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Voorzitter (ad interim)  Rienus Doedens (lid A.B.) gestart 1-9-2009,  
    herkozen 18-10-2013, ad interim voorzitter 15-09-2017 
Penningmeester   Erwin Terpstra (lid A.B.) gestart 1-9-2011, herkozen 6-11-2015  
Secretaris   Anet Terpstra (lid A.B.) gestart op 6-11-2015  
Algemeen lid              Carolien Hartman (lid A.B.) gestart op 15-09-2017 
Algemeen lid              Hylke van Gorkum (lid A.B.) gestart op 15-09-2017 
Ondersteunend lid  Tim van Winsum (lid A.B.) gestart 1-9-2009,  
(gemeentelijke zaken)      herkozen 18-10-2013, ondersteunend lid 15-09-2017 
Ondersteunend lid  Roelf Tuinman (lid A.B.) gestart 1-9-2009,  
    herkozen 18-10-2013, ondersteunend lid 15-09-2017 
 
Wedstrijdsecretariaat  Janet Terpstra gestart op 1-7-2016 
 
INTERNET  
Website                www.ritola.nl 
Email                        secretariaat@ritola.nl 
Facebook                 https://www.facebook.com/Ritola.Kantine  
 
ERELEDEN   Fokke Terpstra, ere voorzitter † 
                   Tea Tuinman   
                                    Arend  v.d. Linde  
                                    Gerard Wolters  
    Willem Tuinman 
 
 

COMMISSIES   COMMISSIELEDEN  
Kascommissie   Marco van Huizen en Alwin van Gorkum (reserve Jerry Kuipers) 
Jeugdcommissie   Teije Kraf, Janice Liemburg, Ingrid Haan, Karolien Huisman en Marielle van  
    der Veen 
Ledenwerfcommissie  Willem-jan Tuinman, Mariëlle van der Veen, Lisa Tuinman, Elma van der  
    Ploeg, Thomas Polman en Kirsten Kuiper 
Sponsorcommissie  Erwin Terpstra, Anita Huisman, Roelf Tuinman en Bert Spoelder 
Zaalcommissie   Coby Kuipers, Ina Heidekamp, Lizan Hommes, Hanneke Rijstenberg,  
    Marlize Doedens en Rienus Doedens   
Materialencommissie         Teije Kraf  
Oud papiercommissie   vacant (Rienus Doedens heeft het dit jaar weer geregeld)  
Verlotingcommissie  Piet Doedens, Roelf Tuinman   
Zaalverlotingcommissie  Bineke Terpstra   
Kraamcommissie  Geesje Hasper 
Onderhoudscommissie  Tonie Pot, Erwin Terpstra en Jerry Kuipers  
Scheidsrechterscomm.  Ronald Munneke en Marlize Doedens  
Technische commissie      Erik Vegt, Alwin van Gorkum, Mariëlle van der Veen, Hylke van Gorkum,  
    Anet Terpstra en Anja Siemensma 
Trainers coördinator  Mariëlle van der Veen 
Kantinecommissie  Jerry Kuipers, Helma Tuinman, Marian Tuinman, Johan Pater, Lizan  
    Hommes, Monique Kraf, Arjan Pot en Gea Kuiper  
Webcommissie   Janette Mensinga, Marco van Huizen, Marcel Liemburg, Karolien Huisman, 
    Miranda van Veelen en Hillebert Siemensma 
Sinaasappelcommissie  Tea Tuinman en Monique Kraf  
Vergulde Pollepels        Tea Tuinman, Bineke Terpstra, Roel en Katrien Ramaker   
Hemelvaartcommissie  Anet Terpstra, Helma Tuinman en Bert Spoelder  
Zuidlaardermarktcomm.  Erwin Terpstra en Janet Terpstra  



Toernooicommissie  Janice Liemburg, Rienus Doedens en Teije Kraf  
Supporterscommissie  Alwin van Gorkum, Roy Terpstra, Ben Cazemier, Fabian Kuipers en  
    Stan Terpstra  
Engelandcommissie  Teije Kraf, Karolien Huisman, Miranda van Veelen en Janette  
    Mensinga 
 
 

CONTRIBUTIE PER KWARTAAL 
Senioren 18+   €   52,00  
Midweek 18+   €   39,00 
Junioren 16-18 jr.  €   39,00  
Aspiranten 12-16 jr.  €   32,00  
Pupillen 6-12 jr.   €   32,00  
Welpen/kleuters 4-6 jr.      €     0,00 
Gezinscontributie   € 136,00 (gezin vanaf vier leden)  
Overig lid               €   22,00 (trimgroep en een ieder die geen competitie speelt) 
Donateurs    vanaf €   10,00 
 
 

 
 
JAARVERSLAGEN 1 JULI 2018 T/M 30 JUNI 2019 
 

Bestuur 

Zaterdag 1 september begon met het traditionele jeugdtoernooi weer het nieuwe seizoen. Er waren 31 teams 
die vanwege de 1 week latere start van de competitie alleen op het gras plaats vond en niet op de velden van 
hockey. Er werd goed gestreden om de bekers. De selectie speelde de eerste oefenwedstrijden tegen EKC-
Nääs, waarna het afgesloten werd met een heerlijke barbecue verzorgd door de "Vergulde pollepels". Senioren 
1 en 2 speelden weer in de noordelijke competitie en niet in heel Nederland zoals het seizoen ervoor. Op het 
veld werden in het begin punten verloren en deden we mee in de middenmoot en eindigden in de subtop, 
waar Drachten ruim de sterkste was. Het tweede eindigde net onder kampioen Heerenveen, maar mocht wel 
promoveren dankzij het kampioenschap van het derde. In de zaal eindigde het eerste als gedeelde 2-de 
opnieuw achter Drachten, hoewel we een aantal weken bovenaan stonden. Het tweede had het moeilijk en 
bleef netjes boven de streep. Het derde en vierde deden het prima in de reserve 2-de en 4-de klasse: senioren 
3 werd 1x kampioen. Senioren 1 speelde met de schotklok; er is een heel ondersteunend team 
vrijwilligers opgeleid om dit tot een goed einde te brengen. De jeugd speelde mooie wedstrijden: in het najaar 
werd zowel E1 als de D2 kampioen; in het voorjaar de A1 en de C1 en in de zaal het Midweek, Sen 3 en E1. 
Uiteraard werd dat goed gevierd in de kantine. Het was het tweede jaar van Ivo, Jan en Janet, samen met 
Marisca. Ongelofelijk en nooit eerder vertoond was dat zowel Mark, Saskia als Mandy tijdens de wedstrijden 
hun kruisband afscheurden. Allemaal veel sterkte met de revalidatie. Zeker 4 verschillende teams speelden 
afgelopen seizoen in nieuwe shirts. Er werden aan aantal vergaderingen gebruikt om tot ‘positief coachen’ te 
komen. Dit zal volgend seizoen verder uitgewerkt worden. Na de thuiswedstrijden van senioren 1 in de zaal 
werd ‘nagepraat’ in onze kantine. 

Het 35+ korfbal was wat minder frequent, maar wordt wel voorgezet. Justin en Daniël waren actief in het 
Drentse team, respectievelijk in U17 en U13. Eline had een goed seizoen bij LDODK en hield ons op de hoogte, 
ook toen ze werd gekozen in jong Oranje en haar reis door China met dit team. Mede dankzij allerlei acties bij 
de jeugd (pannenkoektoernooi, schoolkorfbal) konden we ruim 15-tal nieuwe leden verwelkomen. We waren 
2x te horen op de radio (Hylke en Mandy) en een grotere uitzending met Willem en Tea over hun 50 jaar 
vrijwilligersschap bij Ritola. 

Financieel hadden we een iets minder jaar dan het vorig seizoen, met wel duidelijk aanwijsbare redenen. 

Het bestuur vergaderde gemiddeld 1 keer per maand. De notulen werden op de website geplaatst. De ALV was 
op 5 oktober. Er werden volgende stappen gemaakt om het rookgedrag terug te brengen: alleen nog roken op 
aangegeven ruimtes achter de kantine en niet meer langs de velden. Komend seizoen zal de volgende stap 
gemaakt worden ‘op weg naar rookvrij’. Onze bekende acties (sinaasappel, verloting en Zuidlaardermarkt) 



waren succesvol maar leverden iets minder geld op dan vorig jaar. De kantine kreeg weer een 
schoonmaakbeurt en allerlei kleine klusjes werden aangepakt. Er was veel zon; de panelen brachten meer geld 
op dan verwacht. Er werden afgelopen jaar weer vele activiteiten gehouden voor de leden: zo waren er 
chillavonden voor de jeugd, beachkorfbal, nieuwjaarsreceptie, Sinterklaas, paasfeest, een kerstinn met 
pubquiz, 80’s en 90’s avond, de Awards, een Halloween-avond, schaatsen, toernooien (Oost-Arnhem) en het 
afsluitend Mix-Hap-Prik-toernooi. Het opruimen van de kantine was telkens de volgende morgen na het feest 
goed georganiseerd. Verder organiseerden we ons eigen grote jeugdtoernooi, een groot schoolkorfbaltoernooi 
en het A.P. Buiten-beker toernooi. 

Er werden 5 kinderen van leden geboren: Milian van Lizan en François; Eva van Jelmer en Carolien, Gijs van 
Thomas en Jenny; Manuel van Emiel en Gineke en Timo van Paula en Freek. Voor volgend jaar zoeken we weer 
meisjes. 

Voor de jeugdwedstrijden hebben we bij toerbeurt weer ouders bereid gevonden om te rijden. Het 
vervoersschema, dat Janet samenstelt, zorgt ervoor dat de ouders ruim van te voren weten wanneer er van ze 
verwacht wordt dat ze moeten rijden voor de uitwedstrijden van de jeugd. De schoonmaakploeg bestaat ook 
uit ouders en spelers/sters. Marian maakt hiervoor vroegtijdig een schema. We hebben in het afgelopen jaar 
een beter beleid gevoerd qua scheidsrechters: op het veld haalden we niet helemaal wat we moesten; in de 
zaal kwamen we voorbij ons quotum: een prestatie. Ronald, Marlize en Iain floten als “vaste kracht” voor de 
KNKV; anderen floten hiernaast in thuiswedstrijden en nu en dan ook elders. Op de Ritola 
site www.ritola.nl staat alle informatie over de vereniging. Het beheer hiervan is super geregeld en de site ziet 
er professioneel uit en werkt erg gebruiksvriendelijk. Ritola heeft eenentwintig verschillende commissies met 
veel enthousiaste vrijwilligers. Het bestuur realiseert zich maar al te goed dat we niet zonder de inzet van de 
vrijwilligers kunnen. Het bestuur bedankt iedereen hartelijk voor de inzet. De verslagen van de commissies zijn 
navolgend te lezen. 

Namens het bestuur, 

Rienus 

 

Wedstrijdsecretariaat 

De activiteiten voor het seizoen 2018-2019 beginnen een aantal maanden voor het seizoen al met het 

doorgeven van het aantal te verwachten teams in de zaal en de beschikbare uren in de sporthal. Vervolgens 

moeten na het einde van het voorgaande veldseizoen (2017-2018) de teams voor het nieuwe veldseizoen 

(2018-2019) worden opgegeven. Dan komt in de zomervakantie de voorlopige planning voor de 

najaarscompetitie. Hierbij bepaal ik wat de aanvangstijden van de thuiswedstrijden zijn. Behalve die van Ritola 

1, deze worden door de bond bepaald, 15.30 uur.  

Tijdens de veldcompetities komen er veel aanvragen binnen voor het verzetten van wedstrijden naar een 

andere datum of een ander tijdstip. Dit moet altijd in overleg met de tegenstander.  

In september, oktober begint de bond met het plannen van de zaalwedstrijden. Dit seizoen was het plannen er 

eentje met bloed, zweet en tranen, omdat wij de sporthal op de zaterdagen moeten delen met basketbal en 

volleybal. Tevens had de gemeente een aantal dagen een dubbele planning op zaterdagen. Dit alles bij elkaar 

heeft het ontzettend veel moeite gekost om de zaalprogrammering rond te krijgen. Uiteindelijk is dit toch 

gelukt, na overleg met basketbal en de gemeente.  

Eind oktober komt dan ook de voorlopige planning voor de zaalcompetitie en ook hier moet ik de begintijden 

van de thuiswedstrijden bepalen.  

En bovenstaande herhaalt zich vervolgens weer voor de voorjaarscompetitie.  

Voorafgaand aan alle competities zorg ik ervoor dat de teams in Sportlink worden gevuld met namen van de 

spelers en coaches 

 

 

http://www.ritola.nl/


Kantinecommissie 

Vorig jaar hebben we het functioneren van de kantinecommissie onder de aandacht gebracht. Zo hebben we 

de taakverdeling bekeken en activiteiten opnieuw verdeeld. Hierdoor is het duidelijker wie wat binnen de 

commissie doet. Jord heeft de commissie verlaten en Gea is de commissie komen versterken.  

Elk thuisweekend zorgen we voor een afwisseling in belegde broodjes. Daarnaast is er altijd iemand van de 
kantinecommissie aanwezig die als aanspreekpunt fungeert. Deze persoon zorgt ervoor dat de kantine 
opgeruimd is en spreekt mensen aan op de regels van de kantine. Daarnaast hebben we afwisselend posters in 
de kantine gehangen om iedereen ervan bewust te maken dat de kantine een gezamenlijke ruimte is en dat je 
je eigen rommel dient op te ruimen. Het afgelopen jaar hebben we 2x een grote schoonmaak gehouden. Dit 
was een succes en dit gaan we voortzetten. 
Bijna iedereen die weleens een kantinedienst draait en hierbij alcohol schenkt, is in het bezit van IVA (instructie 
verantwoord alcoholschenken). 
Naast de vaste activiteiten zoals Kerst-in, Avondvierdaagse, Dag zaal Hallo veld en de familiedag, hebben we 
een groot feest van de schaatsverenging in de kantine gehad. Ze bestonden 85 jaar. Daarnaast hebben we nog 
een aantal kleine feesten gehad. Ook hebben we het afgelopen jaar 2x een extern kinderfeestje in de kantine 
gehouden. Helaas is onze verkoop naar beneden gegaan. Onze inkoop is gelijk gebleven. De verwachting is dat 
dit met de btw-verhoging per 1-1-19 te maken heeft. Daarom hebben we besloten om per de zomer 2019 alle 
prijzen in de kantine aan te passen naar de huidige inkoop. 
 
 

Oud papier 
Het afgelopen jaar was de opkomst voor het oud papier weer prima. 
Er werd wel veel geruild, maar uiteindelijk waren er altijd genoeg mensen geweest. Een enkele keer met 2 
mensen, maar meestal met 3 mensen. De opbrengst over het seizoen 2018-2019 was met 3185 euro wel weer 
minder dan het vorige seizoen, maar werd er ook minder papier opgehaald (71500 kg). Er wordt dus per avond 
gemiddeld bijna 6000 kg oud papier gehaald, wat ons bijna 265 euro oplevert, wel minder dan vorig jaar. De 
papierprijs is hard gezakt van ruim 4,8  cent per kilo naar de laatste maanden 2,2 cent per kilo. 
Een hele goede actie voor een avond per maand werken. Er is overigens nog steeds een vacature voor deze 
organisatie. 
 
Even een vergelijking met voorgaande jaren: 
2018-2019: 71.500 kg; opbrengst € 3185=4,5 ct/kg 
2017-2018: 77.413 kg; opbrengst € 3561 =4,6 ct/kg  
2016-2017: 81.900 kg; opbrengst € 4460=5,4 ct/kg 
2015-2016: 74.300 kg; opbrengst  € 3791=5,1 ct/kg 
2014-2015: 80.500 kg; opbrengst € 3741= 4,6 ct/kg 
2013 Opbrengst €  4401 
2012 Opgehaald 85.342 kg Opbrengst €5974,-=7,0 ct/kg 
2011 Opgehaald 85.320 kg Opbrengst €5720,-=6,7 ct/kg 
2010 Opgehaald 94.400 kg Opbrengst (inclusief subsidie) €4304.-=4,5 ct/kg 
2009 Opgehaald 102.480 kg Opbrengst (inclusief subsidie) €3730,-=3,6 ct/kg 
2008 Opgehaald 102.640 kg Opbrengst €4992=4,8 ct/kg 
 
 

Verlotingscommissie 
Ook in oktober/november van het vorige jaar is weer de jaarlijkse verloting gehouden. 25 november was de 

trekking, die bijgewoond en gecontroleerd  werd door een vijftal mensen uit het ledenbestand. Evenals vorige 

jaren zijn 1500 loten aangemaakt. Daarvan zijn er 1350 verkocht. In verhouding tot andere jaren zijn dit er toch 

minder. Andere jaren werden op een enkel lot na bijna alle loten aan de man gebracht. Daarin zijn en waren de 

jeugdteams t/m de D’s zeer actief. Ondanks de mindere verkoop toch nog een mooi resultaat. De meeste loten 

zijn verkocht door Carmen Ezinga. Daartoe kreeg zij een leuk geldelijk kadootje. De drie hoofdprijzen waren ter 

beschikking gesteld door de COOP (1,5 min gratis winkelen), dinerbon van Cosineros en een geschenkbon van 

salon Gesita. Daarnaast gaven ook autoshop Zuidlaren, Pizzeria Friuli (3), Schoenreparatie Pater, Het  leuke 

winkeltje, keurslager de Vries, banketbakkerij Hovius en Albert Heijn een priis voor de verloting. 

Na aftrek van kosten is de opbrengst geweest € 1190,00 



Verlotingscommissie zaal  
Het afgelopen zaalseizoen 2018/2019 werd bij thuiswedstrijden van senioren 1 in de sporthal ‘De Zwet’ een 

verloting gehouden. De verloting bracht een bedrag op van € 463.35. Voor het verlotingsseizoen 2019/2020 

wordt een bedrag van ongeveer € 500,00 verwacht. 

 

 

‘De Vergulde Pollepels’ 
In het afgelopen verenigingsjaar is de commissie 2 keer actief geweest.  

1. De Familiebarbecue werd na het jeugdtoernooi en oefenwedstrijden van senioren 1, 2,  3 en 4 tegen 
DWA en EKC gehouden op 1 september 2018. De barbecue werd bezocht door 130 personen waarvan 26 
barbecuegasten van EKC en DWA. De kosten bedroegen € 457,51. De kosten voor de barbecue in 
augustus/september 2019 worden begroot op € 450,00.  
2. De Nieuwjaarsreceptie werd georganiseerd op 12 januari 2019. De receptie werd op zaterdagavond 
gehouden vanaf 21.00 uur na de thuiswedstrijd van senioren 1. Gezien het tijdstip werden geen salades en 
broodjes geserveerd maar schalen hapjes. De opkomst bij de nieuwjaarsreceptie was een groep van 73 
personen. De kosten bedroegen € 54.10. De begrootte kosten voor de nieuwjaarsreceptie in januari 2020 
worden geschat op € 80.00. 
 
 

Zuidlaardermarkt  
In de voorbereiding naar de markt toe, liep alles gesmeerd. Dankzij het prachtige weer hadden we de tent bij 

de kantine in no-time afgebroken en stond ie 1,5 uur later al weer op het brinkje bij Sikkens te pronken.  

Maandag hebben we met een aantal mensen de inrichting van de tent gedaan, zodat alles perfect klaarstond 

om te beginnen maandagmorgen om 05.00 uur. Al met al startte de dag voorspoedig, daar de kwartiermakers 

allen een goede nachtrust hadden genoten. Na een mooie zwoele nacht, stond ons een dag te wachten 

waarvan we niet wisten wat hij ons brengen zou. De weersvoorspelling leek zeer gunstig, maar de scholen 

hadden geen herfstvakantie en zondag was het al erg druk geweest in het dorp. De kwartiermakers gingen om 

half zes van start om snert te maken, koffie te zetten, hamburgers bakken, saté en gehaktballen voorbereiden, 

tent los gooien, Zuidlaarderbol snijden en smeren, om de eerste klanten om zes uur te verwelkomen. 

De eerste uren was het rustig, maar tegen 10 uur stroomde de markt vol. Het weer was geweldig en de tent 

liep redelijk snel vol en werd er volop verkocht.  

Ook dit jaar waren er weer specials, saté en slagers ballen, waar Wim Venema zorg voor droeg. 

Deze vonden gretig aftrek bij het hongerige publiek. 

Om een uur of 4 zat de tent gezellig vol met Ritolisten en derden, wat resulteerde in een volle tent.  

Om een uur of zes kregen we ineens een invasie mensen in de tent, omdat de grote tent bij de Rabobank was 

leeg geveegd door de politie. Dit resulteerde in een aanzienlijke omzet, waar we niet op gerekend hadden. 

Mede door scherp in te kopen en sponsoring van COOP (10 zuidlaarderbollen), konden we de nettowinst 

bepalen op 2350,- euro.(bijna 300 meer dan vorig jaar).  

Na een lange dinsdag is het woensdag niet de leukste klus om de boel op te ruimen. We hadden ruim 

voldoende mensen geregeld, maar door een aantal afzeggingen werd het voor de overgebleven mensen een 

behoorlijke klus om alles weer opgeruimd en afgebroken te krijgen. Daarna naar de kantine om alles weer op 

orde te brengen en schoon te maken. Hier waren Tea Tuinman, Geesje Hasper, Bineke Terpstra en Anet 

Terpstra in de kantine om alles af te wassen en schoon te maken. Al met al een zeer geslaagde 

Zuidlaardermarkt. 

Alle medewerkers bedankt voor de moeite en inzet. 

Namens de Zuidlaardermarkt commissie, 

Erwin Terpstra 

 



Sponsoring 
Meijer houtbewerking (Lucas) is shirtsponsor geworden. Verder zijn Jansen Tweewielers en Fysio Fit 
bordsponsor geworden. 
Een aantal bordsponsoren (4) zijn afgehaakt wegens afloop 4-jarig termijn. 
 

 

 

Hemelvaartkamp 
Dit jaar was het 48e korfbalkamp van 30-05 t/m 02-06. Het kamp werd voor de 8e keer gehouden op het 

Molencaten Park Kuierpad in Wezuperbrug. 

In de voorbereidingen naar het kamp toe zijn er zondags al veel spullen klaargezet in de kantine. Potten, 

pannen, kookgerei en vele andere zaken werden verzameld en zo veel mogelijk in kratten gepakt om zo weinig 

mogelijk losse spullen in de vrachtwagen te hebben. 

Op dinsdagavond voor het Hemelvaartskamp werd er met een mooie grote groep de vrachtwagen ingepakt, en 

werd er afgereisd naar Wezuperbrug. Door de ervaring en magnifieke inzet stond de grote tent er dan ook 

weer in een mum van tijd. Anet had intussen  gezorgd voor de inwendige mens en werd er gezamenlijk wat 

gegeten en gedronken. 

Op woensdag werden de boodschappen bezorgd door de Coop en werden de koelkasten gevuld. Ook deze dag 

kwamen er al diverse kampeerders een dagje eerder op het kamp. Dit jaar stonden we op een ander veld 

(LVM). Hier stonden ook een viertal luxe tenten, welke we gehuurd hebben van de camping. Dit was voor Luuk 

en Helma ideaal. De camping heeft gezorgd voor een oprijplaat voor de tent, zodat Luuk met de rolstoel de tent 

goed kon bereiken. De overige tenten waren ook snel gevuld. 

Op donderdag begint dan officieel het kamp, en kwam de jeugd vanuit Zuidlaren op de camping. Na het 

opzetten van de tenten wordt begonnen met de trainingen. ‘s Avonds werd de maaltijd weer voorbereid. Dit 

jaar was Willem Jan er buiten de reguliere corvee bij om voor een gezonde en verantwoorde maaltijd te 

zorgen, denk hierbij o/a aan volkoren macaroni en gezonder drinken met minder suikers en diverse salades. Al 

met al hebben we weer lekker gegeten. 

Op vrijdag is er dan weer het altijd leuke en gezellige 6-kamp, nou ja 4-kamp. Het blijft altijd weer geweldig om 

te zien hoe men weer samenwerkt en dat er fanatiek gestreden wordt, maar dat plezier hier altijd bij voorop 

staat. Ook dit jaar waren er weer leuke spellen bij. Waaronder het bouwen van een vlot met een grote pallet, 

een aantal tonnen en wat touw. Toch niet een heel eenvoudige klus om een goed drijvend exemplaar te 

maken, waardoor menig team niet geheel droog over kwam. Ook het alom bekende springkussen mag 

natuurlijk niet ontbreken, waar met veel water en zeep doorheen gegleden werd. Met een BH om (ook bij de 

heren) moest er over een zeil gegleden worden, om dan via het springkussen uit te komen bij een korfbalpaal 

waarbij gescoord moest worden. 

Normaal gesproken wordt de bonte avond op zaterdagavond gehouden, maar i.v.m. de Champions Leaque 

finale op deze avond werd besloten om deze te verplaatsen naar de vrijdagavond. Na diverse mooie sketches 

en het mooie ABC van Rienus zijn we ruim voor 23.00u. klaar, en hoeven we ons geen zorgen te maken over 

geluidsoverlast. 

Zaterdag na het ontbijt zijn er diverse teams en supporters afgereisd naar Zuidlaren om wedstrijden te spelen. 

Zelfs diverse selectiespelers zijn vrijdag al terug gegaan naar Zuidlaren om zaterdag fit in het veld te staan. ‘s 

Avonds als iedereen weer terug gekeerd is op de camping werd er gebarbecued.  Anet had het vlees opgehaald 

bij de Coop zodat de Coop niet extra hoefde te rijden naar Wezuperbrug. Na de barbecue was het tijd voor de 

Champions Leaque finale. Bij één van de gehuurde tenten was een enorme TV opgehangen, zodat iedereen die 

wou kijken er volop van kon genieten. Het was nog tot in de kleine uurtjes zeer gezellig. 

Op zondag is het dan helaas tijd voor het opruimen. Overal zie je mensen bezig om hun tenten en caravans 

weer voor te bereiden voor de aftocht. Na de middag barbecue is het tijd om de grote tent op te ruimen, en 

alles weer in de vrachtwagen te laden. Ook hierbij is de saamhorigheid groot, en kun je zien waar een relatief 



kleine vereniging groot in kan zijn. In pakweg 2 ½ á 3 uur is alles afgebroken, ingeladen, uitgeladen, 

schoongemaakt en op zijn plek gezet in de kantine. In één woord geweldig. Ook de campingorganisatie was dit 

jaar zeer te spreken over ons, zodat wij er van uit gaan dat we ook volgend jaar weer mogen komen. 

Het was al met al weer een geweldig Hemelvaartkamp met veel gezelligheid en mooi weer. Ik wil dan ook 

iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage. 

Tot volgend jaar. 

 

 

 

Technische Commissie 

Senioren: Erik Vegt en Anja Siemensma 
Jeugd: Alwin van Gorkum, Hylke van Gorkum en Mariëlle van der Veen, (jeugdcoördinator)  
Vanuit bestuur: Anet Terpstra  

De senioren begonnen dit seizoen met een nagenoeg ongewijzigde selectie. Ivo Wiebering en Jan Hartman 
namen de selectie 1 en 2 voor hun rekening. Senioren 3 en 4 werden getraind en gecoacht door Carolien 
Hartman en Anet Terpstra. Dit seizoen werden de senioren gecompleteerd met 1 midweek team.  

Senioren 1  kwam zowel op het veld als in de zaal uit in de 1e klasse en senioren 2 in de 2e klasse. Ook dit 

seizoen was er veelal op elke maandag gedurende de competitie een krachttrainer ter beschikking voor de 

selectie (Mariska). 

Halverwege de zaal werd er door de TC geëvalueerd met trainers en spelers en bleek dat de selectie met de 

technische staf verder wilde gaan. Helaas besloot Ivo Wiebering door privé omstandigheden te stoppen waarna 

een (lange) zoektocht begon. Vele potentiele kandidaten zijn benaderd en uiteindelijk zijn we er in geslaagd  

een jonge enthousiaste trainer/coach te vinden, Andreas Rusthoven.  

Het eerste heeft zowel in de zaal als op het veld goed meegedaan in de (sub)top van de 1e klasse met zelfs een 

tweede plaats in de zaal. Het jonge tweede team heeft zich keurig gehandhaafd in de 2e klasse en kan de 

komende jaren weer omhoog kijken. Senioren 3 deed het prima in de 2e  klasse in de zaal en op het veld zelfs 

nog beter met een kampioenschap. Hierdoor kan het tweede in het veldseizoen 2019-2020 uitkomen in de 

reserve 1e klasse.  

Het vierde heeft een moeilijk jaar achter de rug in de 4e klasse en dit team gaat volgend seizoen in het 

breedtekorfbal uitkomen om tegen gelijkwaardiger teams te spelen. Ook het midweek heeft weer een prima 

en vooral leuk seizoen gehad met als hoogtepunt een kampioenschap in het voorjaar. 

Het trainersduo Andreas en Jan, gesteund door teammanager Janet, zullen volgend seizoen de selectie onder 

hun hoede nemen.  

Voor het 3e en 4e willen Anet en Carolien de trainingen op donderdagen gaan verzorgen en de wedstrijden van 

het 3e coachen.  

Namens de TC, 

Erik Vegt 

 

Kraamcommissie 

In het seizoen 2018-2019 zijn de volgende baby’s geboren: 

op 5 maart Gijs van Thomas en Jenny 
op 1 mei Eva dochter van Jelmer en Carolien,  
op 12 juni Milian zoon van Lizan en Francois, 
op 18 juli Manuel zoon van Emiel en Gineke en 
op 4 augustus Timo zoon van Paula en Freek. 
 
 
 



Sinaasappelactie 

Afgelopen zaterdag 23 maart hielden we onze jaarlijkse sinaasappelactie. 
Op vrijdagavond werden de sinaasappels door A1 met extra hulp van Thomas Hasper, Mineke, Romke en Ben in 
een rap tempo ingepakt. 
Zaterdagmorgen om half tien stroomde de kantine vol met leden en ouders die de sinaasappels gingen 
verkopen. Door het extra oproepje op de website waren er meerdere ouders gekomen om een handje te 
helpen. Hierdoor konden de groepjes vlot gevormd worden en waren er voldoende chauffeurs.  Na een kopje 
koffie werden de auto’s ingepakt en ging iedereen op pad. 
Rond 12 uur waren de meeste groepjes weer terug in de kantine. Er waren meerdere groepjes die alle 
sinaasappels verkocht hadden. Er was dit jaar maar 1 groepje die nog een tweede keer op pad ging om de 
laatste zakjes te verkopen. Een super prestatie! 
Uiteindelijk hebben we 1500 euro winst gemaakt. 
We zeggen het elk jaar maar ook dit jaar was het weer een uiterst succesvolle actie en een echte 
verenigingsactie. Het is zo mooi om te zien dat er naast de leden steeds meer enthousiaste ouders mee willen 
helpen bij zo’n activiteit. Geweldig! 
Iedereen die hieraan heeft meegeholpen: Bedankt !! En Bineke natuurlijk nog een extra bedankje voor de 
heerlijke kippensoep! 

 

 

Scheidsrechterscommissie 

Algemeen 

De scheidsrechterscommissie bestaat uit: Ronald Munneke en Marlize Doedens 

KNKV-en verenigingsscheidsrechters 

Onze scheidsrechters hebben het afgelopen jaar veel wedstrijden gefloten.  

Op het veld hadden we de verplichting om 45 wedstrijden te fluiten. We hebben er slechts 36 gefloten dan wel 

beoordeeld. Dat betekent dat we 9 wedstrijd te weinig op het veld hebben gefloten. 

In de zaal hadden we een verplichting van 42 wedstrijden. We hebben precies 42 wedstrijden gefloten dan wel 

beoordeeld.  

Doordat we op het veld te weinig wedstrijden hebben gefloten of beoordeeld hebben wij een financiële sanctie 

gehad van € 267,75. We hebben voldoende wedstrijden gefloten om een sportieve sanctie (punten in 

mindering) te voorkomen. 

We hebben een groot aantal thuiswedstrijden (8 zaal en 6 veld) gefloten die terug zijn gekomen van de KNKV 

(andere vereniging kon geen scheidsrechter leveren). hiervoor hebben we € 499,80 terug ontvangen. Met de 

financiële sanctie van € 267,75, hebben we dit jaar toch nog een bedrag van € 232,05 mogen ontvangen voor 

de gefloten wedstrijden.  

De KNKV-scheidsrechters van dit seizoen waren Ronald Munneke, Iain Kluin, Marlize Doedens en Wim Venema. 

Ronald Munneke heeft de beoordelingen en begeleidingen voor zijn rekening genomen. 

Onze dank gaat uit naar de scheidsrechters Bert Knijp en (nogmaals) Wim Venema die ook een aantal 

thuiswedstrijden hebben gefloten, die meetellen voor de rompregeling. 

Waardering scheidsrechters 

De laatste thuiswedstrijddag van de zaalcompetitie hebben we alle scheidsrechters een presentje gegeven voor 

de gefloten wedstrijden. Ook onze eigen scheidsrechters hebben dit jaar weer een klein presentje ontvangen. 

Opleidingen 

We hebben dit jaar geen KNKV-scheidsrechters en verenigingsscheidsrechters opgeleid. Voor de toekomst 

zullen er wel scheidsrechters gevonden moeten worden, om aan de verplichtingen van de rompregeling 

arbitrage te kunnen voldoen. 

Evaluatie scheidsrechters 

Ook in het jaar 2019 hebben wij alle scheidsrechters in de gelegenheid gesteld om onze vereniging te 

beoordelen (ontvangst, begeleiding, sportiviteit, etc). We constateren dat het aantal beoordelingen afneemt en 

de commissie gaat voor het jaar 2020 kijken of we dit op een andere manier kunnen organiseren. 



Doorkijken naar 2020 

Momenteel bestaat de commissie uit 2 leden. Om de commissie goed te laten functioneren moeten we dit 

aantal uitbreiden. Hoewel de commissie zelf een aantal personen heeft benaderd, roepen wij een ieder op om 

zich aan te melden om er samen voor te zorgen dat we ook in de toekomst weer arbitraal gezond zijn. 

In 2020 zullen we weer een interactieve spelregelavond organiseren, zodat alle spelers weer up-to-date zijn op 

het gebied van de spelregels en reglementen. 

 

 
Jeugdcommissie 
Algemeen 

De jeugdcommissie bestond in het seizoen 2018-2019 uit de volgende personen: Ingrid Haan, Karolien 

Huisman, Janice Liemburg, Mariëlle van der Veen, Teije Kraf en sinds het voorjaar 2019 Lisa Tuinman. Janet 

Terpstra is voor specifieke bondszaken / jeugdwedstrijdsecretariaat aanwezig bij de vergaderingen. Marielle 

heeft afgelopen jaar (met ondersteuning van de TC) de selecties / trainers voor de jeugdteams gecoördineerd. 

De jeugdcommissie vergadert ongeveer elke 1 a 2 maanden. De notulen worden aan het bestuur kenbaar 

gemaakt.   

Trainingen  

De trainersgroep bestond afgelopen seizoen uit Anita (kleuters), Emiel en vanaf de zaal Irene (F1), Roy, Ben en 

Kim (E2/E3), Mineke en Britt (E1/D2), Sijbren en Manon (D1), Stan en Fabian (C1), Lisa en Frouke (B1), Erik en 

Hylke (A1).  

Accommodatie 

De trainingen in de zaal ging dit jaar beter omdat we minder jeugdteams hadden. We hebben vrijdagmiddag 

zelfs uren ingeleverd. Er is elders zaalruimte gehuurd wat gebruikt werd door senioren, waardoor er iets 

minder druk op de ketel bij de jeugd was. Op het veld hadden we ruimte genoeg om te trainen. Door het 

gebruik van ons eigen veld kunnen de trainingen door de trainers zelf ingedeeld worden (in samenspraak met 

Mariëlle en de tc).  

Technische ondersteuning 

De technische ondersteuning voor de jeugdteams bestond dit seizoen uit diverse trainersbijeenkomsten, 

teamevaluaties, 1-op-1 ondersteuning door Willem-Jan, een clinic van Michiel Gerritsen en de startavond voor 

Positief Coachen. De teamindeling en trainersverdeling voor volgend seizoen is in samenspraak met de trainers, 

de jeugdcommissie en de TC tot stand gekomen. 

Competitie  

In dit seizoen kwam Ritola met de volgende jeugdteams in actie: A1, B1, C1, D1, D2, E1, E2, E3 en F1. In de zaal 

gingen D2 en E1 samen verder als D2 en werden E2 en E3 respectievelijk E1 en E2. Ook was er een Kleuterteam 

maar de Kleuters spelen geen competitiewedstrijden. De kampioensvlag kon dit seizoen in totaal 5 keer in top.  

 

Selecties  

Daniel uit D1 en Justin uit C1 werden geselecteerd voor respectievelijk Drenthe U13 en Noord U17. Ook Roos 

Medema werd geselecteerd maar zag van deelname af. Een mooie leerzame ervaring voor deze jonge talenten. 

Trots zijn we ook op Eline (die sinds dit seizoen bij LDODK speelt). Zij mocht met het Nederlands juniorenteam 

afreizen naar China.   

Toernooien 

De jeugd van Ritola deed afgelopen jaar aan verschillende toernooien mee: 

 

Jeugdtoernooi 
Op de laatste zaterdag van de zomervakantie, de week voor de start van de competitie, organiseerden wij 
traditiegetrouw ons jeugdtoernooi. Vanwege de late zomervakantie hadden we dit jaar iets minder 



aanmeldingen, maar de 31 teams die mee hebben gedaan, hebben een gezellig, gemoedelijk en sportief 
toernooi meegemaakt. 

’s Ochtends vroeg werd er al gestart door diverse vrijwilligers om alles klaar te zetten. Gelukkig scheen er een 
heerlijk zonnetje en die zon is de hele dag gebleven. Het was heerlijk weer voor een toernooi. 

Vanaf half 10 druppelden de spelers binnen en om 10 uur konden we van start. Na het openingswoord door de 
voorzitter van de vereniging, waarbij ook aandacht werd geschonken aan het grote gemis na het plotselinge 
overlijden van Bert, jarenlang lid van de toernooicommissie, werd het startsein gegeven. Alle teams waren 
present, de scheidsrechters startten de wedstrijden en de toernooicommissie was gerust: we hebben het weer 
voor elkaar gekregen en alles loopt goed! 

De sfeer zat er goed in, het weer was goed, er draaide gezellige muziek en in de kantine werd allerhande 
lekkers verkocht: de dag verliep prima. Spannende wedstijden en enthousiast publiek maakten de dag. 

De uitslag kwam op verschillende momenten door de verschillende groottes van de poules, maar iedere keer 
was er uitreiking van de beker weer een plezierig moment. Goed om te zien hoe fanatiek er werd gestreden en 
uiteindelijk gejuicht om de felbegeerde beker. 

De volgende teams zijn dit jaar kampioen geworden: 

Poule F1:Nic F1 
Poule E1:Ritola E1 
Poule E2:Spes E1 
Poule D1:Nic D1 
Poule C1:Nic/Hoogkerk C1 
Poule B1:Nic/Hoogkerk B1 
Poule B2:Nic/Hoogkerk B2 
Poule A1:Ritola A1 
Poule A2:Nic/Hoogkerk A2 
 

Oost Arnhem  

Op zaterdag 22 juni deden 4 teams mee aan het jeugdtoernooi in Arnhem. A1 wist de beker te bemachtigen, 

B1 eindigde op een mooie 3e plek, C1 werd 4e en E1 2e. Dit jaar geen groots Ritola-kamp op de camping, maar 

een kleine vertegenwoordiging. We hopen dat de groep overnachters volgend jaar weer wat groter is.   

 

Mix- hap en priktoernooi 

Na het pannenkoekentoernooi op een zonnige 30 juni, georganiseerd door de ledenwerfcommissie, was het 

tijd voor het mix-hap-priktoernooi. Voor het eerst sinds jaren met een mindere opkomst. We kregen voor het 

mixen 4 teams vol (ca. 35 deelnemers) en voor het eten waren er ca. 50 deelnemers. Ook de prikkers lieten 

verstek gaan, dit jaar waren we gestart met 12 koppels. Na een spannende finale tussen Marije + Sven tegen 

Hylke en Roland gingen de laatste 2 met de beker er vandoor. Wel een prima prestatie van Marije en Sven. 

 

Schoolkorfbaltoernooi 

Op woensdag 5 juni werd op de velden van Ritola weer het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi gehouden. 

Het toernooi was eerst gepland in oktober vorig jaar maar dit kon door omstandigheden niet doorgaan. In 
januari werden de voorbereidingen weer opgepakt. In verband met hemelvaart is het toernooi een week 
verplaatst. 
 
Vervolgens konden wij aan de slag om de hulp voor dit toernooi voor elkaar te krijgen. Altijd een lastige taak. 
Dit omdat veel ouders als begeleider mee gaan en omdat veel potentiële scheidsrechters of moeten werken of 
naar school moeten. Gelukkig waren er jeugdleden klaar met de examens en konden zij meehelpen. Ook een 
aantal stagiaires van sport Tynaarlo kon dit jaar meehelpen. 
Na wat contacten met ouders en met scholen is het dan toch gelukt net genoeg hulp voor elkaar te krijgen. 
 



De scholen hadden inmiddels aan ons hun teamopgaven gestuurd en hiermee konden we aan de slag met het 
programma. Er was een iets kleinere aanmelding dan eerdere jaren. Ca. 31 Teams van 6 verschillende scholen. 
Fijn dat jullie er weer waren. 
 
Dit jaar waren er geen afmeldingen van de scholen. Wel waren er 2 scholen minder dan vorige keer helaas, dit 
in verband met de vakanties. Het weekend voorafgaand aan het toernooi was het programma helemaal klaar. 
 
Woensdagmorgen, op de dag van het toernooi, kwamen de 1e hulptroepen tegen 9 uur om alles klaar te 
zetten. Marije, Anita, Gerda, Geesje Anet en Vincent (stagiair sport Tynaarlo) bedankt voor jullie hulp. 
 
Het weer was af en toe bewolkt, buienradar gaf een kleine kans op regen. Het bleek droog te blijven.  
Alle opgestelde en ingeplande scheidsrechters kwamen ook opdagen. Heel erg fijn. Daardoor hoefde niet 
iedereen elke ronde aan het werk. Damillia, Kasper, Britt, Roland, Roy, Marije, Ingrid, Tessa, Kim, Marlize, 
Charlotte, Helper 1-2-3 (stagiaires gemeente Tynaarlo) heel erg bedankt voor jullie inzet. 
Tegen kwart voor 2 gaf Anita het startsein voor de 1e wedstrijden van het toernooi. Zij had de zware taak om 
het programma om te roepen. Erg lastig, daar er 2 verschillende ronde groepen zijn. Complimenten Anita. 
Weer erg goed gedaan. 
 
Het weer was mooi, klein beetje bewolkt, weinig wind en een lekkere temperatuur. Her en der vloeiden enkele 
zweetdruppels door het enthousiasme. En het publiek genoot van het optreden van de circa 200 aanwezige 
deelnemers. De meegekomen ouders werden getrakteerd op een lekker kopje koffie / thee door Mariëlle en 
Elma van de ledenwerfcommissie. Een erg leuk initiatief wat door iedereen erg goed ontvangen werd. 
 
Tussen de wedstrijden door kon er op de korf geschoten worden voor een leuke prijs. Elke deelnemer mocht 
een keer proberen op de palen. Aan het eind van het toernooi zijn de prijzen verdeeld door Mariëlle van de 
ledenwerfcommissie. 
 
De EHBO (Anet) had het dit jaar gelukkig niet druk. In de kantine stonden Ria, Marieke, Bineke en Gerda klaar 
om iedere deelnemer te voorzien van een heerlijke beker ranja en de begeleiding van thee of koffie. Buiten 
stonden Reina en Herma bij de tafel met snoepgoed. Marian, Ben en Karolien natuurlijk ook bedankt voor jullie 
hulp. Na afloop kregen alle deelnemers nog een heerlijk wafel mee van Geesje en Anita. 
 
Dan de uitslagen. Deze werden door Lizan gezamenlijk met Rienus verzorgd. We noteren hier alleen de 
winnaars van de poules. Andere deelnemers ook gefeliciteerd. Meedoen is erg belangrijk. Er werd dan ook zeer 
sportief gestreden. 
 
Groep 3-4A             Schuilingsoord 1 
Groep 3-4B             Jonglaren 2 
Groep 3-4C             Jonglaren 3 
Groep 5-6A             Stroomdal 1 
Groep 5-6B             Jonglaren 1 
Groep 5-6C             Jonglaren 2 
Groep 8                   De Tol 1 
 
De Fairplay beker ging dit jaar naar de Schuthoek. 

Na het toernooi is besproken om voor komend jaar het toernooi weer in het najaar te gaan organiseren. Dit 
past ook beter in de planning voor de scholen. 
 
Ledenwerf 
De ledenwerfcommissie bestond dit seizoen uit Willem Jan Tuinman, Elma van der Ploeg, Lisa Tuinman, 
Mariëlle van der Veen, Kirsten Kuiper en Thomas Polman. Elma en Mariëlle volgden de opleiding ‘Meer leden in 
minder tijd’ door Anne Prins van Sport Drenthe. De activiteiten van de ledenwerfcommissie bestonden uit een 
spelletjesinstuif in de zaal, de koningsspelen op basisschool Jonglaren, de schoolkorfbaltrainingen, het 
schoolkorfbaltoernooi en het pannenkoekentoernooi. Sportshop Ruchti werd bereid gevonden om 
kortingsbonnen beschikbaar te stellen voor nieuwe leden. Ook stuntten we weer met een aantal maanden 
gratis lidmaatschap en een bidon met je naam erop. Verder werden verschillende PR-kansen aangegrepen, 
zoals bij het Paaseieren zoeken. In 2018/2019 mochten we 16 nieuwe jeugdleden verwelkomen. 



Sportpret 
Na vorig jaar positief verrast te zijn door aanmeldingen voor het sportpret dit jaar ons daarvoor weer 
opgegeven. Helaas pakte dat dit jaar minder goed uit. Geen enkele aanmelding heeft ons bereikt. Ook is de 
gemeente Tynaarlo over gestapt op een online systeem. Dat wordt even uitvogelen hoe dat werkt. Ook voor de 
andere sportverenigingen. 

Ontspanning 
Halloweenavond 
Vrijdag 2 november werd er voor de A-B en C-jeugd een Halloweenavond georganiseerd. Het plan was om er 
een spannende spooktocht van te maken. Door de misschien iets wat late aankondiging was het moeilijk om 
voldoende hulp te krijgen om een spooktocht te organiseren. Maar………de jeugdcommissie is creatief en er 
werd besloten om een Halloweenavond binnen te houden. In de middag werd de kantine versierd met leuke 
griezelvlaggetjes, lampjes en posters. Vanaf 19.00 kwamen de hulptroepen binnen. Zij werden verdeeld over de 
opdrachten. Om 19.20 kwamen de eerste jeugdleden binnen. Uiteindelijk was de opkomst prima, 18 kinderen 
en een coach. Deze werden verdeeld over vier groepen. In 1 uur tijd gingen deze groepen langs de vier 
opdrachten. Na het uitvoeren van alle opdrachten was het tijd voor een spannende film. Onder het genot van 
een drankje en popcorn werd er aandachtig gekeken naar de film ‘Warm Bodies’. 
Al met al een geslaagde avond!! Bedankt voor jullie hulp Tineke, Hilly, Bettina, Janet, Rienus en Erik 

Sinterklaasfeest  

Dit jaar moest Karolien het kinderfeest zonder Bert organiseren. Wat een gemis.. Oud-Ritolist Gerard N. was 

wederom direct enthousiast om zwarte Piet te spelen. Lisa V. zou weer helpen schminken. Mariëtte S. was hier 

ook toe bereid gevonden. Een tweede zwarte Piet liet langer op zich wachten, maar Alwin bleek wel te 

willen/kunnen. De pannenkoeken bakkende ouders waren bekend. De cadeaus ingepakt. En toen bleek 

Sinterklaas ziek. Oh jee, een dag voor de feestdag. De paniek sloeg een beetje toe naarmate geen enkele last-

minute benaderde hulp-Sinterklaas bereid was in te springen. Dan maar een feestje zonder Sinterklaas. 

Sinterklaas kan tenslotte ook ziek zijn. De volgende ochtend, de ochtend van de feestdag bleek dat Rienus zijn 

afspraken in het ziekenhuis afgezegd/verschoven had en er zo ‘s middags even vluchtig op de werkvloer 

tussenuit kon. Dus het Sinterklaasfeest 2019 werd een gedenkwaardige en gelukkig toch eentje met 

Sinterklaas. Pfff.. wat een opluchting. Die middag bleek het kostuum en mijter te passen en konden de snor en 

baard vastgeplakt worden. Gelukkig.. De training was ondertussen begonnen. Ook dit jaar waren de kinderen 

blij en trots dat Sinterklaas en de grappige zwarte Pieten hun korfbalkunsten kwamen aanschouwen. Altijd zo 

fijn die blije koppies! De middag werd traditiegetrouw afgesloten met cadeautjes en pannenkoeken eten. 

Karolien zorgde dat de kantine weer netjes achtergelaten werd en de Sinterklaas- en zwarte Pietenspullen 

gewassen en schoon opgeborgen. Eind goed, al goed.. 

 

Paasfeest  

De vierde editie van het paaseieren zoeken in etalages bracht over de 300 kinderen op de been. Samen met 

hun ouders/verzorgers werd er enthousiast gezocht naar de gekleurde eieren. Het centrale punt was weer 

naast het standbeeld van Berend Botje. Hier werden de stempelkaarten uitgedeeld en later weer ingenomen in 

ruil voor een traktatie. Daarna volgde de prijsuitreiking. Met dit jaar een extra prijs voor de oudere jeugd. Zij 

moesten van letters op de eieren een zin maken. De paashaas was ook weer gezellig van de partij deze 

ochtend. Hij ging bewapend met paaseitjes langs het winkelend publiek en nam een kijkje op het brinkje voor 

De Vlindertuin, waar op diverse korven geschoten kon worden door de kinderen. VOZ en Ritola Korfbal kijken 

terug op wederom een goede samenwerking. Volgend jaar, het 5-jarig jubileum, wil Karolien nog grootser 

uitpakken..  

Korfbal op het ijs  

Na een Halloweenparty voor de oudere jeugd en Sinterklaasfeest voor de jongere, was er voor iedereen in de 

voorjaarsvakantie een schaatsuitje in Kardinge georganiseerd. Natuurlijk met een korfbaltintje :) Na een uurtje 

vrij schaatsen, was het tijd voor schaatskorfbal! Een korfbalpaal kwam tevoorschijn en al schaatsend mocht 

iedereen doorloopballen nemen. Kinderen en begeleiding gingen enthousiast de uitdaging aan. Ook werd er 

gezamenlijk geluncht. Het was een uniek en super geslaagd uitje o.l.v. Teije, Janice en Karolien. 

 



Trainersuitje  

Elk jaar worden de jeugdtrainers aan het einde van het seizoen door de jeugdcommissie bedankt voor hun 

inzet voor de Ritola-jeugd. Karolien had iets bijzonders kunnen regelen ‘s avonds in Assen, maar voor het zover 

was hielp Janice in de kantine mee met het verzorgen van een smakelijke maaltijd. Daarna stapte de groep in 

auto’s, nog steeds zonder te weten wat er zou gebeuren, voor een ritje naar het centrum van Assen. Grappig 

die onwetendheid. Het bleek een uitje te worden naar Kings and Queens. Een actief uitgaanscentrum. Je kunt 

er o.a. darten, biljarten, tafeltennissen, maar ook zijn er escaperooms. Dat werd het niet. Onze toppers werden 

uitgedaagd met Prison Break! De gevormde groepjes moesten in aparte cellen allerlei soorten opdrachten 

uitvoeren. Actief of met het koppie. Opdracht niet gehaald betekende op naar een volgende of dezelfde cel nog 

een keer proberen op te lossen. Het werd een super gezellig avondje uit dat afgesloten werd met een bijzonder 

leuk tafeltennistoernooitje met de grote groep trainers. Kings and Queens bedankt voor het spontaan 

aanpassen van de prijzen om zo e.e.a. voor ons mogelijk te maken!!  

 
 

Materialencommissie  
Algemeen  

De materialencommissie heeft dit jaar bestaan uit T. Kraf met de hulp van het bestuur en gebouwcommissie en 

meerdere vrijwilligers. Met zijn allen hebben we zorg gedragen voor het materiaal van de vereniging. Dit gaat 

van het korfbalmateriaal (palen, korven etc) tot aan de inrichting van het berghok met alle toebehoren. 

Afgelopen jaar hebben wij een aantal  nieuwe kunststofkorven aangeschaft. De oude kunststofkorven gaan 

door het gebruik stuk. We hebben wederom een aantal ballen aangeschaft. In de zaal gebruiken we over het 

algemeen geel/blauwe ballen. Buiten gebruiken we zwart/witte ballen. De geel/blauwe ballen zijn niet geschikt 

om buiten te gebruiken. Er valt nog verbetering te halen in het op orde houden van het materiaalhok. Soms 

wordt er materiaal geplaatst wat in de container thuishoort en andersom. Wel hebben we afgelopen jaar een 

aantal lijnenwagens aangeschaft. De oude werkten niet handig. 

Verhuizing materialen veld / zaal en visa versa.  

We hebben alleen hesjes en ballen die verhuizen naar de Zwet. Ook het kleine kleuter materiaal gaat over. 

Voor de rest maken wij gebruik van het materiaal van de gemeente. De meeste zaal ballen blijven in de Zwet. 

De senioren maken in Leek gebruik van ballen van een andere vereniging. 

Ballen  

In de zaal blijven de ballen in de kast die tijdens de wedstrijd dagen door de zaalcommissie beheerd wordt. Op 

het veld zijn de ballenkasten in gebruik genomen. Nog niet even consequent worden de ballen na de trainingen 

in de vakken gestopt, we zijn afgelopen jaar wederom een aantal ballen kwijt geraakt. Door de trainers dient er 

bij de jeugd op gehamerd te worden na de training (als het materiaal niet meer gebruikt wordt) alles 

opgeruimd wordt. Ballen in de vakken, palen op het rek. Hier valt nog verbetering te halen. 

Aangeschaft materiaal 

Los van enkele ballen hebben wij extra materiaal aangeschaft.  Enkele pionen, hoepels, zachte ballen voor de 

kleuters, lijnenhaspels en hesjes. 

 

Onderhoud 

Er is een berging tegen de kantine is gebouwd. 

Een aantal leden hebben weer in en rond de kantine een aantal klussen verricht (schoffelen, heg knippen, 
ramen wassen, reclameborden schoonmaken, enz.). 
 

 



Zaalcommissie 

De commissie bestond in het jaar 2018– 2019 uit de volgende leden: Rienus Doedens, Ina Heidekamp, Hanneke 
Rijstenberg, Coby Kuipers, Lizan Hommes, Emiel Folkers. 
Naast de zaalcommissie is er een groep vrijwilligers voor de bediening van de schotklok. 
Zoals gebruikelijk kwam de commissie voor de start van de zaalcompetitie bijeen om het rooster op te stellen. 
Dit rooster moet ervoor zorgen dat het wedstrijdverloop in de sporthal in goede banen wordt geleid. De 
commissie heeft ervoor gezorgd dat alle thuiswedstrijden van de ploegen in sporthal De Zwet zo probleemloos 
mogelijk konden worden gespeeld. 
Aan de hand van het toegezonden wedstrijdprogramma werden voor de weekeinden van november tot en met 
maart de diensten onderling verdeeld. Alle teams speelden op zaterdag; het midweekteam op de 
donderdagavond. Eind maart werd het seizoen 2018 – 2019 afgesloten. 
 

 

Webredactie Ritola 

De webredactie bestaat uit de volgende personen: Janette Mensinga, Miranda van Veelen, Marco van Huizen, 

Marcel Liemburg, Karolien Huisman. Vanaf het voorjaar 2019 is Hillebert Siemensma de webredactie komen 

versterken, om niet vaker terug te hoeven vallen op Peter Esser bij evt. voor ons onoplosbare problemen. De 

taken binnen de webredactie zijn goed verdeeld en kunnen thuis uitgevoerd worden. Een paar keer per jaar 

komen de laptops op tafel voor een ‘actieve vergadering’ bij iemand thuis.  Er is 24/7 onderling contact om de 

website altijd levendig en up to date te houden.  

Een belangrijke pagina van de website is de roosterpagina. Via het ROOSTER-blad krijgen mensen die 

ingeroosterd zijn voor een taak automatisch 2 keer een mail ter herinnering thuisgestuurd, één week vóór de 

taak en een dag van tevoren.   

We kunnen alleen personen bij teams toevoegen of inplannen voor taken als zij door de penningmeester 

opgevoerd zijn in Sportlink. 

We kunnen bepaalde informatie op de website afschermen. Inloggen kan iedereen die lid is van Ritola, maar 

ook vrijwilligers en sponsoren. Gezien de impopulariteit wordt het entertain gedeelte van de site nog 

sporadisch aangevuld met nieuwe items.   

Via het mailadres webmaster@ritola.nl krijgen wij  berichten door om te plaatsen op de website.  

Wij krijgen van Willem en Tea altijd een verslag gemaild van de competitiewedstrijden van       Senioren 1 

(waarvoor dank!) die wij dan plaatsen op de site. Van de andere teams komen er echter nooit verslagen 

binnen. Dit is zo jammer! Het is toch leuk om op de site te kunnen lezen hoe de wedstrijden van de andere 

teams zijn gegaan. Mocht het niet bekend zijn; de verslagen zijn te vinden onder het tabblad competitie . Kom 

maar op met die verslagen! 

Elke week krijgen de leden via de mail een nieuwsbrief met de laatste nieuwsberichten. 

De AVG is per 25 mei 2018 van toepassing. Geen van de leden heeft aangegeven niet op de teamfoto te willen 

op de site, maar m.b.t. andere sociale mediakanalen is een aantal leden wel terughoudend. Foto’s die een 

maatschappelijk doel vertegenwoordigen mogen geplaatst worden op de website. Wij gaan altijd zorgvuldig 

om met foto’s bij nieuwsitems en verslagen en plaatsen nooit beeldmateriaal waardoor leden schade zouden 

kunnen ondervinden.  
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SPONSOREN 
 
HOOFDSPONSOREN    SHIRTSPONSOREN 
COOP De Klencke Zuidlaren   Bouwbedrijf De Vries 
Bouwbedrijf De Vries    COOP De Klencke Zuidlaren 
Libra Energy     Gesita 
       Halesia 
SPONSOREN WEDSTRIJDBAL   Kozijnen.sale 
Klussenbedrijf Frank    Makelaardij Zijl 
Notariaat Zuidlaren    Makelaardij Stad & Ommeland 
Pater Schoenreparatie    Fysio Fit/Perdon fysiotherapie    
      Noord Belettering 
      Ruchti Schoenmode-Sportshop 
BORDSPONSOREN    Terpstra’s Klussen Bedrijf 
AB Schilderwerken en Kleuradvies   Rijschool Zuidlaren 
Administratiekantoor Kuipers B.V.    Libra Energy   
Apotheek Zuidlaren 
Autogroep Van Veldhuizen 
Autoshop Zuidlaren 
COOP De Klencke Zuidlaren 
Cosineros Eetcafé 
Cotton Blues 
Fysio Fit/ Perdon fysiotherapie 
Geribo 
Goedhuis Schildersbedrijf 
Kleefman Decohome Schildersbedrijf 
Klus en Montage bedrijf Wilco Visser 
Klussenbedrijf Frank 
Kraf Bouw 
Lampe Loodgietersbedrijf 
Libra Energy 
Makelaardij Zijl 
Martinistad BMW Sportel 
Noord 90 accountants en belasting adviseurs 
Noord Belettering 
Noordwand 
Notariaat Zuidlaren 
Pater schoenreparatie 
Restaurant Sapori/La Fiera 
Rijschool Zuidlaren 
Ruchti Schoenmode-Sportshop  
Service-PC Zuidlaren  
Standbouw Noord 
Steenbergen Fietsen 
Tanja Verhuur BV 
Terpstra’s Klussen Bedrijf 
Tissingh ijzerwaren en gereedschappen 
Van der Vinne garagedeuren  
Zijl Assurantiën 
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