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Iedere laatste vrijdag van de maand gaan we met 65 
plussers Samen gezellig Eten in dorpshuis Buddingehof, 
om 17.15 uur. Deze maand is dat  op 29 juni a.s. Eventu-
eel kan vervoer geregeld worden. U kunt zich opgeven 
bij:

Tina Veld tel. 481847  of Henny Hörmann tel.482198.

De zwervende Patrijs is 
weer uitgevlogen
Deel 4, Feest
Het kan bijna niet missen, in Ruinerwold wonen de meeste 
mensen met (in vergelijking met andere dorpen); een goeie 
auto (garages) die met een perfect kapsel (kappers), zit-
tend op een terras genietend van een borrel (cafe ‘s) met 
gemanicuurde handen voorzien van plaknagels en voeten 
(pedicures en nagelstylisten) en een glimmend huidje 
(schoonheidsspecialisten) praten (praatgroepjes) over hun 
oude dag (begrafenisondernemers). Dit was zomaar even 
een hersenspinsel toen ik in mijn kamer zat in Al Asraque 
(Jordanie) en een aantal voorgaande edities online van op 
‘t Wold aan het doorlezen was en m’n gedachten verder 
afdwaalden naar ons knusse Ruunerwold. Blijkbaar loont 
de misdaad nog steeds gezien er een oud inbreker uitgeno-
digd was om te vertellen over zijn werkterrein. Is sindsdien 
het aantal inbraken ook toegenomen in het dorp? Want als 
je een beetje had opgelet…. Ach misschien was er wel een 
oplettende agent aanwezig die driftig notities maakte over 
mensen die buitengewone belangstelling toonden, tja zelf 
was ik er niet bij aangezien hier onze missie nog gewoon 
doorgang vind. Er zijn alweer diverse feestdagen de revue 
gepasseerd; Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag. 
Als je in zo’n oort als dit verzeild bent geraakt dan beleef je 
dat toch heel anders. Normaal gesproken zoek je elkaar op 
en pak je een terrasje en het was nog lang en breed gezel-
lig en onrustig. Hier kijk je elkaar aan met een lauw flesje 
water, dito snack en foute muziek (alcohol is streng verbo-

Volgend nummer 
verschijnt 

27 juni
Kopij inleveren voor vrijdag 22 juni 12.00 uur

Via redactie@optwold.nl, www.optwold.nl of bij 
Anna Rumph, Meerkoetlaan 32

Buurtkamer “buddingehof”
Zoekt u gezelligheid of voelt u zich eenzaam, kom dan 
naar de Buurtkamer in de Buddingehof. Op maandag 
morgen van half 10 tot half 12. Er zij geen kosten aan 
verbonden. Heeft u geen vervoer?  Ook dit kan geregeld 
worden. Onder het genot van een kopje koffie praten wij 
even bij met elkaar en daarna doen wij een kwartiertje 
een geheugen spel en daarna iets actiefs, creatiefs of een 
spel. Ter afsluiting zingen wij nog een paar liederen uit de 
oude doos.
11 juni spelen we een spel, 18 juni creatief mandela’s 
kleuren, 25 juni actief sjoelen, 2 juli gezellig met de kin-
deropvang, 9 juli creatief cadeau tasje maken.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Albertje Visscher 
en Ina Mannes tel. 0522-481978

den, geld overigens alleen voor de Nederlanders!) en wil 
het feest maar niet echt van de grond komen, of zeg maar 
gerust; er is geen kloten aan. Niet dat alcohol heilig is maar 
toch. Voor ons zit het volgende “feest” er alweer aan te ko-
men. Het “midterm” feest, dat al achter de rug is natuurlijk 
op het moment dat dit blattie op de deurmatte valt. Deze 
traditie wordt altijd in stand gehouden met uitzendingen. 
Een dikke balk wordt op een bok gelegd en de jongste en de 
oudste aanwezige van ons gezelschap zagen deze door met 
een niet al te scherpe zaag (om de “feestelijkheden” wat op 
te rekken). Valt de balk uiteen dan is onze uitzending op de 
helft en kan het aftellen beginnen, proost!!
Aldus de Zwervende Patrijs (hold hum feestelijk in de 
gaatn).    



Alarm: 112 als elke seconde telt
Politie: 0900-8844
Huisartsen: 481237
Spoed: 482528
Apotheek: 482679
Avondenweekenddiensten: 
0900-1120112

Dierenartsenpraktijk Zuidwest Drenthe:
Gezelschapsdieren: 0522-238508; Landbouwdieren: 
0522-238528; Paarden: 0522-238538
Amivedi 254038; Dierennoodhulp 0624762577

Gemeente De Wolden: 0528-378200 
of 140528
Website: www.dewolden.nl

E-mail: gemeente@dewolden.nl
Centraal Meldpunt De Wolden:
9.00-12.00 uur 0528-374173
Dorpsbelangen Ruinerwold/Berghuizen
info@dbvruinerwoldberghuizen.nl

ACTIVITEITEN AGENDA BELANGRIJKE INFO

“ Dit is zeer 
waardevolle 
informatie ” 

Kerkdiensten 17 juni 2018
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur 
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. R.W.J. vanOmmen
16.30 uur ds. D. de Jong
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. B. Wiegman 
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. G.A. Trouwborst

Kerkdiensten 24 juni 2018 
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. M.R.H. van Beusichem
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. J.W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur  
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. Sollie
16.30 uur ds. R. Meijer

 ➜  13 juni De Woldklimmers, Nationale 
Buitenspeeldag

 ➜  15 juni Regionale Kaartdag van  
10.00 – 15.30 uur Buddingehof

 ➜  15 juni Mega Teenage Party met DJ Yung Felix, 
aanvang 19.30 uur Uitgaanscentrum  
de Klok

 ➜  15 juni Zomerklaverjassen, aanvang 20.00 uur 
café de Kastelein

 ➜  16 juni De Woldruiters, springwedstrijd pony’s 
en paarden, manege Ruinerwold

 ➜  16 juni Boerendrokte van 11.00 – 16.00 uur 
Karstenhoeve

 ➜  16 juni OBS De Wezeboom, ophalen oud papier 
en textiel

 ➜  18 juni Buurtkamer, creatief mandelá kleuren 
van 9.30 – 11.30 uur Buddingehof

 ➜  21 juni Harm en Roelof, aanvang 20.00 uur 
Karstenhoeve

 ➜  22 juni Buurtfeest Oosteinde 08.30 – 12.00 uur 
Mini zeskamp, feestterrein Oosteinde 
Buurtfeest Oosteinde, Playbackshow van 
13.00 – 16.30 uur Feestterein Oosteinde 
Buurtfeest Oosteinde, MEGA Bingo van 
19.00 – 22.00 uur feesttent, na afloop 
MOOD Coverband

 ➜  23 juni Buurtfeest Oosteinde, Optocht van  
10.30 – 13.30 uur na afloop 
prijsuitreiking  
Buurtfeest Oosteinde, zeskamp 
onderdeel Rodeostier, van  
20.00 – 21.30 uur feestterrein 
Buurtfeest Oosteinde, VANGRAIL van 
21.30 – 02.00 uur Feesttent

 ➜  24 juni Buurtfeest Oosteinde, Brunch van  
13.00 – 14.30 uur Feesttent 
Buurtfeest Oosteinde, zeskamp van 
14.30 – 16.30 uur Feestterrein 
Buurtfeest Oosteinde, Langste Cowboy 
Spies van Drenthe, aanvang 17.30 uur, 
na afloop afsluiting met DJ Roelof

 ➜  24 juni Food Truck Festival van 16.00 - 22.00 uur 
café de Kastelein

 ➜  25 juni MTB Streetrace Ruinerwold van  
18.00 – 21.00 uur

 ➜  25 juni Buurtkamer, sjoelen van 9.30 – 11.30 uur 
Buddingehof

 ➜  29 juni Samen Gezellig Eten, aanvang 17.15 uur 
Buddingehof

 ➜  29 juni Zomerklaverjassen, aanvang 20.00 uur 
café de Kastelein

 ➜  1 juli Lummeldagen van 13.00 – 19.00 uur 
Boerpad

 ➜  2 juli Buurtkamer, samen met kinderopvang 
van 9.30 – 11.30 uur Buddingehof

 ➜  4 juli Vrijwilligersavond Oldtimerdag, aanvang 
19.30 uur Buddingehof



Belasting besparen bij
overlijden?
Kies voor onze gratis
testament-check!

Meppel	 0522	25	28	50
Zuidwolde	 0528	37	12	28

Meppel
www.lexisnotarissen.nl

mr J.W. Oosten
notaris/estate-planner

 “Ik help  
u graag bij 
een goed 
afscheid.”

Mijn naam is Roelof van der Veen, ik ben o.a. 
uitvaart verzorger voor Uitvaartvereniging 
Memento Mori Ruinerwold. Bij een overlijden 
sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn 
persoonlijke manier van werken, bel dan: 0522 251 939.

Voor meer informatie, het aanmelden als nieuw lid of het doorgeven van 
wijzigingen kunt u terecht bij de administratie van de vereniging: A. J. Luten, 
Fazantlaan 15, 7961 AP Ruinerwold, 0522 481 913.  
www.uitvaartvereniging-mementomori-ruinerwold.nl

Leden die zich willen verzekeren tegen uitvaartkosten die boven het 
pakket van de vereniging uitgaan, kunnen contact opnemen met Yarden 
medewerker buitendienst Marianne Kleine 06 2281 6738

Uitvaartvereniging Memento Mori Ruinerwold
Voor een melding van overlijden belt u 0800 8192 (24 uur per dag).
www.yarden.nl

                                                                                                              Westerweiden 27

7961EA Ruinerwold

T +31 (0) 522 - 48 05 56

M +31 (0) 6 51 99 87 29

info@hauwlo.nl

www.hauwlo.nl

datum opdracht:

Opdracht

Westerweiden 27

7961EA Ruinerwold

0522-480556

Buitenzonwering ~ Binnenzonwering ~ Raamdecoratie

Insectenwering ~  Rolluiken

Diverse tuinmeubelen 

Shutters

~

www.hauwlo.nl

Voor een compleet assortiment aan zonwering!

BTW Nr. NL 1950.20.832.B01 ~ Rabobank Steenwijkerland : 3718.62.787 ~ KVK Oost-Nederland nr.04063743

06-83212071



De praatgroep
Iedere dinsdagmorgen kan men van 10.00 – 12.00 uur 
aanschuiven.

Deze praatgroep is er voor iedereen, die met ande-
ren eens van gedachten willen wisselen, over alle 
mogelijke onderwerpen. Dit geldt voor zowel dames 
als heren.
Graag tot ziens in de Buddingehof

Kios onderuit tegen 
Apollo
In de laatste thuiswedstrijd van dit seizoen moest 
Kios het opnemen tegen Apollo uit Heerhugowaard. 
Het is een treffen tussen de kampioen en de voor-
laatste van deze competitie. Echter, speelde Kios 
vandaag niet als een waardige kampioen. 
 
Apollo nam gelijk het heft in handen. Met 0-2 moest 
de ploeg van Rob Verra direct in de achtervolging. 
Het corrigeerde de achterstand en zette deze om 
naar 3-2 voorsprong. Met 5-4, 7-5 en 8-6 leidde Kios 
met 9-7 bij rust. Janita Zantinge raakte halverwege 
de eerste helft geblesseerd en werd vervangen door 
Rosan Huiskes. 
 
In de tweede een ander beeld. Apollo ging meer 
achterverdedigen en haalde verschrikkelijk het tem-
po uit de wedstrijd. Hier had Kios geen antwoord 
op. Al zeker niet op het zuivere schot van de gasten. 
De voorsprong werd omgezet naar een achterstand. 
Via 9-9, naar 9-11, 11-15 en bij 15-22 met nog 10 
minuten was het wel gespeeld. Kios kon niet meer 
aanzetten de wedstrijd ging als een nachtkaars 
uit. Gwen vd Belt kwam nog binnen de lijnen voor 
Daniek vd Wal. Eindstand 20-27. 
 
Scores: Janneke de Lange en Ernst Kuik beide 5x, 
Luco Zantinge, Daniek vd Wal en Rogier Nijdam al-
len 2x, Martijn Ziel, Janita Zantinge, Rosan Huiskes 
en Gwen vd Belt allen 1x 

Bedankt
Langs deze weg willen wij U allen bedanken voor het 
meeleven in welke vorm dan ook

Gelukkig gaat het langzaam de goede kant weer op.
Henk en Annie Boverhof

Kios sluit seizoen goed af
Onder lekkere weersomstandigheden moest Kios in zijn 
laatste wedstrijd aantreden in Utrecht tegen Synergo. Een 
wedstrijd des keizers baard, maar het is altijd leuk om 2 
attractieve korfballende ploegen tegen elkaar te zien. 
En dat lukte vandaag aardig. Kios begon sterk en nam 
met een 0-3 voorsprong gelijk het heft in handen. Ineke 
Slomp begon op de plek van Janita Zantinge en liet 
direct in de wedstrijd haar waarde zien. Daniek vd Wal 
had het in het begin ook op de heupen en tekende voor 
de 3-6 en 3-7. De scores gingen over en weer. Doordat 
er weinig wind was kon er heerlijk van afstand gescho-
ten worden. Met 6-10, 7-12 en 11-17 wist Kios toch een 
beetje weg te lopen van de thuisploeg. Er werd steeds 
frivoler gekorfbald. Dit zorgde voor mooie doelpunten, 
maar soms ook voor wat miscommunicatie. Desalniet-
temin, maakten beide er een leuke pot van. En met 16-23 
bij rust zegt dat genoeg. 
Een puike eerste helft werd ook met trots erkend door 
trainer Rob Verra. Die zijn laatste wedstrijd coachte voor 
de Spekbraanders.  

Te koop
Hogedrukspuit
Zweefparasol met voetstuk
kleur beige plm. 3 mtr. doorsnee
Tel:0522-482370

In de tweede helft hetzelfde beeld. Kios behield de 
voorsprong, maar Synergo ging goed mee in het hoge 
tempo. Ernst Kuik zorgde in de tweede helft meermaals 
ervoor dat Kios deze voorsprong hield. Met zijn afstands-
schot was hij wel aardig zuiver. 19-27, 22-31 en 26-31 zijn 
zomaar een paar grepen uit deze mooie tweede helft. De 
nummers 1 en 2 met een verschil van 6 punten kunnen 
met opgeheven hoofd het seizoen afsluiten. Ineke, Jan-
neke, Ernst, Rogier en Daniek sloten het seizoen af en 
Kios won met 30-36. 
De Eismann/Ensing equipe kan zich opmaken voor het 
volgende seizoen in de overgangsklasse. Veel dank gaat 
uit naar trainers Rob Verra en Jordy Wessel. 
Scores: Ernst Kuik 8x, Rogier Nijdam 6x, Daniek vd Wal 
en Janneke de Lange beide 5x, Ineke Slomp en Martijn 
Ziel beide 4x, Luco Zantinge 3x en Marlissa Noord 1x



       1x in de week of iedere dag,  
      zonder abonnement. 

       Warm of koelvers thuisbezorgd. 

Dagelijks keuze uit vers bereide maaltijden. 

 

Dwingeloo, De Weyert,  T.  088-9684028 
Havelte, De Molenhof,   T. 088-9684048 
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg, T. 088-9684067 

www.zzwd.nl Maaltijdservice Thuis 

 Lekker en gezond eten zonder zelf  te koken?  
 Bestel uw maaltijd bij Maaltijdservice Thuis! 

KREMER
uitvaartzorg

Annerie

0522 - 245021 
Dag en nacht bereikbaar | www.kremeruitvaartzorg.nl

Sigrid & MariekeAnnerie,

Troostvol afscheid nemen.
Wij bieden u de tijd, 
rust en aandacht die nodig is.

‘

www.uitvaartverzorgingkiers.nl

T 0522 - 70 30 00 

Uitvaartzorg voor 
alle verzekeringen
o.a. Memento Mori 

Ruinerwold

dé uitvaartverzorger met respect

Strooisel 
(ook voor uw huisdieren)

Nieuw
plospan pelletkorrel

Voor onder de schoenen
Yaktrax walker (voor in de sneeuw)

  
Strooizout - zeer scherpe aanbieding

- Hondenbrokken
- Kattenbrokken
- Konijnenvoer

- Kippenvoer
- Paardenbrokken
- Schapenbrokken

www.agrarisch-drenthe.nl
Haakswold 11 — 7961 LC Ruinerwold — 06-22208256 / 0522-482358

Uitgebreid assortiment diervoeders:

De gehele tuinbemesting is er weer, 
o.a. kalk, kunstmest, potgrond 

het hele jaar door
Compost - championnemest -  
koemest - kippenmestkorrel

graszaad: doorzaai of vernieuwen

Diervoeders
 strooisel
  landbouwplastic

  Plosplanpalletkorrel



Bridge uitslagen
Uitslag van de 4e zitting van ronde 4 van de bridge-
club Ruinerwold van maandag 4 juni 2018.

Lijn A;
1 R Nijland & J Schuphof 60,42%
2 R v Ommen & M Velthuys 58,33
3 L Krapels & J Mansier 54,17
4 J Inberg & K Tissingh 53,33
5 H & P Bennink 52,08
6 G Lensen & L Tssingh 50,83
7 S Hempen & H Kuijer 49,17

Dubbel kampioenschap 
voor KIOS 2
Op zondag 27 mei is voor KIOS 2 aan dit succesvolle 
seizoen een mooie prijs toegevoegd. Na het kampioen-
schap in de zaal, werd door een 23-11 overwinning op 
Apollo 2 uit Heerhugowaard ook op het veld het kampi-
oenschap behaald in de reserve 2e klasse. Samen met 
het kampioenschap van KIOS 1 in de 1e klasse een fraaie 
prestatie van de technische staf bestaande uit Rob Verra 
en Jordy Wessel. Aangezien beide komend seizoen niet 
meer bij KIOS actief zullen zijn, werd tijdens de wedstrij-
den ook bij hun afscheid kort stil gestaan. 
Het seizoen van KIOS 2 kan helemaal super worden als 
op woensdag 13 juni ook nog beslag gelegd zou kunnen 
worden op de AP Buitenbeker. Dan spelen zij de finale-
ronde tegen Drachten 4, Flamingo’s 1 (Buitenpost) en 
DWA/Argo 1 (Winsum/Bedum). Aanvang van de finales is 
om 19.00 uur op het terrein van Sportvereniging Udiros 
in Nieuwehorne. 
 

Op de bijgevoegde foto staan van links naar rechts:
Jordy Wessel, Jurgen Lucas, Patrick Roelevink, Daan 
Voest, Sjors Hein, Jan-Junior Boverhof, Bart van der Lin-
de, Annemiek Werners, Iris van de Belt en Rosan Huiskes.
Voorste rij: Hilde Tabak, Sandra Jans, Ineke Slomp en 
Susanne Koeling

8 D & M Geel 48,75
9 J & J Scholte Albers 47,50
10 J Bennink & L Drost 46,25
11 O Hobma & H Tissingh 44,58
12 H Reinders & G Scheper 34,58

Lijn B;
1 R Knippels & R Pijper 62,99
2 H & H Hauwlo 58,54
3 E Wienen & K Scheper 53,68
4 T ten Heuvel & A Kreulen 52,78
5 J Koops & R Morsink 47,10
6 J Klomp & L Veen 45,83
7 B Klomp & W Niemer 45,65
8 R Kleene & J de Vries 33,13

Eindstand periode 4

Lijn A;
1 L Krapels & J Mansier 58,46% gem.
2 R Nijland & J Schuphof 55,14
3 J Inberg & K Tissingh 53,89
4 J de Boer & G Wassing 53,65
5 R v Ommen & M Velthuys 52,42
6 J & J Scholte Albers 51,69
7 H & P Bennink 50,96
8 H Middelveldt & H Tissingh 50,63
9 G Lensen & L Tissingh 50,42
10 O Hobma & J Vedder 49,90
11 S Hempen & H Kuijer 45,78
12 D & M Geel 45,44
13 H Reinders & G Scheper 43,57
14 J Bennink & L Drost 42,36

Lijn B;
1 R Knippels & R Pijper 53,71 % Gem.
2 E v’tRood & E Wienen 53,33
3 M Blaauw & K Scheper 52,58
4 H & H Hauwlo 51,88
5 J Koops & R Morsink 51,05
6 M Vedder & H Toet 50,69
7 H & R Kuik 49,89
8 I & L vd Molen 48,07
9 W Flier & W Niemer 47,61
10 T ten Heuvel & A Kreulen 47,62
11 A Flier & L Stolte 47,42
12 L Boerhof & M Brals 44,59
13 J Klomp & L Veen 43,74
14     R Kleene & J de Vries               41,85 



 

Ook voor een 
lekkere vaderdag 
BBQ moet u bij 

Slager Willem zijn 

Onze aanbiedingen zijn geldig t/m zat. 16 juni 

Coop S.Koetsier&Medewerkers 
E-mail: koetsier.ruinerwold@coop.nl 

www.coop.nl/ruinerwold Telefoon: 0522-239111 

Boodschappen laten bezorgen? 

Kijk op: Cooponline.nl 

Geldzaken De Wolden
 Met het aansnijden van een taart in de vorm van 
het logo is op 30 mei officieel het Informa-tiepunt 
Geldzaken De Wolden geopend.
De aftrap werd gegeven door wethouder Jan van ’t 
Zand van gemeente De Wolden.

Informatiepunt Geldzaken De Wolden is er voor 
iedereen in gemeente De Wolden.
Voor vragen, informatie en praktische hulp over 
geldzaken, of bij financiële problemen.

Wij bieden ondersteuning bij bijvoorbeeld het 
aanvragen van de minimaregelingen, of het helpen 
bij het lezen en uitleggen van brieven of formulieren 
die moeten worden ingevuld. 
Ook zijn we graag een luisterend oor! 
Blijf niet zitten met betalingsachterstanden, voor-
kom stress en vraag hulp! Kijk voor meer informatie 
op onze site www.informatiepuntgeldzaken.nl. 

Het Informatiepunt Geldzaken is geopend van 
maandag t/m donderdag van 9.00-12.00 uur.
Bel 0528 – 21 70 22, mail naar info@informatie-
puntgeldzaken.nl of vul het aanmeldformulier in op 
www.informatiepuntgeldzaken.nl 

Informatiepunt 
Geldzaken De Wol-
den is een samen-
werkingsverband 
tussen Welzijn De 
Wolden, gemeente 
De Wolden, Huma-
nitas Thuisadmi-
nistratie en Diaco-
naal Verband De 
Wolden.



Ruinerwold 
boekt 
belangrijke 
zege op Emmeloord
Winnen. Voor zowel Ruinerwold als Emmeloord was dit 
afgelopen zondag absolute noodzaak. Emmeloord kon 
met een overwinning een goede stap zetten richting 
rechtstreekse handhaving en Ruinerwold moest win-
nen om een soortgelijk scenario überhaupt in leven te 
houden. Dat de messen bij Emmeloord geslepen waren 
bleek al vroeg op de middag. De technische staf van Em-
meloord vermeed opvallend genoeg een bezoek aan de 
bestuurskamer. Hierdoor dronk de rest maar een extra 
bakkie koffie. Ook Ruinerwold oogde scherp en om 14.00 
uur floot Fledderus, welke ook de wedstrijd in Emme-
loord leidde, voor het startsignaal.

Emmeloord begon goed aan het duel en toonde zich in 
de eerste tien minuten het meest dreigend. Beekman, 
die De Bruin een lastige middag bezorgde, snelde een 
aantal keer langs de linkerflank, maar zijn voorzetten 
vonden geen collega’s voor het Ruinerwoldse doel. 
Na de sterke openingsfase van de gasten kroop ook 
Ruinerwold uit haar schulp. Ewout Kleene kreeg in de 
eerste helft vijf grote kansen, waarvan de eerste zich na 
circa twintig minuten spelen aandiende. Kleene werd 
de diepte in gestuurd, maar nam de bal niet echt lekker 
mee. Hierdoor ontstond geen grote kans oog in oog met 
doelman Boomsma, maar het afstandsschot van Kleene 
was desalniettemin prima en werd tot corner verwerkt. 
De daaropvolgende corner van Telkamp vond opnieuw 
Kleene, welke de bal van dichtbij geheel vrijstaand kon 
inkoppen. Ook deze inzet vond helaas geen succes, want 
de bal verdween naast het doel van Emmeloord.

Emmeloord claimde in het eerste bedrijf het meren-
deel van het balbezit, creëerde wel dreiging, maar wist 
voor het doel van Ewout Knol niet gevaarlijk genoeg te 
worden. Na 27 minuten werd de wedstrijd zowaar open-
gebroken en deze openingstreffer kwam letterlijk uit 
de lucht vallen. Telkamp pompte vanaf de zijlijn de bal 
voor het doel, wat een makkelijke prooi voor doelman 
Boomsma had moeten zijn. De doelman twijfelde echter 
een moment, waardoor Kleene vlak voor aankomst van 
Boomsma het hoofd tegen de bal zette. Tergend lang-
zaam rolde het leder in het doel en Ruinerwold pakte 
de belangrijke voorsprong: 1-0. Emmeloord toonde zich 
gelijk veerkrachtig, want de eerstvolgende tien minuten 

creëerde het twee goede kansen. Sipma brak eerst door 
over de rechtervleugel, maar zijn schot in de korte hoek 
miste kracht. Vlak daarna kreeg Bastian Tabak de groot-
ste kans op de gelijkmaker, maar een-op-een met Knol 
had Tabak te lang werk.

Na deze twee mogelijkheden pakte Ruinerwold de 
draad weer op en had het de 2-0 moeten maken. Kleene 
verscheen voor Boomsma maar schoot de bal op de 
buitenkant van de paal. Olle de Jong pikte vervolgens de 
bal op aan de rechterkant en gaf de bal direct weer strak 
voor op Kleene. Deze kreeg zodoende binnen enkele 
seconden een nieuwe uitgelezen mogelijkheid, maar 
ditmaal belandde zijn inzet op de lat. Waar Ruinerwold 
enerzijds blij moest zijn dat de 1-1 niet viel, ging het na 
deze kansen met een dubbel gevoel de kleedkamer in.

In de tweede helft drong Emmeloord aan. Ruinerwold 
zakte ver in en hield de bal te weinig in de ploeg. Em-
meloord had aanzienlijk meer balbezit, maar het werd 
tegelijkertijd duidelijk waar het de ploeg aan ontbeert. 
Het mist een doelpuntenmaker, waardoor het mogelijk-
heden zelden in echte kansen weet om te zetten. Ook 
de vele corners voor de gasten leverden nagenoeg geen 
gevaar op. Sipma, één van de gevaarlijkste spelers van 
Emmeloord en welke tot goedkeuring van Ruinerwold 
ruim voor tijd werd gewisseld, probeerde halverwege de 
tweede helft opnieuw Knol in de korte hoek te verschal-
ken, maar vond geen succes. Enkele hachelijke momen-
ten voor het doel van Ruinerwold leverden geen Emme-
loordse doelpoging op en hoewel Knol voortdurend alert 
moest zijn, was handelend optreden zelden nodig. Rui-
nerwold kreeg op de counter zelfs twee grote kansen de 
score te verdubbelen. Eerst legde invaller Hogenhorst de 
bal prima breed op Loof, maar zijn inzet verdween naast 
het doel. Ook De Bruin kreeg een enorme kans na een te 
korte terugspeelbal van Pala, maar twijfelde te lang.

De tijd begon mooi door te tikken in het voordeel van 
Ruinerwold en Emmeloord leek moedeloos te worden. 
Ondertussen bestrafte Fleddures beide ploegen nog met 
een gele kaart wegens praten. De leidsman is niet vies 
van een bijdehante opmerking op zijn tijd, maar is er niet 
van gediend wanneer de bal vervolgens wordt terugge-
kaatst. Gelukkig stond Kleene namens Ruinerwold niet 
op scherp. Uiteindelijk kreeg Emmeloord één enorme 
kans op de gelijkmaker. Na een mooie actie van Tabak 
op de achterlijn, legde laatstgenoemde goed terug op 
de inkomende Matthijssen, maar hij schoot vanaf tien 
meter de bal hoog over. Ruinerwold mocht opgelucht 
ademhalen. De kans voor Matthijssen bleek tegelijkertijd 
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het laatste wapenfeit van Emmeloord te zijn en na 93 
minuten spelen floot Fledderus voor het eindsignaal.

Ruinerwold behaalde zodoende een ontzettend belang-
rijke driepunter. Het zal de resterende duels tegen Erica 
en Lemelerveld moeten winnen om uitzicht te houden 
op rechtstreekse handhaving, wat een geweldige stunt 
zou zijn. Verder bleek na het bekijken van de uitslagen 
dat het Raptim van trainer Henk Veenhof naar de Derde 
Klasse is gedegradeerd en VKW zich vrijwel zeker tot 
kampioen heeft gekroond. De laatste paar weken van de 
competitie belooft een thriller in de onderste regionen te 
worden. Zuidwolde, Olyphia, Emmeloord en Ruinerwold 
gaan bepalen wie zich rechtstreeks handhaaft en wie op 
herhaling zal moeten. Aankomende zondag speelt Rui-
nerwold uit tegen SC Erica. Een duel met grote belangen 
voor Ruinerwold en zeker het kijken waard.

Ruinerwold 
ontsnapt niet aan de 
nacompetitie
Na de knappe overwinning op Emmeloord stond voor 
Ruinerwold de lastige opgave op het programma om 
uit bij SC Erica wederom te winnen. Erica had officieel 
nog een puntje nodig om geheel veilig te zijn, daar waar 
Ruinerwold in ieder geval zes punten uit de laatste twee 
duels moest vergaren. Wanneer de concurrentie vervol-
gens punten zou verspelen was rechtstreekse handha-
ving nog een mogelijkheid.

Op het zonovergoten sportpark in Erica begon Ruiner-
wold in ieder geval goed aan het duel, wat leidde tot 
de eerste grote kans van de wedstrijd. Een voorzet van 
Telkamp werd op de achterlijn knap voorgezet door Sem 
Hogenhorst, maar doelman Schrik bood goed redding 
op de inzet van Loof. Na een sterke eerste vijf minuten 
begon Erica beter in haar spel te komen. Waar de aanval-
lers Tubben, Huls en De Vries tijdens het eerste duel in 
Ruinerwold moeizaam speelden, wist het trio elkaar nu 
wel goed te vinden. Na 20 minuten opende Huls dan ook 
de score. Een voorzet werd niet lekker verwerkt door Wa-
genaar, waarna Huls van dichtbij de 1-0 binnenschoot.

Hoewel ook Kleene een goede kans kreeg om de Ruiner-
woldse score te openen, toonde Erica zich na de 1-0 ook 
zeer gevaarlijk en dan met name in de omschakeling. Na 
een goede combinatie op het middenveld trok linksback 
Wellen goed de diepte in. Hij werd vervolgens in de 16 

bediend en schoot van dichtbij de bal langs Ewout Knol: 
2-0. Veel tijd om te balen van de 2-0 kreeg Ruinerwold 
niet, want amper twee minuten later schoof Tubben de 
bal alweer langs Knol en was het duel definitief gespeeld. 
Ruinerwold mocht de kleedkamer opzoeken met een 
3-0 ruststand, in de wetenschap dat het alleen met een 
bizarre ontsnapping de nacompetitie nog kon ontlopen.

De tweede helft speelde Ruinerwold aanzienlijk beter en 
kreeg het een groot aantal prima kansen om te scoren. 
Dit kwam mede doordat Erica het wel prima leek te 
vinden en rustig op de counter loerde. Brinkman speelde 
een actieve tweede helft en was enkele keren dicht bij 
de 3-1. Het was echter Erica dat in de 78e minuut de 4-0 
op het scorebord liet noteren. Tubben vertrok, na een 
overtreding op Heins, richting het Ruinerwoldse doel en 
schoot knap zijn tweede van de middag binnen: 4-0. Rui-
nerwold ging met overtuiging op zoek naar in ieder geval 
een eretreffer en deze kwam er dan ook. Brinkman kopte 
enkele minuten voor tijd vanuit een corner de 4-1 binnen.

Na 90 warme minuten floot Eisinga voor de laatste 
maal, wat betekent dat Ruinerwold zich definitief mag 
opmaken voor de nacompetitie. Aankomende zondag 
speelt het nog thuis tegen Lemelerveld, waarbij er voor 
de gasten ook niks meer op het spel staat. Ruinerwold 
zal graag een goede wedstrijd willen spelen, waarbij 
het geen schorsingen of blessures oploopt. Vervolgens 
start voor Ruinerwold op zondag 3 juni in eigen huis 
de nacompetitie. Deze kent in vergelijking met voor-
gaande jaren een andere opzet. Ruinerwold zal namelijk 
drie beslissingswedstrijden op rij moeten winnen. Een 
verliespartij betekent onmiddellijke degradatie. Op dit 
moment lijkt Ruinerwold de eerste twee duels thuis 
te mogen spelen en de laatste uit. Mocht Ruinerwold 
wonderwel nog een plek stijgen, dan wordt de laatste 
beslissingswedstrijd ook thuis gespeeld.

Ruinerwold start 
nacompetitie met 
sterk optreden
Afgelopen zondag ging voor Ruinerwold de nacompeti-
tie van start, waarin het de kans krijgt zich te  handhaven 
in de Tweede Klasse. Gieten kwam op bezoek, dat een 
grote supportersschare had meegenomen. De Gietena-
ren stonden in de winterstop nog onderaan in de Derde 
Klasse C, maar na een hele sterke tweede seizoenshelft 



wist het ruimschoots met een koppositie in de derde 
periode af te sluiten.

Ruinerwold was dus gewaarschuwd, maar stond tegelij-
kertijd zelf met vertrouwen aan de aftrap, door de vorm 
van de laatste maanden. Hoofdtrainer Spijkerman had 
zich tevens goed in laten lichten over de sterke punten 
en zwakheden van de gasten. Gieten heeft een drietal 
goede aanvallers en een laatste man met een schitteren-
de trap. De aanvallers aan banden leggen en de opbouw 
verstoren zou de sleutel naar het succes moeten zijn.

Om 14.00 uur werd er onder leiding van scheidsrechter 
van Dooren afgetrapt. Gieten kende een goede start 
en werd voor het eerst gevaarlijk. Na enkele minuten 
nam Ruinerwold echter het heft in handen. Al snel werd 
duidelijk dat Gieten, met name op het middenveld, niet 
over het tempo en de inhoud van de gemiddelde Twee-
de Klasser bezit. Ruinerwold rook al snel haar kansen en 
wist Gieten goed onder druk te houden. Nijmeijer kreeg 
na tien minuten een goede kans, maar doelman Vendrig 
redde knap. Ook Brinkman was dichtbij een doelpunt, 
maar zijn kopbal verdween naast het doel.

In de 37e minuut wist Ruinerwold de score open te 
breken. Bert de Boer gaf een goede voorzet op Kleene, 
welke de bal fraai met effect inkopte: 1-0. Na de 1-0 
kreeg Kleene al snel opnieuw een grote kans. Een-op-
een met doelman Vendrig had Kleene een mooie lob in 
gedachten, maar zijn inzet was te laag. Na 45 minuten 
mocht Ruinerwold aan de thee met een 1-0 voorsprong, 
wetende dat het een uitstekende kans had om met Gie-
ten af te rekenen.

Waar Ruinerwold een snelle verdubbeling van de score in 
gedachten moet hebben gehad, kwam Gieten het sterkst 
uit de kleedkamer. Maliepaard kreeg twee grote kansen, 
maar schoot eenmaal wild over en even later strandde 
zijn harde inzet op de vuisten van Knol. Ruinerwold schrok 
wakker en besefte dat het haar niveau van de eerste helft 
weer moest oppakken. Het begon sterk aan te dringen en 
Loof was na tien minuten in de tweede helft heel dicht bij 
de 2-0. Zij inzet werd echter van de lijn gehaald.

Na een uur spelen werd het duel alsnog beslist. Op 
het middenveld zou er hands zijn gemaakt, waarna de 
Brinkman de bal ontving. Zijn steekpass bereikte Kleene 
en in twee instanties verschalkte hij Vendrig opnieuw: 
2-0. Door deze treffer, en vooral de vermeende handsbal 
welke eraan vooraf ging, ontplofte de bank van Gieten 
en dit leidde ertoe dat hoofdtrainer Meertens het restant 
van het duel achter de omheining mocht volgen. De 

vermeende handsbal was een zuur moment voor Gieten, 
maar gezien de verhoudingen in de wedstrijd en het uit-
stekende optreden van scheidsrechter Van Dooren, had 
het geen recht om er zo’n ophef van te maken.

Gieten leek na de 2-0 wel te beseffen dat het er niet meer 
in zat. Het lukte Gieten niet om dominant te worden en 
de voorhoedespelers van Gieten leken niet hun beste 
dag te beleven. Ruinerwold hoefde zich geen moment 
zorgen te maken dat het de voorsprong nog weg zou 
geven en kreeg nog goede kansen om de score uit te 
breiden. Gescoord werd er niet meer en het duel kabbel-
de richting het einde. Toen in de 91e minuut iedereen al 
lang besefte dat de wedstrijd gespeeld was, liet Telkamp 
zich onnodig provoceren. Na een kort overleg met de 
assistent-scheidsrechter trok Van Dooren rood en 
mocht Telkamp voortijdig douchen.

Na 93 minuten werd er afgefloten en mocht Ruinerwold 
tevreden zijn met het resultaat en haar spel. Gieten had 
aanzienlijk meer toeschouwers meegebracht dan de 
gemiddelde tegenstander in de Tweede Klasse, waar-
door het een prima derde helft werd. Wellicht kan Gieten 
volgend jaar een nieuwe gooi doen naar promotie, waar 
Ruinerwold zich nu moet richten op de halve finale. 
Daarin speelt het wederom een beslissingsduel. Aanko-
mende zondag wordt er thuis tegen Dalen gespeeld, dat 
op haar beurt met 3-2 won van Veendam 1894. Bij winst 
speelt Ruinerwold een laatste beslissingsduel, ditmaal 
uit, tegen de winnaar van SC Emmeloord – CEC.

We hopen dat er veel supporters aankomende zondag 
Ruinerwold komen steunen. Tot dan!

Ruinerwold tankt 
zelfvertrouwen voor 
de nacompetitie
In de laatste speeldag van de reguliere competitie stond 
voor Ruinerwold voor het eerst, en direct voor het laatst, 
een duel op het programma dat geen grote waarde 
kende. Voor Ruinerwold was het praktisch onmogelijk 
om de dertiende plek nog te verlaten en middenmoter 
Lemelerveld kon maximaal nog één plek stijgen. Ruiner-
wold had zichzelf, met de nacompetitie in het verschiet, 
voorgenomen om geen schorsingen op te lopen en met 
een goede vorm de nacompetitie aan te vangen.

Onder tropische omstandigheden mochten Ruinerwold 
3 en Ruinerwold 2 eerst de zondagochtend aftrappen. 



Het tweede speelde thuis tegen EMMS en het werd een 
verhit potje voetbal. Ruinerwold speelde sterk, terwijl 
EMMS vooral tegen zichzelf speelde. De nummer 6, num-
mer 9 en de trainer van de gasten hadden vooral aardig-
heid aan een stevig ochtendje zeuren, wat helaas geen 
resultaat opleverde. Sterker nog, de trainer van de gas-
ten mocht na een uur spelen keurig achter de boarding 
plaatsnemen. Ook dit ging overigens niet zonder enig 
beklag. Uiteindelijk scoorde Koetsier twee fraaie goals, 
tekende Hoogenberg voor een mooie treffer en praatte 
Jurre de voorhoede van EMMS uit de wedstrijd. Met een 
3-0 uitslag besloot Ruinerwold 2 een uitstekend seizoen.

Om 14.00 uur was het vervolgens de taak aan Ruiner-
wold 1 om eveneens een overwinning bij te tekenen. Het 
begon dan ook erg goed aan het duel. Na vijf minuten 
spelen bereikte De Bruin met een stuiterende steekpass 
Kleene. Tussen twee man in leek het een lastige opgave 
voor Kleene te worden, maar vanuit zijn ooghoeken zag 
hij doelman Ramaker ietwat ver voor zijn doel staan. 
Kleene bedacht zich geen moment en lobte de bal vanaf 
circa 25 meter precies over de doelman heen: 1-0. Na 
deze geweldige treffer kwam ook Lemelerveld in haar 
spel en na twaalf minuten spelen stond het alweer gelijk. 
Na een strakke voorzet liep Rik de Wit slim weg van zijn 
directe tegenstander en schoof de bal bekeken achter de 
eigen doelman: 1-1.

Na de gelijkmaker gebeurde er een kwartier niet veel, 
maar Ruinerwold ging hierna op zoek naar een her-
nieuwde voorsprong. Deze kwam er dan ook na 29 mi-
nuten spelen. Terwijl Heins een doelpoging in gedachte 
had, bereikte zijn inzet ietwat gelukkig Brinkman. Deze 
nam de bal knap aan en schoot van dichtbij strak bin-
nen: 2-1. Na deze tweede voorsprong rook Ruinerwold 
bloed en drukte het door. Pakweg vijf minuten later was 
het dan ook alweer raak. Bert de Boer legde een vrije 
trap op het hoofd van Brinkman. Zijn inzet spatte uiteen 
op de paal, waarna hij de bal pardoes weer voor de voe-
ten kreeg en niet twijfelde: 3-1. Waar Ruinerwold dacht 
dat dit een acceptabele stand was om mee te gaan 
rusten werd het een minuut voor rust toch nog 3-2. Mor-
renhof mocht zomaar ongehinderd op de zestien de bal 
aannemen en richting doelman Knol dribbelen, waarna 
hij goed afrondde.  

Ruinerwold besloot in de rust Brinkman en Rik De Wit te 
wisselen. Beide stonden op scherp en zijn vaste krach-
ten voor de nacompetitie. Voor Brinkman kwam Frank 
Jansen in de plaats en Rik werd gewisseld voor zijn 
broer Jesper. Lemelerveld begon aanzienlijk beter aan 
de tweede helft en maakte aanspraak op de gelijkmaker. 

Het duurde uiteindelijk tot tien minuten in de tweede 
helft voordat de gelijke stand op het scorebord kon 
worden genoteerd. Kogelman schoot na een voorzet van 
dichtbij op Knol, maar kon de rebound alsnog inkoppen: 
3-3. De zes doelpunten vlak na rust verraden enigszins 
het karakter van de wedstrijd. Beide ploegen wilden er 
een mooie voetbalmiddag van maken, maar de verdedi-
gende scherpte ontbrak bij beide teams.

Na de 3-3 kregen beide ploegen grote kansen om het 
duel naar zich toe te trekken. Uiteindelijk wist Ruiner-
wold de zevende treffer van de middag te maken. Loof 
verscheen alleen voor de doelman, welke de bal ternau-
wernood hard wegschoot. In plaats van de bal richting 
de ijsbaan of het dakterras te schieten, schoot doelman 
Ramaker de bal tegen de schenen van Nijmeijer. Hierna 
vervolgde bal een tergend langzame weg richting de 
doellijn. Loof en Ramaker sprintten achter het projectiel 
aan, waarna Loof het laatste zetje gaf: 4-3.

In het restant van de wedstrijd werd, ondanks kansen 
over en weer, niet gescoord en dus besloot Ruinerwold 
de reguliere competitie met een prima overwinning. 
Het kan zodoende met een goed gevoel de nacompeti-
tie aanvangen. Ruinerwold speelt daarin aankomende 
zondag thuis de kwartfinale tegen Gieten. De Gietenaren 
leken zich in de eerste seizoenshelft op handhaving in 
de Derde Klasse C te moeten richting, maar nadat spits 
Gert Maliepaard in januari weer aansloot begon zowaar 
de zon weer te schijnen. De 35-jarige Maliepaard, ex-
Veendam en Be Quick 1887, scoort sinds zijn terugkomst 
aan de lopende band en bezorgde zijn ploeg de laatste 
periode. Doordat de nacompetitie enkel beslissings-
wedstrijden kent, moet Ruinerwold direct winnen van 
Gieten. Indien de stand na 90 minuten gelijk is, volgen er 
penalty's.  

Wanneer Ruinerwold aankomende zondag in de kwartfi-
nale wint, speelt het tegen de winnaar van het duel tus-
sen Dalen – Veendam 1894 (beide Derde Klasse). Als ook 
deze halve finale wordt gewonnen speelt Ruinerwold de 
finale tegen SC Emmeloord (Tweede Klasse), LEO, Annen 
of CEC (allen Derde Klasse). Een flinke, maar zeker ook 
mooie opgave. Toen Ruinerwold eerder in het seizoen 
een achterstand van vijf punten op Raptim kende, mocht 
het enige tijd enkel hopen op deelname aan de nacom-
petitie. Met de vorm van de laatste maanden, waarin het 
zelfs vijfde werd in de laatste periode, kan Ruinerwold 
met veel zelfvertrouwen aan de nacompetitie begin-
nen. Graag zien we zondag zoveel mogelijk Ruinerwolds 
publiek langs de lijn. Tot dan!



VLINDERMAN 
GINDERMAN Overdwars

De Maas is inmiddels een heel vertrouwde rivier voor ons. Maar toch ............: onlangs verbleven we een 
week in de Ardennen, in het grensgebied van België en Frankrijk. We reden langs dezelfde Maas, maar het 
was daar een compleet andere rivier, ondiep en zonder scheepvaart, slingerend langs dromerige dorpjes, 
tja en dan te bedenken dat ditzelfde water straks op een paar honderd meter langs ons huis stroomt.

De Maas onderscheidt zich van de andere grote ri-
vieren in ons land vanwege de vele grote populieren 
vlak langs haar oever. Daar is ooit veel over te doen 
geweest. ‘Grote denkers’ vonden dat dit niet paste 
in het Nederlandse rivierenlandschap en bovendien 
zouden ze de oevers kunnen ondermijnen met hun 
wortelgroei, ze wilden het liefst dat ze allemaal 
gerooid zouden worden. 

Ooit vertelde een Zeeuwse collega me dat als er 
in hun gebied ergens spontaan een boom ging 
groeien, deze de twintig jaren nooit zou halen. De 
Zeeuwse overheid bepaalt dat hun provincie zoveel 
mogelijk een vlak landschap moet laten zien.

Daar dachten de bewoners van de Maasdorpen dui-
delijk anders over: “Jullie blijven met je poten van 
onze bomen af”. “Oké, maar dan spreken we af dat 
omgewaaide exemplaren niet vervangen worden”. 

Op termijn zouden ze dan tóch hun zin krijgen. De 
medewerkers van Rijkswaterstaat hadden er ook zo 
hun eigen gedachten over: Langs onze oever ging 
zo’n jaar of zes geleden een boom om: “De scheep-
vaart heeft er geen last van, we laten hem gewoon 
liggen”. Het lijkt als het ware dat deze boom ieder-
een uitlacht. Al snel kwamen er een serie uitlopers 
uit haar bast tevoorschijn en na zes jaar zijn het 
inmiddels heuse overdwarse stammen geworden. 

Het is prachtig om te zien dat de natuur zich niet 
laat kleinkrijgen. Een samenspel van oerkrachten en 
verzet tegen hen die het zo goed met ons voor lijken 
te hebben. In mijn volgende column zal ik daar nog 
een ander staaltje van laten zien (wordt vervolgd).

Groeten uit Overasselt
Franklin van Den Dool


