal | KNKV 1e klasse B 

 Team Gespeeld Punten Goals 
voor 

Goals 
tegen 

1 Amicitia 2 3 6 59 41 

2 Ritola 2 4 6 79 67 

3 ROG 3 3 4 53 44 

4 Wit-Blauw 2 4 4 73 70 

5 Oerterp 2 3 2 54 48 

5 Mid-Fryslân 4 3 2 48 47 

7 Heerenveen 3 4 0 42 91 
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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      12 

2 Iain 0 9      9 

3 Auke 6 1      7 

4 Fabian 3 3      6 

4 Jaap 3 3      6 
6 Henk/Tim 3 0      3 

6 Marco K 0 3      3 

8 Stan 0 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 06 december 2014, 

1e klasse B 2014/2015 

Aanvang: 19.45 uur 

Ritola 1 – Sparta (Ze) 1 

Scheidsrechter: H. C. Andriesse  
  
  
  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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‘s van de week: Ritola E1 en Ritola E2 

 



 

Zaterdag 06 december 2014, 

Reserve 2e klasse D 2014/2015 

Aanvang: 18.25 uur 

Ritola 2 – Heerenveen 3 

Scheidsrechter: J. van Dijk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 Dames:  Heren: 
1 Sharon Bisschop 11 Jorn Oldenburger                  
4 Melanie Akkersma 12 Kor Hut 
5 Anneke Ausma 14 Mark Nijenhuis 
6 Roelie de Vries 15 Moric van der Lei 
7 Jolien Akkersma 16 Hans Nies 
8 Ineke Bergsma 17 Arjen Speelman 
9 Frouktje de Vries      18 Arjan de With 
10 Judith Komrij 19 Marc Akkerman 
23 Esther Komrij 20 Roelf Poelstra 
    
    
    

Trainer / Coach 1e: Jan Willem Venekamp 

Assistent: Matthijs Roelfsema 

Verzorgster:  Karin Kuiper 

Teambegeleider: Henk Koenes 
 

Teamfoto. 

Logo. 
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Hoi Marc, leuk dat ik je wat vragen mag stellen!  
Vanavond staat de wedstrijd tussen je oude club Ritola en je 
huidige club Sparta op het programma, geeft zo’n wedstrijd je 
een speciaal extra gevoel? 
Spelen tegen de club waar ik begonnen ben is altijd anders dan 
welke tegenstander dan ook. Je komt er mensen tegen die je 
kent, mensen waarbij je in het team of vak hebt gespeeld. Dus 

dat is in die zin wel speciaal/anders. Als de wedstrijd is begonnen is het een 
wedstrijd al elke andere. Je gaat vol voor de overwinning of je bent bezig met 
het proces van je eigen team. Wat wel anders is voor en tijdens deze wedstrijd 
is het contact wat er bijvoorbeeld nog wel eens is met Arjan. Wij kennen elkaar 
goed en een blik zegt soms al voldoende. Dat blijft wel een leuke extraatje in de 
wedstrijd.   
 
Het is voor velen waarschijnlijk een tijdje terug, dus hoe gaat het in 
Zevenhuizen? Hoe gaat het met de studie en werk en dergelijken? 
Ik heb het erg naar mijn zin in Zevenhuizen, we hebben een leuk gezelschap bij 
elkaar en wij proberen zo hard mogelijk te werken aan ons zelf om zo goed 
mogelijk voor de dag te komen. Zoals ik ook ooit begonnen ben met het idee 
van een SV in Zuidlaren, zijn wij nu ook bezig met een SV in Zevenhuizen. We 
proberen op die manier ook wat meer leven in de club te blazen en dit lukt 
aardig in vergelijking tot 3 jaar geleden. 
De studie moeten we maar eens gaan afronden. De afgelopen jaren meer 
genoten dan echt geïnvesteerd, maar die mindset hebben we dit jaar 
omgedraaid. Dus ik hoop snel mijn studie af te gaan ronden. 
  
Je hebt heel wat jaren voor Ritola gespeeld, hoe kijk je terug op je Ritola tijd? 
En wat waren je Ritola hoogtepunten? 
Ik heb heel wat mooie momenten meegemaakt in Zuidlaren. Zo mag ik van 
geluk spreken dat ik in de jeugd in een talentvolle lichting heb gezeten en 
daardoor ook 4x op het hoofklasse NK heb gestaan. Dit zijn momenten die ik 
nooit meer vergeet! Daarnaast heb ik ook het geluk gehad om vroeg in het 1e 
team te mogen spelen. De zaal was daarin altijd het mooiste vond ik zelf. Als de 
tribunes vol zaten, zoals de wedstrijd tijdens het doelpuntenfestijn. Op het veld 
in eigen huis de AP Buiten Beker binnen halen was ook een mooi moment om 
bij te mogen zijn. Er is niets mooier dan in eigen huis een prijs/titel pakken. 
Hiernaast zijn de kampioenschappen als speler en als coach uiteraard 
hoogtepunten! 
  



Je bent een paar jaar terug bij Ritola vertrokken om als coach van een 
senioren team aan de slag te gaan, maar nu sta je ook zelf weer binnen de 
lijnen, hoe lang ben je gestopt geweest? En waarom ben je weer begonnen 
met zelf spelen? 
Ik heb een jaar voor het 2e team van Sparta gestaan. Dit heb ik met heel veel 
plezier gedaan. Toch kriebelde het wel ergens om zelf weer te spelen. Ik heb dat 
jaar een paar keer uit nood binnen de lijnen gestaan omdat wij het dat jaar met 
de A1, 2e en 1e niet heel breed hadden in de spelers. Voor het hierop volgende 
seizoen waren wij bezig om een nieuwe trainer voor 1 te zoeken, zo kwam o.a. 
ik in contact met onze huidige coach van 1. Hij begon er toen over of ik dan 
weer wilde gaan spelen. Daar heb ik toen over nagedacht en wat over gepraat 
en vrij snel besloten om te stoppen met het coachen van Sparta 2. 
 

Bij Ritola ben je ook jaren trainer geweest, nu heb je al 3 keer de 1 tegen 1 
strijd aan mogen gaan met iemand die je training hebt gegeven,  hoe heb je dit 
ervaren? 
Het is leuk om te zien dat de jeugd die ik toen der tijd heb begeleid, zich nu 
heeft gemeld aan het hoogste front in Zuidlaren. Omdat ik er een tijd niet bij 
ben geweest is het nog beter te zien hoe groot de voortgang is tot nu toe. Soms 
is het verrassend en soms ook niet, maar al met al mooi voor Ritola dat het 
gebeurd is. Verder is voor mij elke 1 tegen 1 strijd het zelfde. Ik probeer mijn 
ding zo goed mogelijk te doen zodat dit ten goede komt van mijn team. Dit kan 
in elke zin zijn van het spel. Want uiteindelijk geldt er voor mij niets meer dan 
een goed eindresultaat. Als ik daar voor 60 of 70 minuten op de grond moet 
zitten doe ik dat, als het rebounden is doe ik dat of als ik mijn eigen kwaliteit zo 
goed mogelijk kan gebruiken, doe ik dat. 
 

Wat is de ambitie van Sparta 1 voor deze huidige competitie? En tussen wie 
denk je dat de strijd om de top 3 in deze competitie zal gaan? 
Wij hebben dit jaar maar 1 doel: zowel op het veld als in de zaal niet 
degraderen. Het maakt dan nog niet eens uit hoe het verloopt, het 1e jaar in 
een hogere klasse staat toch vaak in het teken van overleven en groeien. Bij ons 
is dit doel dan ook niet anders. 
 

Heel erg bedankt voor je antwoorden, 
Tot slot, een voorspelling, vanavond Ritola 1 – Sparta 1, wat wordt de uitslag? 
Lastig te zeggen, omdat het vrij ver voor de wedstrijd is en wij op het veld nog 
niet echt lekker hebben gepresteerd. 
Hier waag ik mij nog niet aan, maar ik ga er wel van uit dat het een andere 
wedstrijd wordt dan op het veld! 



 

  



Kijk, daar zit iemand.. BOE! 

Twee week terug organiseerde de jeugdcommissie samen met de a’s een 
spooktocht, LisaH vroeg de dinsdag voorafgaand of ik ook als spook in het 
bos wilde zitten. Mijn antwoord was nee, spooktochten en ik zijn niet 
zo’n gelukkige combinatie. 
 

Het begon een paar jaar terug toen we met Whoznext een spooktocht 
organiseerden en ik samen met Wilco in het bos zat om groepen die langs 
kwamen lopen te laten schrikken. We zaten op het stukje hei in het bos. 
Een mooi plekje waar je lekker voor je uit kunt kijken. Leuk, als je een 
stukje wandelt, niet leuk, als je je hier wil verstoppen. Je raadt het 
al, deze avond schrokken wij er meer van hoe vroeg mensen ons zagen, dan 
dat mensen schrokken van ons.  
 

Afgelopen Hemelvaart kamp bestond de activiteitengroep uit: hoofd-te-
moeilijke-tochten-verzinnen Teije, hoofd-kut-klusjes-zoals-de-hele-
middag-in-het-water-staan-waardoor-je-savonds-ziek-bent Marco en hoofd-
groepjes-indelen-waar-hoe-je-de-groepjes-ook-indeelt-toch-gezeur-over-
komt, gepromoveerd van uit de functie hoofd-zeiken-over-alle-groepjes-
die-ingedeeld-worden ondergetekende. Het idee van de tocht op 
donderdagavond was door te speuren met je neus een route door het bos af 
te leggen. Als klap op de vuurpijl zouden geheel onverwachts richting het 
einde van de tocht een 4tal spoken zitten. Omdat deze tocht plaatsvond op 
de donderdagavond vertrokken vier van de leden van “De 
Donderdagavondclub” gewapend met een kratje ranja en angstaanjagende 
maskers richting het bos. Het idee was dat er een telefoon in een boom 
zou hangen, de groepen hier naar zouden kijken en wij dan van 
verschillende kanten tevoorschijn zouden komen om hen te laten schrikken. 
Leuk idee al zeg ik het zelf. Het jammere was dat het vinden van het UIen 
spoor op de bomen helaas UIt bleef en er UIteindelijk geen groepjes langs 
spoken Jerry, Johan, Marco en mij kwamen. 
 

Met deze twee succesvolle spooktochten op je CV lijkt het mij niet gek 
dat ik niet stond te springen om weer als spook naar het bos te 
vertrekken. Helaas bleek op de jeugdcommissievergadering die avond dat ik 
geen keuze had. Dus vertrok ik samen met Polo en Ineke richting het koude 
bos. Met wel weer een goed idee, een vuilniszak die met een touw in een 
boom hing die wij van een veilige afstand onder het genot van een 
colaatje zouden kunnen laten zakken. 3 oefenrondes ging dit ook 
fantastisch; jammer dat, omdat het touwtje ietwat aan de dunne kant was, 
de zak bij de laatste oefenronde bleef steken. Weer geen succes dus. Tot 
wij op het laatst de tactiek helemaal omgooiden en i.p.v. de zak laten 
zakken, de zak omhoog trokken. Ten eerste amusant dat door deze termen 
Ineke haar puberale humor weer even naar boven kwam. Maar deze tactiek 
werkte wel! Jammer dat er geen enkele b of c-er van ons geschrokken is, 
maar fantastisch dat Fabian die zelf ook spook was en met de laatste 
groep mee terug liep, zich een gat in de lucht schrok van onze vliegende 
zak. 
 

Toch een keer succes, bedankt LisaH en Teije voor deze kans van mijn 
spooktochttrauma af te komen! En op naar de volgde spooktocht! 
 

Alwin. 



 

 

1. Hoelang zit je al op korfbal?  

25 jaar alweer 
 

2. Heb je naast korfbal ook op andere sporten gezeten?  

Ik heb wel eens periodes andere sporten gedaan naast korfbal (beachvolleybal, 

spinning, salsa), maar korfbal had altijd prioriteit.  
 

3. Wat doe je het liefst in je vrije tijd?  

Mooie verre reizen en/of kleine tripjes maken, de bergen in (winter of zomer), 

kletsen en borrelen met vrienden, sporten en zo heel af en toe eens helemaal niets ;-) 
 

4. Heb je ook een baan?  

Ja, dat heb ik. Ik werk als Fysio- en Oedeemtherapeute.  
 

5. Heeft iemand anders in jouw familie ook gekorfbald?  

Mijn beide ouders, m'n grote broer en tweelingzus. Inmiddels ben ik de enige die nog 

korfbalt.  
 

6. Wat is je grootste blunder?  

Ik moet zeggen dat ik er zo niet één kan bedenken, of in ieder geval niet één die ik 

hier kwijt wil...:-)  
 

7. Wat zijn je hobby's?  

Eigenlijk hetzelfde als wat ik het liefste doe in mijn vrije tijd.  
 

8. Heb je al een keer eerder verkering gehad?   

Afgelopen 17 oktober ben ik getrouwd met Erik. Daarvoor heb ik wel eens een keer 

verkering gehad, maar deze jongens waren nooit zo leuk dat ik er mee wou trouwen.  
 

9. Ben je helemaal afgestudeerd?  

Ja, ik heb m’n diploma's voor fysio- en oedeemtherapie op zak. Daarnaast doe ik nog 

wel altijd vervolgopleidingen / cursussen om bij te blijven en nieuwe dingen te leren, 

zoals bijvoorbeeld dry needling.   
 

10. Wat was/is je mooiste moment in je leven?   

Ze zeggen dat je trouwdag de mooiste dag in je leven is. En ondanks dat dit echt een 

onvergetelijk mooie en gezellige topdag was, mag ik toch hopen dat er nog meer hele 

mooie dagen in mijn leven volgen. 
 



 

 
 

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 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


