De Ritola korfbal supportersvereniging
wenst u een prettige wedstrijd toe!

De laatste thuiswedstrijd:

Zaterdag 12 maart

19:30 uur: Ritola 2 - V & V 3
20:45 uur:
Ritola 1- NKC 1

Voorbeschouwing

Ritola 1 – De Wâlden 1

Hallo allemaal, welkom in sporthal De Zwet bij een bijzondere dubbel tussen
Ritola en De Wâlden. Waarbij de wedstrijd van het tweede soms wordt gezien
als het voorprogramma zal de wedstrijd tussen Ritola 2 en De Wâlden 3 een
heuse hoofdact zijn. Vanavond wordt de strijd om het kampioenschap in de reserve 2e klasse C naar alle waarschijnlijkheid beslist. Echt feest vieren zal de winnaar nog niet kunnen, maar belangrijk zal de wedstrijd van vanavond wel zijn.
Beide teams verloren slechts 1 keer, Vlug & Vaardig liet tegen onze Friese bezoekers slechts 13 doelpunten door en waren ze hierdoor te snel af. En ons eigen 2 verzaakte in Oentsjerk om meer dan 12 goals te maken.
Wie vanavond wint komt dus 2 punten voor op de ander en het moet wel heel
gek lopen wanneer deze, met na vandaag nog 2 wedstrijden op het programma,
geen kampioen wordt. Het wordt dus er op of er onder voor beide ploegen.
Dat wisten trainers Robert Wolthuis en Ruben de Jong vorige week al. Het eerste verloor zoals bekend van CSL en hiermee de aansluiting met de top. Omdat
dit al 4 wedstrijden voor het einde is gebeurd mochten er nog net spelers van 1
naar 2 en andersom. Omdat 1 niet meer omhoog of omlaag kon en om de zekerheid op kampioenschap voor 2 te vergroten zijn Hylke, Mark en Tessa aangesloten om het tweede te versterken. Dit omdat kampioenschap niet alleen een leuk
feestje betekent maar ook promotie en dus een stap in het beleid, met de vereniging in de breedte hogerop.
Waar onze eigen hoofdmacht dus geen kant meer op kan, maakt de fusieclub
van DFD en Tietjerk nog steeds kans op kampioenschap. Minimaal 1 verliespunt
van NKC en Hoogkerk en nog 3 gewonnen wedstrijden betekent feest in de seis
doarpen.
Ga er dus maar even goed voor zitten, want u kunt in twee wedstrijden vuurwerk verwachten! Ik wens u een prettige korfbalavond en zie jullie graag na de
wedstrijden in onze eigen kantine voor een gezellige borrel!
Alwin

Uitslagen 1e klasse B:
06/02 17:30
06/02 19:05
06/02 19:10
06/02 19:40

ROG 1 - Hoogkerk 1
NKC '51 1 - De Parabool 1
Ritola 1 - Oerterp / VKC 1
De Wâlden 1 - CSL 1

15 - 20
19 - 10
14 - 25
19 - 18

Uitslagen R2e klasse C:
06/02 17:00

De Wâlden 3 - De Hoeve 3

22 - 15

06/02 17:50

Ritola 2 - Oerterp / VKC 2

32 - 14

06/02 18:10

Vlug & Vaardig 3 - De Parabool 3

18 - 12

Stand 1e

1
1
3
4
5
5
7
8

Zaal | K N K V 1e kl a s s e B
Team
Gespeeld Punten Goals
voor
NKC ‘51
11
16
208
Hoogkerk
11
16
229
De Wâlden
11
15
232
CSL
11
13
224
Ritola
11
11
225
Oerterp/VKC
11
11
237
ROG
11
5
196
De Parabool
11
1
177

Goals
tegen
166
213
222
215
205
230
242
235

Stand 2e

1
1
3
4
5
6
6

Zaal | K N K V Re s e r ve 2 e kl a s s e C
Team
Gespeeld Punten Goals
voor
De Wâlden 3
9
16
181
Ritola 2
9
16
192
Vlug & Vaardig 3 10
14
179
Oerterp/VKC 2
10
10
146
De Parabool 3
10
6
159
ROG 3
9
2
110
De Hoeve 3
9
2
115

Goals
tegen
122
108
134
200
175
170
173

Programma 1e klasse B:
13/02 17:45 Hoogkerk 1 - NKC-51 1
13/02 19:15 Ritola 1- De Wâlden 1
13/02 19:35 Oerterp / VKC 1 - De Parabool 1
13/02 20:30 CSL 1 - ROG 1
20/02 17:05 NKC’51 1 - De Wâlden 1
20/02 19:35 Oerterp / VKC 1 - CSL 1
05/0315:20

ROG 1 - Ritola 1

05/0316:30

De Parabool 1 - Hoogkerk 1

12/03 17:15 CSL 1 - De Parabool 1
12/03 19:10 Hoogkerk 1 - Oerterp / VKC 1
12/03 20:05 De Wâlden 1 - ROG 1
12/03 20:45 Ritola 1 - NKC’51 1
Programma R2e klasse C:
13/02 17:35 De Hoeve 3 - ROG 3
13/02 17:55 Ritola 2 - De Wâlden 3
13/02 18:15 Oerterp / VKC 2 - De Parabool 3
20/02 18:15 Oerterp / VKC 2 - De Hoeve 3
20/02 19:30 Vlug en Vaardig 3 - De Wâlden 3
05/03 16:30 ROG 3 - Ritola 2
12/03 17:30 De Wâlden 3 - ROG 3
12/03 18:35 De Hoeve 3 - De Parabool 3
12/03 19:30 Ritola 2 - Vlug en Vaardig 3

De stand in de middenlijnschiet competitie:
07/11 21/11 19/12 23/01 06/02 13/02 12/03
1 Iain
4
7
3
9
13
2 Fabian
3
6
6
4
4
3 Willem-Jan
0
3
5
3
0
4 Auke
3
3
4
0
1
5 Marco K
3
0
3
3
1
6 Jan
0
0
0
6
0
6 Marco vH
3
0
0
0
3
8 Stan
0
0
1
0
3

Totaal
36
23
11
11
10
6
6
4

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 13 februari 2016,
1e klasse B 2015/2016
Aanvang: 19.15 uur
Ritola 1 – De Wâlden 1
Scheidsrechter: R. Turk

Dames:
1 Mariëtte Zoer
2 Lisa Huizinga
4 Tessa Doedens
5 Ineke Knijp
6 Marjolein Nijman
13 Marije Dijk
14 Lisa Tuinman
15 Mariëlle van der Veen
16 Melissa Hartman
18 Monique Jonker

Heren:
7 Hylke van Gorkum
9 Mark Vedder
10 Alwin van Gorkum
12 Arjan Pot
11 Iain Kluin
19 Thomas Haan
22 Teije Kraf
23 Willem-Jan Tuinman
24 Jan Sluiter

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

Ruben de Jong
Robert Wolthuis
Mark Huisman

.

Zaterdag 13 februari 2016,
Reserve 2e klasse C 2015/2016
Aanvang: 17.55 uur
Ritola 2 – De Wâlden 3
Scheidsrechter: J. Santinge

Dames:
Linda Schingenga
Grytsje Kramer
Lisette Henstra
Nynke Venema

Heren:
Bareld Bos
Theun Linthof
Johan Linthof
Sipke Durk Castelein

Sjieuwke van der Veen
Jildou Koster
Froukje van der Meer
Laura Weidema

Albert Kinderman
Hessel Kinderman
Matthijs Hooghiemstra
Gerald Kramer

Trainer / Coach 1e:
Teambegeleiding:

Jan Heeg
Doete Kloosterman

.

Respect!?
In mijn vorige column heb ik al aangegeven wat mijn mening was
met betrekking tot de veranderende positionering van het korfbal als Nederlandse familiesport naar wereldwijde supersport.
Helaas heeft dit pleidooi nog niet geleid tot de gewenste contrarevolutie, maar ik heb mijn zegje gedaan. Dit schrijfsel is
een vervolg op een van de opmerkingen in dat stuk. Daarin gaf
ik aan dat ik het lastig vond om aan een niet-korfballer uit
te leggen wat de regels zijn bij de sport, vervolgens wil ik
aan de hand daarvan wat dieper ingaan op één van mijn hobbies:
Arbitreren
Ik heb afgelopen seizoen enkele wedstrijden uit de korfballeague gezien en daar wordt tegenwoordig bijna meer fysiek
contact toegestaan dan in de meeste handbalwedstrijden die ik
speel. (Handbal, sport die op dit moment onder het publiek wat
bekender is geworden door de goede prestaties van een groepje
Nederlandse dames die topresultaten neer hebben gezet, juist
op het moment dat Ziggo TV de wedstrijden live is gaan uitzenden. Ik hoop dat de korfballeaguefinale in de Ziggo Dome daar
ook live te volgen is, want afreizen naar Amsterdam gaan we
niet doen, omdat het gewoon een speelweekend is (misschien
heeft het KNKV me toch gehoord).
Even terug naar de wedstrijden die ik live of op de stream gekeken heb. Ik vind dat er heel veel toegelaten wordt. Uiteraard kan op dit niveau een scheidsrechter meer toelaten, dit
komt deels voort uit het uitdeel- en incasseringsvermogen van
de spelers en vooral uit het respect voor de arbitrage en het
niveau van de scheidsrechters.
Het niveau van de arbitrage is deels te ondervangen met trainingen en cursussen, maar net als bij spelers is het ook een
combinatie van talent en beschikbaarheid. Met beschikbaarheid
bedoel ik de grootte van de vijver waaruit gevist kan worden
om scheidsrechters aan te stellen. Er zijn binnen het korfbal
nog steeds te weinig scheidsrechters, ik roep alle spelers op,
die menen het beter te weten dan de scheidsrechter, om zich
aan te melden voor de scheidsrechterscursus en daarna ook te
gaan fluiten (ik ben ook één van die beste stuurlui, en stiekem vind ik het fluiten nog leuk ook).

Na afloop van een handbalwedstrijd werd onlangs door de
scheidsrechter aan alle spelers gevraagd om zich aan te melden
voor de cursus, omdat de scheidsrechter van dienst, met zijn
56 lentes een van de jongste arbiters van het district Noord
is. Gelukkig is het probleem niet meer dusdanig groot in het
korfbal.
Respect voor de scheidsrechter komt deels voort uit
‘opvoeding’ van de spelers, zowel door club als thuis. Maar
wat vaak onderschat wordt is de invloed die de scheidsrechter
zelf heeft op ‘respect-op-het-eerste-gezicht’.
Scheidsrechters op de hogere niveaus bereiden zich uitgebreid
voor en kijken bijvoorbeeld wedstrijden terug. Op het niveau
dat ik speel verwacht ik dit niet van een scheidsrechter, wat
ik wel verwacht is dat hij qua voorbereiding uitstraalt dat
hij ons als sporters serieus neemt. Hij zorgt dat hij weet
welke teams hij fluit (en in welke kleuren ze spelen), of er
nog grote belangen op het spel staan en hij zorgt dat wanneer
hij er is, hij zich voorstelt aan de teams en de administratie
afrondt (en dan niet 5 minuten voor de wedstrijd). Ook door
zijn kleding en materiaal kan hij al uitstralen dat hij er serieus mee bezig is (nu heb ik een beetje een kleding-tic) maar
fluiten in een lange broek en tijd bijhouden op een telefoon
zijn in mijn optiek niet acceptabel (vooral bij jeugdwedstrijden zie ik dit veel). Bij de senioren vind ik het van slechte
voorbereiding getuigen dat je als scheidsrechter slechts één
kleur shirt meeneemt naar een wedstrijd.
Concluderend… uiteraard vind ik dat een scheidsrechter net en
correct behandeld moet worden, maar daar heeft hij zelf ook
een groot aandeel in. Als scheidsrechter hoef je echt niet de
beste vriend te zijn van alle spelers, integendeel, maar je
zorgt er wel voor dat je door middel van uitstraling en voorbereiding laat zien dat je de spelers en hun sport, waar ze
veel tijd in steken, serieus neemt.

Respect is namelijk wederkerig.
Tot zover mijn wijze les voor dit seizoen, overigens is waar
ik spreek over ‘hij’ natuurlijk ook ‘zij’ van toepassing. Voor
een sport waar minimaal de helft vrouw is, is deze verhouding
in het arbitrale korps nog lang niet zo.

Iain

Dag zaal Hallo veld

Zaterdag 12 maart

RITOLA
AWARDS
22.00 uur kantine open
23.00 uur award uitreiking

Wist u dat?!
Henk Pater vandaag 50 jaar is geworden?

Wist u dat?!
Ineke vandaag ook jarig is?!

Wist u dat?!
Na feestjes een trouwe groep altijd klaar
staat om de kantine schoon te maken? En
zij een applaus en misschien af en toe wat
hulp verdienen?!

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

Voor ideeën:
* supportersvereniging@ritola.nl
Ritola 1 en 2 op Facebook:
* facebook.com/Ritola1en2
Kijk ook eens op:
* ritola.nl

