
De Ritola korfbal supportersvereniging 

wenst u een prettige wedstrijd toe!  



Onze eigen 

Ritola kantine 

is vanavond 

gesloten 

vanwege een externe bijeenkomst. 



Voorbeschouwing        Ritola 1 – CSL 1 

Goedenavond en welkom in sporthal De Zwet, 

Allereerst de beste wensen! Moge 2017 voor u en uw naasten een 

prachtig jaar worden. Een nieuw jaar betekent in dit geval geen nieuwe 

ronde, nieuwe kansen. De competitie raast onverminderd door. Na   

vanavond zijn we op de helft van de competitie en volgen de returns. 

Tijd om de balans op te maken.  

A1 staat op een verdienstelijke tweede plaats. De gretige ploeg van    

Hylke van Gorkum en Mark Vedder schoot uit de startblokken met de 

volle zes punten uit drie wedstrijden. De junioren trakteerden het       

publiek op enerverende wedstrijden vol passie en goals. In speelronde 

vier en vijf stokte de machine af en toe, wat resulteerde in twee          

verliespartijen. Uit bij LDODK wellicht onnodig. In het laatste             

thuisweekend van 2016 liet Unitas zien titelkandidaat nummer één te 

zijn. Ritola startte fantastisch, maar verslapte bij fasen. Unitas speelde 

constant, liet zich geen moment van de wijs brengen en trok de        

overwinning uiteindelijk over de streep. Teleurstelling bij de              

moegestreden Ritolisten. De laatste speelronde van 2016 werd er       

gewonnen van Dindoa, wat A1 op acht punten uit zes wedstrijden 

brengt. Vanavond wacht hekkensluiter Sparta (Zw) A1. De ploeg uit 

Zwolle gaat op jacht naar de eerste punten van het seizoen. Aan onze 

junioren de taak geen punten te laten afsnoepen, willen zij Unitas in het 

vizier houden en de titelstrijd nog enigszins spannend laten.   

Het tweede is terug te vinden in de middenmoot. Het aantal winst- en 

verliespartijen is in evenwicht: drie om drie. Opvallend is dat de ploeg 

van Jan Hartman geen enkele uitwedstrijd wist te winnen, maar thuis 

nog ongeslagen is. Uit werd er nipt van Oost-Arnhem 2 en De Wâlden 2 

verloren, waar LDODK 3 een maatje te groot was en met duidelijke     

cijfers won. Thuis bond de ploeg achtereenvolgens Heerenveen 2, KVZ 2 



en De Parabool 2 aan de zegekar. Heerenveen en De Parabool werden beide 

met een paar goals verschil verslagen. KVZ daarentegen leek tot de laatste    

minuut af te stevenen op de overwinning. Ritola vocht zich echter knap terug 

en door twee goals in de laatste minuut hielden zij de punten in Zuidlaren. Van-

avond is CSL 2 de tegenstander. De Friese formatie staat op doelsaldo     derde. 

Er zijn maar liefst vier ploegen met acht punten. Dit biedt perspectief voor ons 

tweede, dat zoals gezegd vijfde staat achter deze vier koplopers.    Vanavond is 

winst nodig om aansluiting te behouden. 

Dan ons vlaggenschip. Als voorbeschouwing op de kraker tegen Hoogkerk, liet 

ik mij enigszins kritisch uit over het eerste. Op dat moment kijkend naar de   

behaalde punten, konden wij Ritolisten best tevreden zijn. Na drie wedstrijden 

ongeslagen (wel een puntje verloren aan De Waterpoort), dus bovenin        

meedraaiend. Drachten bleek te sterk en trakteerde ons op de eerste             

verliespartij. Niets aan de hand zal je zeggen, maar mijn persoonlijke mening 

was dat ik beleving en strijdlust miste in de ploeg. Ik was dan ook verheugd te 

zien dat Ritola ongelofelijk goed uit de startblokken schoot tegen titelkandidaat 

Hoogkerk. De Groningers leken overdonderd en keken dan ook al snel tegen 

een 5-0 achterstand aan. Langzaam maar zeker kroop Hoogkerk dichterbij en 

gingen zij over Ritola heen. Er werd ruim verloren, maar ik zag bij vlagen het 

Ritola terug dat wij zo graag zien. Fanatiek, vol passie en met spelplezier. Ik 

hoop van harte dat wij dit komende weken opnieuw voorgeschoteld krijgen, 

want dan zullen de punten zeker niet uitblijven. Vanavond komt CSL 1 op      

bezoek, wat een tegenstander van formaat is. Op dit moment staan de          

geel-zwarten één puntje achter op Ritola. Ritola heeft het echter vaak genoeg 

lastig gehad tegen de stugge Friezen. Het gat met koploper Hoogkerk is groot: 

vijf punten. De titelstrijd lijkt te worden uitgevochten tussen Drachten en  

Hoogkerk, maar zoals gezegd moeten de returns nog volgen en daarin is van 

alles mogelijk.  

Laten we hopen op een mooie en spannende tweede seizoenshelft. Voor nu 

wens ik u zoals altijd een plezierige en bovenal 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  

     

Zaterdag 7 januari 2017,

A overgangsklasse A 2016/2017

Aanvang: 17:20 uur

Ritola A1 – Sparta (Zw) A1

Scheidsrechter: L. Hut



 Dames:  Heren: 

1 Lida van Oosterhout   8 Hidde Terpstra   

3 Loïs van Pijkeren   9 Frank Elgersma   

4 Merel van Tent   11 Jesper Walinga   

5 Femke Terpstra   12 Jilt Ypma   

    

    

    

    

    

    

 Trainer / Coach:  Ron de Vlugt   

   Dennis Compayen   

    

    

Zaterdag 7 januari 2017, 

A overgangsklasse A 2016/2017 

Aanvang: 17:20 uur 

Sparta (Zw) A1 

Scheidsrechter: L. Hut 

Sparta (Zw) A1 heeft helaas geen teamfoto opgestuurd. 



 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  

     

Zaterdag 7 januari 2017,

1e klasse B 2016/2017

Aanvang: 19:55 uur

Ritola 1 –

Scheidsrechter: S.R. Kloosterman

Team van de week: Ritola B2



 Dames:  Heren: 

22 Josje Kooistra 20 Erik Hoekstra 

10 Elizabeth Lawerman  19 Pieter Koehoorn 

7 Pauline Willemse 18 Wimer Schievink 

13 Gwen Ruitenbeek  15 Henry Kuiphof 

8 Ilse van der Veen              14 Tim Ubbels                         

6 Cynthia Mol                        4 René Radersma               

16 Elaine Reitsema                5 Lennart Willemse            

9 Lisa Visser                          2 Joël Knuyver                     

21 Boudien de Boer              1 Job Luinstra                       

  11 Erik Weijer                         

    

 Trainer / Coach 1e:  Jaap Noppert 

 Trainer / Coach 2e:  Hans Harder  

 Teambegeleider:   Jan de Boer  

    

    

Zaterdag 7 januari 2017, 

1e klasse B 2016/2017 

Aanvang: 19:55 uur 

Ritola 1 – CSL 1 

Scheidsrechter: S.R. Kloosterman 

Team van de week: Ritola B2  



Team van de week: 
Ritola B2 

 Dames:  Heren: 

 Charlotte Kanis  Lars Kuiper 

 Chantal Pieters  Thomas Hasper 

 Melanie Kruijer   

 Amber Terpstra   

 Kristel Bekkering   

 Carmen Ezinga   

 Karlijn Veldhuis   

 Vera Hulshof   
    

 Trainer / Coach:  Nienke Rijstenberg 

   Karolien Huisman 

   Alwin van Gorkum 



Nieuwjaarsreceptie 
 

Het bestuur nodigt alle leden, donateurs en ouders 

van leden uit voor de Nieuwjaarsreceptie 

  

  Datum  : zondag 8 januari 2017 

  Tijd  :  16.30- 19.00 uur 

  Plaats : korfbalkantine 

  

U wordt ontvangen met een hapje en drankje en om 

18.00 uur bieden we u een koud buffet aan. 



Waar woon je? Ik woon in Groningen, waar ik ook naar 

school ga en werk. Dat is dus allemaal dichtbij, voor korfbal ga 

ik of met de bus, of rijd ik met iemand mee naar Zuidlaren! 
 

Wat doe je voor werk? Ik werk als coach van jongens en 

meisjes die hetzelfde studeren als ik en stage lopen bij Unique. 

Unique is een uitzendbureau en zorgt ervoor dat zoveel moge-

lijk mensen die niet aan het werk zijn, een baan aangeboden 

kunnen krijgen. 
 

Hoe lang korfbal je al? Ik korfbal nu al ongeveer 18 à 19 jaar! 
 

Bij welke verenigingen heb je gespeeld? Toen ik 4 of 5 jaar 

oud was begon ik bij Ritola in de welpjes en de F-jes. Daarna 

tot en met de A1 en 1,5 jaar in het eerste van Ritola. Op dat 

moment kwam Hoogkerk A1, dat toen hoofdklasse speelde, 

met een mooi plan om de finales te behalen in Ahoy. Helaas is 

dit nét niet gelukt. Daarna heb ik 5 jaar bij Nic. gespeeld, in de 

selectie. Nu ben ik alweer een jaartje terug en speel ik in Ritola 

1  
 

Welk team vond je het leukst om in te spelen? Als vereniging 

vind ik Ritola verreweg het leukst. Daarnaast heb ik als team 

denk ik het meest genoten bij Hoogkerk A1, omdat we hoog 

speelden en met allemaal leeftijdsgenoten een mooi doel had-

den. Bij Nic. was de selectie ook erg leuk, omdat we daar 

Korfballeague hebben gespeeld en ik zo af en toe belangrijke 

minuten heb mogen maken. 



Waar ben je heel goed in tijdens de wedstrijd? Mijn grootste 

kwaliteit is denk ik dat ik altijd een doelpunt kan maken, als het 

echt nodig is. Aanvallen dus! 
 

Ben je goed in verdedigen of aanvallen? Vroeger was ik nooit 

echt goed in verdedigen. Bij Hoogkerk en Nic. moest ik dit nog 

erg bijleren. De afgelopen tijd heb ik dit ook weer minder ge-

daan. Ik ben een betere aanvaller dan verdediger. 
 

Hoe ging je mooiste doelpunt er in? Tijdens mijn seizoenen bij 

Nic. heb ik een keer een mooie gemaakt, waardoor ik ook in 

"Doelpunt van de Week" van NLKorfbal stond. Ik kreeg de bal 

vanuit de ruimte en maakte hem met één hand achter de korf 

af. Maar lastig om te zeggen welke nou echt de mooiste was! 

Mooi en belangrijk zitten vaak ook dicht bij elkaar. 
 

Wat was je grootste blunder? Mijn grootste blunder was denk 

ik geen pijnstillers nemen voor de tweede kruisfinale tegen Dal-

to A1. Ik had daardoor in de eerste helft erg veel last van mijn 

schenen en bereikte daardoor niet mijn niveau. De tweede helft 

was wel goed, maar te laat helaas, want we verloren en gingen 

niet naar Ahoy. 
 

Wat vind je leuk aan het coachen? Ik vind het heel leuk om te 

coachen, omdat ik er veel energie van krijg. Het is leuk om op 

zaterdag te zien waarmee je bezig bent geweest. Het geeft me 

een gevoel van trots, als ik zie wat er gebeurt met een team. 

Ook vind ik het leuk om mee te denken met de spelers en te 

praten, zodat ze het beste in zichzelf naar boven halen! 



11 jaar later. 

Augustus 2006. De trainingen zijn weer begonnen. Na meerdere jaren 

in het buitenland voelt het korfbalveld als vanouds: dezelfde           

gezichten, de ongedwongen sfeer. Alleen de nieuwe lokatie en het 

kunstgras zijn even wennen. Maar de bekendheid is niet wederzijds 

ontdekte ik al spoedig. Een jongetje van een jaar of elf met donker 

krullend haar komt aarzelend naar mij toe. ‘Ben jij misschien onze 

nieuwe trainer?’ Als ik bevestigend knik roept hij enthousiast:  ‘ah, 

dan weet ik nu wie Mineke Wolters is.’ En weg rent hij om zijn    

teamgenoten op de hoogte te brengen.  Een week later komt         

datzelfde jongetje met zijn beste korfbalvriend vragen of ze mij      

mogen interviewen. Voor de Jeugd Ratjetoe. Zij zelf hadden immers 

nog nooit van Mineke Wolters gehoord, dus was een interview een 

mooie gelegenheid om daar wat aan te doen. Tsja. Het werd een 

mooi interview. Vooral omdat ik de twee jongens een geheimpje toe-

vertrouwde. ‘Aan niemand vertellen hoor, totdat het krantje           

uitkomt.’ ‘Zijn wij dan echt de eersten van de vereniging die het we-

ten?’ vroegen ze vol ongeloof. Ja, zo was het en zo ontstond een bij-

zondere band tussen dit pupillenteam, trainster en het geheimpje.  

Maar wie waren nu die pupillen? Het enthousiaste jongetje met die 

donkere krullen kennen jullie allemaal wel: dat is Alwin. Had al vroeg 

de ambitie om trainer te worden. Bij Ritola, dat was een ding dat  

vaststond, want naar een andere vereniging gaan vond hij zo stom. 

Net zo stom trouwens als roken. Jammer dat we dat toen niet zwart 

op wit hebben gezet. De andere jongens waren Gerbert Plaisier 

(broer van junioren Robert en Mark), Stefan Haan (broer van Thomas 

en Eline), Marco van Huizen en Gerben Hageman (zoon van             

oud-Ritolisten Geert en Ineke). Bij de dames kennen jullie Tessa en 



Marije al, de andere twee waren Sanne Folkertsma en Janine         

Korvenmaker. Met Paula Kraf als medetrainster gingen we van start. 

Het team kwam uit in de hoofdklasse, maar kon niet op tegen Dos’46. 

Tot vier keer toe werd er met 8-4 verloren. Tot op een zeer heugelijke 

zaterdag, begin april, tijdens een thuiswedstrijd  werd gewonnen.  

Volgens mij met 8-4, maar zeker weten doe ik het niet. Ik was er     

namelijk niet bij. Die nacht was ik bezig het geheimpje naar buiten te 

werken. Natuurlijk was iedereen benieuwd naar wat er uit die dikke 

buik gekomen was. Er werden lootjes getrokken en vier kinderen 

mochten die middag op kraamvisite komen. Ze hadden een doos vol 

kadootjes meegenomen. Zes weken later stond ik voor het eerst weer 

langs de lijn te coachen. Uit tegen Dos ’46 en met mascotte Romke. 

Het werd een mooie wedstrijd, maar het Nederlands Kampioenschap 

werd op het nippertje niet gehaald. Daar werd niet lang bij              

stilgestaan, want we hadden geregeld dat het team de rest van de 

zaterdag mee op hemelvaartkamp mocht. Het werd, mede door het 

prachtige weer, een fantastische dag.  

Inmiddels is het 2017. Het pupillenteam van toen is voor een deel  

uitgevlogen, maar het doet me genoegen een aantal van hen terug te 

zien in senioren 1 en 2. En het geheimpje van toen....? Die krijgt nu 

training van Tessa en zo is het cirkeltje weer rond.    

Mineke 



Zaterdag 14 januari... 

19:50: 

 

__________ 1 ___ __________ 1 

 

18:35: 

 

__________ 2 ___ __________ 2 

 

17:20: 

 

_________ A1 ___ _________ A2 



Voorbeschouwingen:    Marjolein Nijman 

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 


