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De Ritola korfbal supportersvereniging 

wenst u een prettige wedstrijd toe!  



 



Voorbeschouwing               Ritola 1 – Oerterp/VKC 1 
Goedenavond allen en welkom in sporthal de Zwet. Vanavond kunt u weer genieten van ‘de dubbel’ en wel 

tegen de selectie van Oerterp. De vorige confrontatie leverde vuurwerk en spektakel op. Voor u te hopen 

dat dit vanavond niet anders is, maar zijn de belangen nog wel zo groot? 

Twee weken geleden moest u het doen met alleen de wedstrijd van ons vlaggenschip. Het tweede had een 

vrij weekend, maar was uiteraard aanwezig om de mede selectieleden te supporten. Zoals u weet is de 

competitie van het eerste een knotsgekke. Vele speelrondes leverden verrassingen op en het was tot voor 

kort nog niet te voorspellen wie de daadwerkelijke kampioen zal worden. Twee weken terug kon het ook 

nog alle kanten op. Helaas trok een feller en effectiever Hoogkerk aan het langste eind en nam terecht de 

punten mee naar huis. De Groningers passeerden Ritola op de ranglijst, maar er was nog geen man 

overboord. Wat schamele puntjes achter de concurrentie, waarvan één de tegenstander was van vorige 

week. 

CSL was die concurrent. De geel-zwarten bleken vorig jaar een niet te kloppen ploeg voor de formatie van 

Ruben de Jong. Op het veld had Ritola weinig moeite met het Friese team, maar zoals ik wel vaker zeg: het 

veld is de zaal niet en dat bleek maar weer. Dit zaalseizoen had Ritola thuis namelijk grote moeite met CSL. 

De groenhemden speelden niet bijster goed, maar pakten wel een punt, tot redelijke tevredenheid van 

Ruben. Hij benoemde terecht dat zo’n wedstrijd vorig seizoen verloren werd, maar er nu toch een punt uit 

het vuur gesleept werd. Na de teleurstelling van een week eerder, stonden de koppies gewoon de goede 

kant op. Het was nog niet gespeeld, de kansen waren er nog vol op. CSL bleek wederom degelijk te spelen 

en weinig fouten te maken. Ritola rook kansen, maar bleek niet effectief genoeg in de afronding. Op teveel 

cruciale momenten werden opgelegde kansen gemist. Dat er vrij aardig gekorfbald werd, is op zo’n 

moment weinig waard. Jubilaris CSL hield de punten dan ook op zak en blijft in de race om de titel. Ritola 

heeft het niet meer in eigen hand en moet hopen op fouten van de concurrentie. Het kampioenschap is 

heel ver weg… 

Voor het tweede is dat totaal anders. De doelpuntenmachine van Robert Wolthuis heeft slechts één 

wedstrijd verloren en wel van concurrent de Wâlden. De andere concurrent (Vlug en Vaardig) werd aan de 

zegekar gebonden en bleek een week later te sterk voor datzelfde de Wâlden. Niet zo’n knotsgekke 

competitie als bij één, maar zeker een hele leuke. Drie ploegen die strijden om de titel. Robert benoemt 

het iedere week: ‘je speelt alleen nog maar finales’.  

Vanavond voor twee dus een finale en voor één lijkt het uitzingen van de competitie begonnen. Voor 

Oerterp is dit niet heel anders. Beide teams staan in de middenmoot en lijken daar ook te eindigen. 

Ogenschijnlijk genoeg punten voor op de teams die in de gevarenzone zitten, maar teveel punten achter 

om kans te maken op de titel. Of we wederom zo’n spektakelstuk kunnen verwachten als de 

heenwedstrijd? Ik weet het niet. Voor u hoop ik het, maar eigenlijk is er op dit moment maar één ding dat 

telt: Ritola 2 wil kampioen worden en moet dus de punten pakken. 

Zo, u bent weer volledig op de hoogte van hoe beide teams er voor staan. Ik had graag beter nieuws 

gebracht, maar helaas is het rondom één niet anders. Laten we niet vergeten dat het tweede en onder 

andere de A1 het erg goed doen, wat laat zien dat Ritola groeiende is en daar moeten we met zijn allen 

heel trots op zijn! 

De beslissende fase is aangebroken, dus schuw uw aanmoedigingen niet! 

Een sportieve wedstrijd gewenst. 

Marjolein 



 

 

Uitslagen 1e klasse B: 

30/01 15:20 Hoogkerk 1 - De Wâlden 1 21 - 20 
30/01 18:15 CSL 1 - Ritola 1 20 - 18 
30/01 20:00 De Parabool 1 - ROG 1 14 - 20 
30/01 20:40 Oerterp / VKC 1 - NKC '51 1 15 - 20 
   
23/01 16:20 ROG 1 - Oerterp / VKC 1 18 - 22 
23/01 18:20 De Wâlden 1 - De Parabool 1 18 - 17 
23/01 19:10 Ritola 1 - Hoogkerk 1 20 - 22 
23/01 19:20 CSL 1 - NKC '51 1 20 - 22 

 

 

Uitslagen R2e klasse C: 

30/01 17:30 De Parabool 3 - ROG 3 16 - 13 
30/01 18:35 De Hoeve 3 - Ritola 2 14 - 19 
30/01 19:25 Oerterp/VKC 2 - Vlug & Vaardig 3 13 - 12 
   
23/01 17:30 ROG 3 - Oerterp / VKC 2 12 - 22 
23/01 18:25 De Hoeve 3 - Vlug & Vaardig 3 14 - 17 
23/01 19:35 De Wâlden 3 - De Parabool 3 20 - 18 

 

  



Foto voorstellen. 

Stand 1e
 

Zaal | KNKV 1e klasse B 
 Team Gespeeld Punten Goals 

voor 
Goals 
tegen 

Saldo 

1 NKC ‘51 10 14 189 156 33 

1 Hoogkerk 10 14 209 198 11 

3 CSL 10 13 206 196 10 

3 De Wâlden 10 13 213 204 9 

5 Ritola 10 11 211 180 31 

6 Oerterp/VKC 10 9 212 216 -4 

7 ROG 10 5 181 222 -41 

8 De Parabool 10 1 167 216 -49 
 

Stand 2e 
Zaal | KNKV Reserve 2e klasse C 

 Team Gespeeld Punten Goals 
voor 

Goals 
tegen 

1 De Wâlden 3 8 14 159 107 

1 Ritola 2 8 14 160 94 

3 Vlug & Vaardig (G) 3 9 12 161 122 

4 Oerterp/VKC 2 9 10 132 168 

5 De Parabool 3 9 6 147 157 

6 ROG 3 9 2 110 170 

6 De Hoeve 3 8 2 100 151 

 
 

  



 

 

 

Programma 1e klasse B: 
za 06/02 17:30 ROG 1 - Hoogkerk 1 

za 06/02 19:05 NKC '51 1 - De Parabool 1 

za 06/02 19:10 Ritola 1 - Oerterp / VKC 1 

za 06/02 19:40 De Wâlden 1 - CSL 1 

  

za 13/02 17:45 Hoogkerk 1 - NKC '51 1 

za 13/02 19:15 Ritola 1 - De Wâlden 1 

za 13/02 19:35 Oerterp / VKC 1 - De Parabool 1 

za 13/02 20:30 CSL 1 - ROG 1 
 

 

Programma R2e klasse C: 
za 06/02 17:00 De Wâlden 3 - De Hoeve 3 

za 06/02 17:50 Ritola 2 - Oerterp / VKC 2 

za 06/02 18:10 Vlug & Vaardig 3 - De Parabool 3 

  

za 13/02 17:35 De Hoeve 3 - ROG 3 

za 13/02 17:55 Ritola 2 - De Wâlden 3 

za 13/02 18:15 Oerterp / VKC 2 - De Parabool 3 
 

 

 

 



De stand in de middenlijnschiet competitie: 
  07/11 21/11 19/12 23/01 06/02 13/02 12/03 Totaal 

1 Iain 4 7 3 9    23 

2 Fabian 3 6 6 4    19 

3 Willem-Jan 0 3 5 3    11 

4 Auke 3 3 4 0    10 

5 Marco K 3 0 3 3    9 
6 Jan 0 0 0 6    6 

7 Marco vH 3 0 0 0    3 

8 Stan 0 0 1 0    1 
  

 
De regels van het middenlijnschieten zijn 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. 

De eindscore is de scores van de 7 wedstrijden bij elkaar opgeteld.  

Wanneer de schutter er niet is staat er een vervanger. 

De persoon die op 12 maart de meeste punten heeft wint tijdens het “Dag zaal, hallo veld 

feest” de felbegeerde “Middenlijnschietbokaal”. 



Zaterdag 6 februari 2016, 
1e klasse B 2015/2016 

Aanvang: 19.10 uur 
Ritola 1 – Oerterp/VKC 1 
Scheidsrechter: K. Stoit 

 

 
 

Dames: Heren: 
1 Mariëtte Zoer 7 Hylke van Gorkum 
2 Lisa Huizinga 9 Mark Vedder 
4 Tessa Doedens 10 Alwin van Gorkum 
5  Ineke Knijp 12 Arjan Pot 
6 Marjolein Nijman 11 Iain Kluin 
13 Marije Dijk 19 Thomas Haan 
14 Lisa Tuinman 22 Teije Kraf 
15 Mariëlle van der Veen 23 Willem-Jan Tuinman 
16 Melissa Hartman 24 Jan Sluiter 
18 Monique Jonker   
    
    

Trainer / Coach 1e: Ruben de Jong 
Trainer / Coach 2e: Robert Wolthuis 
Fysieke trainer: Mark Huisman 
  

Team van de week: F1 en kleuters 



Zaterdag 6 februari 2016, 
Reserve 2e klasse C 2015/2016 

Aanvang: 17.50 uur 
Ritola 2 – Oerterp/VKC 2 

Scheidsrechter: M. van den Hof. 

 

 
 

Dames: Heren: 
8 Jildou Slagmann 1 Gerben Jan Visser 
9 Anouk van Kammen 2 Chris van Zanden 
11 Selma Boersma 5 Jisse van der Schaaf 
19 Dineke Jongsma 13 Haye Slagmann 
    

4 Bianca Veenstra 3 Martijn Huijgen 
15 Ylona Lieffering 6 Halbe Boersma 
17 Annemiek de la Ferté 7 Sander Dijkstra 
19 Melanie Hulshoff 12 Wieberen Elverdink 
20 Marit Feikema 14 Kevin Haisma 
21 Nora Jaarsma 16 Remko Laanstra 
22 Linda Faber 23 René Dijkstra 
  24 Jorrit Wielinga 
    

Trainer / Coach 1e: Rob Verra 
Trainer / Coach 2e: Sietse Bouma 
  
  



 

 
 

 

  



  





Jeugdtrainers, in de volksmond ook wel psychologen genoemd.  

Dit is het achtste jaar dat ik training geef aan ‘de kleintjes’. 
Begonnen bij de D’s, nu trainer van de junioren. Ik heb in al die jaren 
een aardig ‘rugzakje’ opgebouwd. Ervaringen opgedaan waarmee ik elke 
nieuwe situatie zo goed mogelijk probeer te behandelen.  
Toen ik begon met training geven was voor mij mijn taak duidelijk. 
Kinderen beter maken. Ik zeg wat ze doen en vervolgens doen ze dat. 
Daar worden ze vervolgens beter van. Want zo heb ik het vroeger ook 
gedaan. Nou … zo ging dat dus niet.  
Halverwege het eerste veldseizoen met de D3 van Ritola. Met drie 
kinderen op de dug-out ( dus niet erin! ) geef ik aanwijzingen aan de 
twee kinderen die nog op het veld staan. Nog drie dames moesten 
plassen. Ik twijfelde of ik na tien minuten moest gaan zoeken of toch 
de twee brave kinderen op het veld moest gaan helpen aan een technisch 
perfecte doorloopbal. Ik koos voor het laatste.  
Deze situatie typeerde mijn eerste seizoen als trainer. Als je meer 
wilt horen: vraag Thomas Haan maar. Hij zat op de dug-out. Inmiddels 
ben ik erachter gekomen dat kinderen op de training houden toch wel 
belangrijker is dan twee kinderen een perfecte doorloopbal aanleren. 
Kon weer in het rugzakje.  
Inmiddels tweehonderd incidenten later ben ik er ook achter gekomen dat 
jeugdtrainer zijn niet alleen maar spelers beter maken is. Je krijgt 
tijdens een seizoen met zo ongelofelijk veel dingen te maken. Dat is 
vanaf de buitenkant niet altijd zichtbaar. Ga maar na wat een kind 
gemiddeld in een jaar meemaakt. Belangrijke toetsen op school, 
vriendinnetjes die het uitmaken, dierbaren die overlijden, haren die 
paars geverfd worden door die bitch uit de 3e. Ik noem zo eens wat op, 
hè. Doe dit keer 10 kinderen en je kunt nagaan dat het elke week wel 
raak is. Dit wordt allemaal meegenomen naar de trainingen en 
wedstrijden. Sommigen vertellen het wel. Vervolgens moet je weten wat 
je daarop moet zeggen. Sommigen vertellen het niet en dan moet je er 
maar achter komen waarom dat ene kind zo gek doet bij de oefening die 
zij of hij anders zo leuk vindt.  
Ik denk dat het heel belangrijk is dat toekomstige jeugdtrainers goed 
voorbereid gaan training geven. Dit is bij Ritola de laatste jaren 
steeds beter geregeld. Met name op korfbal technisch gebied zijn grote 
stappen gezet. Toch denk ik dat de focus van het voorbereiden nog veel 
meer mag liggen bij de psychologische aspecten van training geven. Hoe 
ga je om met verdrietige kinderen? Hoe ga je om met ruziënde kinderen? 
Hoe ga je om met kinderen? Soms nog veel erger: hoe ga je om met 
ouders? 
Nou nou. Serieus praatje wel. Uiteindelijk wegen alle positieve punten 
zeker op tegen de negatieve. Anders was ik niet nog steeds trainer 
geweest. Ik denk dat we de toekomstige trainer alleen alvast het eerste 
boekenpakket in het rugzakje kunnen stoppen door ze goed voorbereid de 
eerste training in te laten gaan. En af en toe de dug-out checken van 
de toekomstige trainer van de D3 zal ook niet verkeerd zijn.  

Willem-Jan  



Van top supporter naar super serveerder. 

Afgelopen woensdag gingen Tamara, Hylke en 
ik gezellig lunchen. En nu niet zo maar 
ergens, we gingen lunchen waar Luuk z’n 
dag besteedt, Fun Cooking in Haren. Toen 
we aankwamen bij De Kromme Elleboog 5 was 
Luuk zelf nog aan het lunchen. Toen we 
binnenkwamen zagen we een super gezellig 
lunch cafétje, met ongeveer 7 tafels. De 
wanden zijn versierd met allemaal, door 
Luuk en zijn collega’s, zelfgemaakte klokken, schilderijen 
en andere kunstwerken. In het midden van de gezellige 
ruimte stond een mooie bar. 

Toen wij onder het genot van een lekker kopje koffie de 
uitgebreide lunchkaart bestudeerden, kwam onze op en top 
optimist binnen. Zijn lunch zat erop, hij moest hard aan 
het werk. Achter de bar drankjes inschenken, de theedoos 
bij tafels brengen, bestellingen in de kassa zetten en 
natuurlijk tussendoor gezellig kletsen. 

Ondertussen kregen we van Luuk z’n keurige collega onze 
lunch geserveerd. Een spekpannenkoek voor Hylke, een 
“OmeletFunCooking” voor Tammie en een uitsmijter ham kaas 
voor mij, allemaal tegelijk op tafel. En alles was 
ontzettend lekker.  

Nadat wij onze lunch achter de kiezen hadden, kreeg Luuk 
van de aardige begeleiding even een momentje vrij om ons 
een rondleiding te geven. De gang, de leefruimte, Luuk 
zijn eigen groen-witte kamer en zelfs een kamer waar we 
niet mochten komen liet Luuk ons vrolijk zien. 

En na een heerlijke lunch en een mooie rondleiding zat ons 
bezoekje er weer op. En we gaan zeker nog een keer!  

Voor iedereen een aanrader! Gezellige bediening en 
heerlijk eten! Kom eens langs: 
Fun Cooking, De Kromme Elleboog 5, Haren. 

Luuk en de rest bedankt! 

Alwin 

  



 
 

Voorbeschouwingen:  Marjolein Nijman 
 

Jeugdinterviews:    Justin Spoelder en Lianne Pater 
 

Columns:     Jan Hartman, Rienus Doedens, Karolien Huisman,  

      Stefan Haan, Willem-Jan Tuinman, Iain Kluin  

en Johan Pater & Jerry Kuipers. 
 

Foto’s:      Marco Kuiper 
 

Omroep:    Heleen Zuid 
 

Muziek/geluid:   Marco van Huizen 
 

Middellijnschutters: Auke Sluiter, Jan Sluiter, Marco van Huizen, Iain Kluin, 

 Marco Kuiper, Willem-Jan Tuinman, Stan Terpstra  

en Fabian Kuipers 
 

Controle:    Lia Portegies 
 

Algemeen en overig:  Alwin van Gorkum 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


