De Ritola korfbal supportersvereniging
wenst u een prettige wedstrijd toe!

Zaterdag 7 januari...
19:55:
__________ 1 ___ __________ 1

18:35:
__________ 2 ___ __________ 2
17:20:
_________ A1 ___ _________ A1

Voorbeschouwing

Ritola 1 – Hoogkerk 1

Goedenavond en welkom in sporthal De Zwet,
De temperatuur daalt en het is weer vroeg donker. De winter staat voor de
deur, wat maakt dat menig club die een veldsport beoefent, snakt naar de winterstop. Korfbal heeft de luxe de zaal in te mogen wanneer het weer wat minder wordt. Een winterstop is bij ons niet van toepassing, want het seizoen is
pas net ‘aan’. Er is dan ook weer veel gebeurd afgelopen week.
Onze junioren gingen op bezoek bij LDODK in Gorredijk. De Friese club, waarvan de hoofdmacht korfballeague speelt, stond met vier punten net onder koplopers Ritola en Unitas. Beide lijstaanvoerders waren nog foutloos na drie gespeelde wedstrijden. Deze kleine marge op de ranglijst, was terug te zien in het
veld. Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd en gaven weinig tot niets weg.
Uiteindelijk trok LDODK met 28-27 aan het langste eind. Goed om te zien dat
de junioren wederom de korf veelvuldig wisten te vinden. Coach Mark Vedder
gaf aan dat er verdedigend wellicht iets teveel is laten liggen, wat net het verschil in winst of verlies heeft kunnen betekenen. Lastig om te zeggen, want het
kon ook zomaar de andere kant op vallen.
Het tweede speelde eveneens in Gorredijk. LDODK 3 stond net als de junioren
twee punten achter op hun opponent. Het tweede had twee weken terug nog
zomaar kunnen verliezen. In een ware thriller pakte de ploeg van Jan Hartman
in de slotseconden de winst. Afgelopen zaterdag was het niet zo spannend.
Beide ploegen speelden goed, maar LDODK was met 22-15 te sterk.
Het eerste speelde eveneens in Friesland. Niet LDODK, maar Drachten was de
tegenstander. Ritola startte met twee wijzigingen in de basis acht. Saskia Gubler kwam twee weken geleden onfortuinlijk ten val en brak hierbij haar pols.
Haar vervangster is Marije Dijk. Hylke van Gorkum mocht starten op de plek
van zijn jongere broer Alwin. Lang hield laatstgenoemde de bank niet warm,
want in de eerste minuten van de wedstrijd, blesseerde captain Mark Vedder
zich op het oog ernstig. Het blessurespook leek langzaam aan verbannen, maar
is keihard terug. Ritola, wat ontdaan door de gebeurtenis, kon kort mee met de
Friezen, maar kon uiteindelijk geen potten breken. Een duidelijke 31-16 eindstand laat zien dat Drachten deze middag een maatje te groot was.

Vanavond een nieuwe ronde met nieuwe kansen. Moet gezegd worden dat de Ritolisten een zwaar programma hebben. Allereerst treden de junioren aan tegen Unitas,
sinds de verliespartij van Ritola alleen koploper in de overgangsklasse. De gasten uit
Harderwijk zijn de Herbstmeister op het veld, waar zij ruim van Ritola wonnen. Na vier
wedstrijden in de zaal, hebben de oranje-zwarten nog de volle buit op zak. Unitas
scoort daarbij net wat meer dan Ritola (achttien goals) en laat ook minder door
(eveneens achttien goals). Een geduchte tegenstander, wat een mooi affiche oplevert.
Ritola 2 speelt tegen de studenten van de Parabool. Het tweede team van de Groningers staat op de zesde plek met twee punten, waar Ritola derde staat met vier punten.
De verschillen in deze poule zijn klein; alleen CSL is nog ongeslagen. Het lijkt erop dat
iedereen van iedereen kan winnen, wat onderstreept dat een stand op de ranglijst niet
altijd wat zegt. Op het veld was de formatie van Jan Hartman te sterk voor de stadjers,
maar goed: het veld is de zaal niet. U hoort het al, ik waag mij niet aan een voorspelling.
Dan ons vlaggenschip. Zoals gezegd vorige week niet de beste wedstrijd, maar ik moet
eerlijk zeggen dat het eerste mij sowieso nog niet echt heeft weten te overtuigen dit
zaalseizoen. De resultaten logen er niet om: ongeslagen na drie wedstrijden, waar in
principe niets op aan te merken valt. Echter, de manier waarop is niet altijd om over
naar huis te schrijven. Ik benoemde het al eerder: waar onze junioren bloedfanatiek en
vol spelplezier in het veld staan, mis ik deze beleving bij de ploeg van Ruben de Jong en
Ivo Wieberingh. Het oogt bij vlagen wat tam. Wanneer de beleving wel aanwezig is,
laat de ploeg direct zien hoeveel hij in zijn mars heeft. Vanavond is dit absoluut nodig
om het tactisch sterke Hoogkerk te verslaan. Ritola, dat het altijd lastig heeft tegen de
Groningers, zal alles uit de kast moeten trekken om vanavond de punten in eigen huis
te houden en hiermee zicht te houden op de koppositie.
Aan ons als publiek de taak om onze spelers positief te ondersteunen. De avond begint
iedere keer weer vol spektakel met A1 en die geliefde schotklok. Een geweldige vondst
en leuk om het binnen onze vereniging te ervaren. De wedstrijden daaropvolgend
moeten het (voorlopig) zonder die klok doen, maar hebben evengoed support vanaf de
kant nodig. Laten wij dit niet vergeten. Dus handen op elkaar voor ieder team dat
speelt, want na een uit-weekend volgende week, heeft toch ook de korfbalwereld een
mini winterstop.
Voor nu een plezierige en sportieve avond toegewenst en alvast fijne feestdagen!
Tot in het nieuwe jaar,
Marjolein

Ritola 1

1e klasse B

Ritola 2

Reserve 1e klasse B

Ritola A1

A overgangsklasse A

Zaterdag 10 de
A overgangsklas
Aanvang:
Ritola A1 – Unita
Scheidsrechte

Dames:

1
2
3
4
5

Mandy Terpstra
Kim van Veldhuizen
Marieke Siemensma
Rosalie Hartman
Eline Haan

Trainer / Coach:
Teammanager:

Heren:

6
7
8
9
11

Stan Terpstra
Robert Plaisier
Melvin Spoelder
Patrick van der Linde
Bennie Reitsema

Hylke van Gorkum
Mark Vedder
Marni Spoelder

ecember 2016,
sse A 2016/2017
17:15 uur
as/Perspectief A1
er: K. de Vries

Unitas A1 heeft helaas gen teamfoto.

Dames:

1
3
4
5

Floor Munnik
Mandy van der Linden
Nena Ellermeijer
Nynke Kramer

Trainer / coach:
Teammanager:

Heren:

6
7
8
9

Daan Reijgersberg
Mike van Boven
Matté
Bjarne de Jong

Evert Peters
Marc Houtman
Harm Lokhorst

Zaterdag 10 de
1e klasse B
Aanvang:
Ritola 1 – Hoogkerk/N
Scheidsrecht
Team van de w

1
2
3
4
5
13
14
15
16

Dames:
Mariëtte Zoer
Lisa Huizinga
Saskia Gubler
Tessa Doedens
Ineke Knijp
Marije Dijk
Lisa Tuinman
Mariëlle van der Veen
Melissa Hartman

Trainer / Coach 1e:
Trainer / Coach 2e:
Trainer 1e & 2e:
Fysieke trainer:

7
9
10
11
12
19
20
21
22
23
24

Heren:
Hylke van Gorkum
Mark Vedder
Alwin van Gorkum
Iain Kluin
Arjan Pot
Thomas Haan
Lucas Meijer
Marco van Huizen
Teije Kraf
Willem-Jan Tuinman
Jan Sluiter
Ruben de Jong
Jan Hartman
Ivo Wiebering
Mark Huisman

ecember 2016,
2016/2017
19:55 uur
anka Diamond Tools 1
ter: B. Blauw
week: Ritola D1

2
3
4
7
9
19
20
21
22
23

Dames:
Linda Klein
Mieke Hoiting
Janke Nieske Mulder
Ingrid Jager
Merle Meijer
Marjet van Buiten
Annelies Rozema
Yvonne van der Velde
Laura Vijfschaft
Eline Hofman
Trainer / Coach:
Assistent-coach

1
5
6
8
10
11
13
14
16
17

Heren:
Maikel Siesling
Patrick Hindriks
Bert Jan Vaartjes
Raymond Hindriks
Erik van der Veen
Joep Bruin
Sebastiaan Hut
Pepijn Meijer
Oscar Vijfschaft
Douwe Quarré
Jeha Mulder
Willem Jan van der Zwaag

Zaterdag 10 december 2016,
Reserve 1e klasse C 2016/2017
Aanvang: 18:35 uur
Ritola 2 – De Parabool 2
Scheidsrechter: R. Kloosterman

Dames:
Meike Bulters
Maura Hovingh
Jeske Reuvers
Femke Sikkema
Annet Wijnen
Karin Swiersema

Heren:
Gerrit Postma
Allard Lakerveld
Folkert Bergsma
Patrick Bosch
Martijn de Waal
Rob van Zoelen

Trainer / Coach:

Jelle Grunstra

Team van de week:
Ritola D1

Dames:
Tessa Kiel
Damillia Laanstra
Marit Liemburg
Roos Linker
Lianne Pater
Nathalie Schomaker
Rosalie van Schoonhoven

Heren:
Kasper de Jonge
Jelle Oosterlaan
Justin Spoelder

Trainer / Coach:

Stan Terpstra
Mandy Terpstra

Even appen met...
Hoi Mark! De wedstrijd tegen Drachten afgelopen zaterdag duurde niet lang
voor jou.. wat gebeurde er?

Mark: Hé Alwin. Nee die duurde denk ik 2 min. Bij het uitverdedigen ging me
heer net naar achteren en ik deed al een stap naar voren en ik stond daardoor
op zijn voet en mijn enkel ging dubbel .Voelde gelijk dat het niet heel best was
Bah, vervelend, of kut! Weet je al wat er mis is?
Mark: OW klopt.. nee nog geen idee moet maandag weer naar ziekenhuis
Daar was je zaterdag ook al? Wat zeiden ze toen?
Mark: Ja daar was ik zaterdag ook.. ik had vrij hoog last en Roelf dacht misschien aan een scheurtje of breuk in het bot dus foto's laten maken. Maar
daar zat niks, maar moest nog wel een keer op controle komen
Oké oké, er valt dus nog weinig te zeggen over hoe lang je er mee zit?
Mark: Ja klopt dat is even afwachten
Oké, spannend!
Dan even over de wedstrijd.. een vrij duidelijke nederlaag. Waar lag het volgens jou aan?
Mark: Als ik heel eerlijk ben geen idee. Ik heb een deel gemist en daarna heb
ik eigenlijk half opgelet..
Oh, haha daar gaat m'n diepte interview.. Kun je je er in vinden als ik zeg dat
we te lang in de domper van jouw blessure bleven hangen, daarnaast slecht
onder hun enorme druk in de ballijn uit kwamen en daardoor te snel een onoverbrugbare achterstand hadden?

Mark: Nou of je mij hebt gemist in het begin weet ik ook niet, ben zeker een
kwartier weg geweest. En toen ik terug kwam was het al een flinke achterstand.

Maar we moeten deze maar snel vergeten en naar de volgende gaan daar
gaat het om. 1 klote wedstrijd kun je hebben
Mooi dat je het zegt, vanavond Hoogkerk, wat denk je ervan?
Mark: Nou kan een leuke spannende pot worden. Vind wel jammer dat ik zelf
niet kan spelen, vind het altijd een leuke tegenstander.. maar als we allemaal
de goede kant op staan kunnen we het ze heel lastig maken denk ik
Laten we het hopen!

Dan even over A1, zaterdag tegen LDODK, je was er niet bij maar hebt het
vast terug gezien, één verschil verloren, wat ging er mis?
Mark: Ja dat was idd zonde.. nou verdedigend niet alles op orde denk ik.. het
coachen voor achter heb ik niet gehoord en een beetje te veel jojoën.. maar
vond het een hele mooie pot om te zien en vind dat ze het heel goed doen
met zijn allen
Mooi, dat schept wel vertrouwen naar vanavond dus? Want nu staat Unitas
op het programma, waar jullie het op het veld erg zwaar tegen hadden.. Wat
moet er beter of anders?
Mark: Nou die uitwedstrijd daar ging volgens mij van onze kant niet heel
goed
.. we moeten er gewoon als team staan en als we dat doen kunnen
we heel ver komen, iedereen moet alles voor elkaar over hebben!
Hopen dat ze het zelfde als tegen Drachten op de vloer kunnen leggen!

Mark: Dat zou idd mooi zijn
Tot slot een voorspelling? Ritola A1 - Unitas A1, Ritola 2 - De Parabool 2 en
Ritola 1 - Hoogkerk 1, wat denk je? Wat worden de uitslagen?
Mark: Eum A1 wint met 27-25 Ritola 2 23-18 en Ritola 1 20-19
Mark:
Ik teken ervoor! Dank je wel! En sterkte en succes met je herstel!
Mark: Komt goed

Het jaar in vogelvlucht
2016 vloog weer voorbij. De continuïteit in het verhaal was
korfbal. Dat bleven we namelijk allemaal met plezier doen.
Ik heb zelf natuurlijk niet alles meegemaakt maar wat ik wel
heb meegemaakt daar kan ik jullie natuurlijk over vertellen.
In mijn herinnering zitten enkele mooie wedstrijden van ons
zoals recent tegen Drachten en aan het begin van het jaar
de wedstrijd tegen ZKC. Veel goals zijn er gevallen. Niet
alleen in ons team maar in alle teams. Alle jeugdteams
hebben tenminste 1 afvaardiging in de 1e klasse. Toch
ontzettend knap voor onze relatief kleine vereniging. Enkele
goeie herinneringen die ik aan dit jaar heb zijn het
Hemelvaartskamp, waarbij trouwens chapeau voor de
vrijwilligers die zoiets mogelijk maken. Ook vond ik zelf het
beachkorfbaltoernooi in Noordwijk erg geslaagd. Zeker voor
herhaling vatbaar. Zelf ben ik helaas niet mee geweest naar
Londen maar ik hoorde dat ook die reis een ontzettend
succes was. Ik denk dat het goed is om even stil te staan bij
alle vrijwilligers van onze vereniging. Zonder hen zouden wij
bijvoorbeeld geen wedstrijden kunnen spelen. Denk hierbij
aan het bedienen van de schotklok, de scheidsrechters, de
mensen van de kantine, het bestuur en de trainers. Waarschijnlijk vergeet ik nu nog veel groepen maar in ieder geval
bedankt vrijwilligers! Ook zijn er dit jaar weer veel
leuke avonden in de kantine geweest met recentelijk de
casino avond en voor de jongere kinderen het
sinterklaasfeest. Top dat dit ook dit jaar allemaal weer

geregeld wordt. Ik was laatst nog in Madrid en sprak daar
met Sinterklaas. Hij komt volgend jaar graag weer terug
naar onze sportieve en gezellige club. Dat is dus zeker goed
nieuws. Bij Management en Organisatie heb ik geleerd dat
een vereniging altijd zijn doel blijft nastreven. Ons doel is
met plezier mooie resultaten bereiken. Deze doelstelling is
ook dit jaar weer behaald. Op het veld waren namelijk maar
liefst 3 jeugdteams waarvan de jeugd de medailles om hun
nek mocht hangen. We blijven hier met z'n allen natuurlijk
volgend jaar ook naar streven. Ondertussen is de Zwet
vandaag voor de laatste keer dit jaar het strijdtoneel van
onze club. Volgend jaar zullen we weer met goeie moed
terugkeren en maken we er weer een sportief en succesvol
seizoen van. Ondertussen beginnen we over 2 week met
het eten van kerstkransjes en over 3 week mijn persoonlijke
favoriet oliebollen. Ik wens iedereen vandaag ontzettend
veel plezier met de wedstrijden. Wij als A1 hopen vandaag
weer punten te pakken in de lastige wedstrijd tegen Unitas
A1. Daarnaast wens ik iedereen alvast fijne kerstdagen en
een goeie jaarwisseling. Zodat ook volgend jaar korfbal
weer de continuïteit in het verhaal kan blijven.
Patrick van der Linde

Voorbeschouwingen:

Marjolein Nijman

Uitslagen, standen, programma:

Lisa Tuinman.

Omroep:

Heleen Zuid & Rienus Doedens

Muziek/geluid:

Marco van Huizen, Stan Terpstra
& 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

