
De Ritola korfbal supportersvereniging 

wenst u een prettige wedstrijd toe!  



Zaterdag 10 december... 
19:55 

Ritola 1—Hoogkerk 1 

17:15 

Ritola A1—Unitas A1 

18:35 

Ritola 2—De Parabool 2 



Voorbeschouwing        Ritola 1 – Oerterp 1 

Goedenavond en welkom in sporthal de Zwet, 

Voor de tweede week op rij een thuisweekend voor Ritola. Vorige week 

werd er niet verloren door A1 en de selectie, dus zij hebben zich gehou-

den aan het feit dat zij thuis weinig laten liggen.  

De junioren trakteerden het publiek vorige week op een vermakelijke 

wedstrijd. Na het voorstellen van beide ploegen, begon Ritola wat ze-

nuwachtig. Foutieve passes en slordigheden waren veelvuldig te zien. De 

ploeg van Hylke van Gorkum en Mark Vedder wist zich echter te herpak-

ken en liep langzaam uit op SCO. Het team straalt veel spelplezier uit en 

is bloedfanatiek. Hopelijk is dit vanavond wederom te zien wanneer de 

A1 tegen Drachten/Van der Wiel aantreedt. Het zal nodig zijn om de 

Friezen te verslaan. In de poule van de junioren hebben vier ploegen 

tweemaal gewonnen en zijn de andere vier ploegen nog puntloos. 

Drachten en Ritola zijn twee van de vier ploegen met de volle buit op 

zak. Op het veld trok de tegenstander van vanavond aan het langste 

eind. Zij waren toen met 23-19 te sterk. Wil Ritola (gedeeld) lijstaanvoer-

der blijven, dan zal er vanavond gewonnen moeten worden. Hetzelfde 

geldt voor Drachten. Het belooft dan ook een mooi korfbalgevecht te 

worden vanavond. 

Ritola 2 speelde een goede wedstrijd tegen Heerenveen 2. De jonge te-

genstanders uit Friesland hadden hun eerste wedstrijd verloren en wil-

den uiteraard niet verder achterop raken. Ritola, eveneens nog puntloos, 

gaf echter niet thuis en liet verzorgd korfbal zien. Onder de vertrouwde 

leiding van gelegenheidscoach Robert, speelden de groenhemden een 

solide wedstrijd. Het bleef lang spannend. De ploegen scoorden om en 

om en ze bleven lang in evenwicht. Marco van Huizen was ‘on fire’ bij 

het tweede en scoorde goal na goal. Naarmate de wedstrijd vorderde, 

bleek Ritola de sterkste. Bij een 28-25 stand werd er voor het laatst ge-

floten. Een prima overwinning. Goed om te zien dat spelers op hun weg 

terug zijn. Zo speelde Lisa Huizinga sinds lange tijd weer een thuiswed-



strijd, viel Hylke van Gorkum de laatste tien minuten in en is Hilde de 

Weme terug van weggeweest. Vanavond treedt het tweede aan tegen 

KVZ, dat terug te vinden is op plaats drie. KVZ heeft net als Ritola één 

partij gewonnen en één verloren, maar heeft een beter doelsaldo. Ritola 

wil graag in de top drie mee doen, waardoor er vanavond gewonnen 

moet worden. 

Het vlaggenschip van Ritola had het zwaar vorige week. De ploeg van 

gelegenheidscoach Jan Hartman (normaliter coach van het tweede), liep 

al vrij snel achter de feiten aan. Door junior Eline Haan vroegtijdig in te 

brengen, probeerde Jan Hartman aanvallend iets te forceren. Dit pakte 

goed uit. Ritola kwam langszij en de beleving was terug. Het gewenste 

niveau werd wellicht niet behaald, maar het was goed om te zien dat de 

strijdlust niet uitbleef. Met een gelijke stand gingen beide ploegen rus-

ten. In het laatste kwartier leek Ritola af te stevenen op de overwinning. 

Het gaatje van drie goals was echter niet genoeg. Waterpoort, met ont-

zettend sterke heren, vocht zich terug en kwam langszij. Hylke van Gor-

kum liet zien het scoren nog niet verleerd te zijn, maar had pech met zijn 

laatste schot. De toegekende vrije bal trof helaas eveneens geen doel, 

wat resulteerde in een 20-20 eindstand. Voor het team voelde dit als een 

verloren punt. Ritola is de aansluiting met de bovenste ploegen nog niet 

verloren. Koplopers Hoogkerk en Drachten/Van der Wiel hebben nog 

geen puntverlies geleden, maar het seizoen is nog pril. Het verschil van 

één punt is goed te overbruggen. Vanavond speelt Ritola tegen Oerterp, 

inmiddels geen onbekende ploeg meer. Op het veld waren de Zuidlaar-

ders met maar liefst 18-10 te sterk voor de Friezen. Met Ruben de Jong 

en Ivo Wieberingh terug aan het roer, hoopt Ritola ongeslagen te blijven. 

Een score van vijf uit zes punten is netjes, maar wij willen meer. Laat u 

zien en horen als positieve negende man en laten we hopen op mooie 

wedstrijden, veel goals en beleving. 

Ik wens u een plezierige en sportieve avond. 

Marjolein 



Ritola 1        1e klasse B 



Ritola 2     Reserve 1e klasse B 



Ritola A1     A overgangsklasse A 



 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 Femke Bouma  18 Joran Piepers 

7 Jennie Terpstra 23 Marvin Piepers 

10 Eke Slagter 4 Milan Mulder 

11 Ammerins Schievink 5 Gert-Jan Maring 

    

    

    

    

    

    

 Trainer / Coach:  Alle Broersma 

   Michel Daling 

 Teammanager:  Jeannette Maring  

    

Zaterdag 26 november 2016, 

A overgangsklasse A 2016/2017 

Aanvang: 16:40 uur 

Ritola A1 – Drachten/Van der Wiel A1 

Scheidsrechter: J. H. Danser 



 

 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:  Jan Hartman  

 Trainer 1e & 2e:  Ivo Wiebering  

 Fysieke trainer:  Mark Huisman  

     



 Dames:  Heren: 

11 Selma Boersma 5 Jisse van der Schaaf                      

19 Dineke Jongsma 13 Haye Slagmann 

21 Nora Jaarsma 2 Chris van Zanden 

16 Marit Feikema  3 Martijn Huijgen 

4 Bianca Veenstra 12 Sander Dijkstra 

18 Linda Faber 14 Kevin Haisma  

24 Grietine Wieffering- Laanstra 1 Gerben Jan Visser 

8 Christina Boersma  20 Bertus de Graaf 

15 Marit Ottema 23 Riekes Groen 

  7 Jolt van der Veen 

    

 Trainer / Coach 1e:  Rob Verra 

 Trainer / Coach 2e:  Sietse Bouma 

    

    

    

Zaterdag 26 november 2016, 

1e klasse B 2016/2017 

Aanvang: 19:30 uur 

Ritola 1 – Oerterp/VKC 1 

Scheidsrechter: G. W. Bonnema 

Team van de week: Ritola F1  



Zaterdag 26 november 2016, 

Reserve 1e klasse C 2016/2017 

Aanvang: 18:05 uur 

Ritola 1 – KVZ 2 

Scheidsrechter: T. J. Kootstra 

 Dames:  Heren: 

3 Ella de Maag  8. Guy Severein 

5 Bente Marquering  9. Rick de Jong 

14 14. Devi Kleinhesselink  12. Sam Severein 

15 15. Bernette Hesselink  20. Sander Tuqan 

16 16. Marlise Hesselink  23. Frank Bos 

18 18. Anoek Pelgrum   25. Sjoerd Hieselaar  

    

    

    

    

    

 Coach/trainer:   Harald Vogd 

 Teambegeleidster:    Wilrien Heuvelink 

    

    

    



Team van de week: 
Ritola F1 

 Dames:  Heren: 

 Dieuwke Buerman  Tristan Kliphuis 

 Esmée Vink  Mente Otto 

   Manuel Schipper 

   Benjamin van der Ploeg 

    

 Trainer / Coach:  Mineke Wolters 

   Irene Jansen 

    







You can’t have it all. Soms zit het mee en soms zit het tegen. 

Vorige week een supportersboekje met 7 a4tjes, 28 bladzijden. Deze 

week een stuk dunner en met enkel feitjes en weinig inside information. 

Twee thuisweekenden achter elkaar, weinig tijd en nog minder reactie 

op vragen voor bijdrages, brachten dit boekje tot stand. Natuurlijk hoe-

ven we niet te klagen want er zijn programmaboekjes waar tussen alle 

reclame door ook een letter staat. You can’t have it all. Soms zit het mee 

en soms zit het tegen. 

Afgelopen zondag ging ik met Arjan naar de eerste thuiswedstrijd van 

LDODK in de korfballeague 2016/2017. Fortuna uit Delft was de tegen-

stander van de sterk versterkte selectie uit Gorredijk. Door weer en 

vooral harde wind lukte het Arjan en mij toch om wat op tijd te zijn om 

ook een stukje van de reserves te zien, driekwart wedstrijd. Dit leek mij 

leuk want in beide tweedes speelt een ‘bekende’ van mij. 

Sinds dit seizoen speelt Melissa, die vorig seizoen nog met Saskia bij ZKC 

speelde bij LDODK. Melissa ken ik vrij lang, mijn eerste wedstrijd in de 

selectie, ik viel in in het tweede, terwijl ik zelf nog in de a’s zat was tegen 

haar. Hoe het kwam geen idee, maar sinds toen is een band ontstaan 

waar seizoenen aan ‘appen met’ mee gevuld zouden kunnen worden. 

Waar ze een paar seizoenen geleden nog werd gevraagd om bij Ritola te 

kunnen korfballen, heeft ze sinds dit seizoen gekozen om bij de vereni-

ging van haar vriendje te gaan korfballen.  

Bij Fortuna speelt Sophie en tja om het boekje toch nog iets aan inside 

information te geven.. hoe ik Sophie ken is misschien een ietwat raar 

verhaal. Ahoy 2015, we staan met een grote groep op onze vaste plek in 

de toen nog ‘korfbaltempel’. Één van de weinige keren dat we de A-

finale wél gehaald hebben. Het voorstellen begon en vanaf dat moment, 

de hele wedstrijd door, tot het voorstellen van de kleine finale waar 

Marjolijn Kroon met KZ in speelde kon ik maar naar één ‘ding’ kijken.  



Een half jaar later was ik ook bij LDODK – Fortuna waar Sophie inviel. De 

volgende dag kon ik het stalkerig en stakkerig genoeg niet laten. Ik zocht 

haar op op Facebook en stuurde haar een berichtje. En gek genoeg had 

ik na nog geen vijf minuten al antwoord. Een uur, een dag, een week 

‘Facebook chatten’ volgenden. Een week later ging ze stomtoevallig met 

vriendinnen in het hoge noorden op stap. Iets minder toevallig: Arjan, 

Stefan en ik waren er ook. Sophie en ik hadden vanwege al deze toeval-

ligheden afgesproken samen een veel te duur mix-drankje te gaan drin-

ken. Het bereik tijdens het stappen in Groningen is niet al te best, het 

was dus een hele klus om Sophie te vinden. Na samen met Arjan en Ste-

fan verschillende kroegen als heuse detectives te hebben doorzocht, 

kwamen we eindelijk in ‘Snowvalley’. Hier moest ze zijn, we bestelden 

een biertje om vanaf de bar de kroeg eens goed rond te kijken. Stefan 

kreeg de geest en wees iedereen aan: “Is dat haar?” “Nee.” “Is dat 

haar?” “Nee.” “Is zij het?” “Nee.” “Is zij het?” “Nee.” “Hahaha, is het dat 

meisje wat daar staat te zoenen?” “Ja.” You can’t have it all. Soms zit het 

mee en soms zit het tegen. 

Het toeval wou dat Melissa en Sophie recht tegenover elkaar stonden. 

Fortuna 2 won, maar Melissa won de onderlinge strijd. You can’t have it 

all. Soms zit het mee en soms zit het tegen. Bij het eerste speelden   

Marjolijn Kroon (helaas nooit mee geappt), Femke Faber, Andre Zwart 

én Friso Boode zondag IN ÉÉN VAK om reboundkoningin/reuzin Mirjam 

Maltha de bestrijden. Wat lukte waardoor LDODK de eerste punten bin-

nensleepte.  

Dat ik op meisjes val die goed kunnen korfballen blijkt wel duidelijk. En 

dat mijn lieve vriendinnetje in mijn ogen niet zou misstaan in boven-

staand rijtje namen zal dus geen toeval zijn. You can have it all! Nu zit 

het mee! 

Ik wens jullie ondanks dit wat dunnere boekje veel lees- en kijkplezier! 

Alwin. 



Als meisjes van 7 kroop ik door de heg met mijn vriendinnetje en sprong 

ik over de sloot om te kijkenwat er te doen was op het veldje achter ons 

huis. Gekorfbald werd er en mijn vriendinnetje en ikmochten wel mee-

doen van de trainer Wierd Terpstra.Dit was het begin van mijn korfbal-

carrière. Ondanks dat ik uit een tennisfamilie kwam, mocht ik vanmijn 

ouders toch gaan korfballen. In de loop van de tijd gingen er steeds  meer 

klasgenootjes korballenen er ontstond een hecht team. Heerlijke tijden 

hebben we samen gehad, vele leuke feestjes, korfbalkampenen later de 

verre reizen met trein of bus, toen we landelijk gingen spelen. Training 

geven en coachen aan delagere teams heb ik ook nog gedaan, kostte me 

wel een schooljaar, maar ik had het niet willen missen.De derby’s tegen 

Goorecht uit Hoogezand kan ik me ook nog goed herinneren. Dat waren 

speciale wedstrijden,omdat een groot aantal van ons team in Hoogezand 

op het Aletta Jacobs zat samen met spelers van Goorecht.Dat ik al 20 jaar 

samen ben met Jan Klopstra van Goorecht is dus niet zo gek. Uiteindelijk 

hebben Jan en ik nogeen tijd samen bij Ritola gespeeld, totdat we allebei 

knieklachten kregen. Vervolgens heb ik een periode in dekantinecommis-

sie gezeten, om lekker betrokken te blijven bij het verenigingsle-

ven.Helaas hebben we onze dochters niet enthousiast weten te krijgen 

voor het spelletje korfbal. De oudste heeft inde F-jes mee gedaan, werd 

kampioen en wilde er toen gelijk af. De jongste heeft nooit een poging 

gedaan.Wel hebben ze vele wedstrijden gesupporterd, dat vonden ze 

reuze gezellig. De oudste rijdt paard en de jongstezit op hockey. Vijf jaar 

geleden ben ik het hockey van Karlijn gaan coachen, omdat ze niemand 

hadden.Zo ben ik nu wat in de hockeywereld terecht gekomen, mijn 

korfbalervaringen komen daar goed van pas.Gelukkig ligt het hockeyveld 

naast het korfbalveld en kan ik af en te een wedstrijd zien en een drankje 

doenmet de korfballers, want Ritola blijft mijn clubje. Succes Ritola en 

supporters veel kijkplezier gewenst.  

Groet Marieke Werkman 



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 


