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Volgend nummer 
verschijnt 

12 juli
Kopij inleveren voor 7 juli 

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

Zomerzangavond1
j u l i

Beste mensen,

Het is zo ver, op 1 juli ga ik met pensioen.
Ruim 38 jaar geleden, op mijn 27ste, begon ik naast 
dokter Veldhuis op Dijkhuizen. Nu eindig ik naast 
dokter Weinans en dokter van Calker aan de Burge-
meester Nijsinghweg. Er is intussen veel veranderd.
We hebben een heel team van enthousiaste mede-
werkers om ons heen verzameld, en werken veel 
samen met andere disciplines.
Dokter van Calker neemt mijn deel van de praktijk 
over en zal daar dus samen met dokter Weinans 
leiding aan gaan geven. De dokters  Annelieke Hof 
en Marije Weinans staan hun bij.
Als huisarts stop ik dus, voor gesprekken blijf ik ech-
ter nog enkele dagen per maand aanwezig.
In Ruinerwold heb ik het heel erg naar mijn zin 
gehad, en nog, als dokter en als inwoner en mede-
mens. Qua gezondheid gaat het weer goed met me. 
We blijven hier gewoon wonen, Martha en ik.
Ik dank jullie voor het in mij gestelde vertrouwen.

Hartelijke groet, Sjoerd Ganzinga.

Coop Koetsier pakt 
prijs in VriesVers-
winkelwedstrijd
Coop Koetsier uit Ruinerwold hoort bij de top 3 
VriesVers-Winkels van het Jaar 2017.
Dat werd donderdagavond bekendgemaakt tijdens 
het zogeheten VriesVers Winnaars Event in Bunnik.

VriesVers-wedstrijd in drie categorieën
De winkelwedstrijd, georganiseerd door het Vries-
Vers Platform, kent een onderverdeling in drie 
categorieën. In de categorie winkels met een op-

pervlakte tot 700 m2 won de Coop van ondernemer 
Spithost in Norg. De andere finalisten waren Coop 
den Ham en Diepvriesspecialist Waalwijk. Het 
Coop-filiaal aan de Nijmeegse Symfoniestraat won 
in de categorie tot 1000 m2 en bleef daarmee Coop 
Ruinerwold en Plus Geesteren voor. De Plus van de 
familie Kleijnen in Gulpen werd tot de beste grote 
vriesversverkoper verkozen en versloeg daarmee in 
de finale Coop Vroomshoop en Jumbo Nagelmae-
ker (Zwolle).  

220 winkels namen deel aan wedstrijd
De winnende winkels versloegen op hun weg naar 
de finale 220 deelnemende supermarkten en zelf-
standige retailers. De winkels die deelnamen aan 
de wedstrijd waren afkomstig van een groot aantal 
formules: Albert Heijn, Boon’s Markt, Culidelight, 
Coop, Dagwinkel, Diepvriesspecialist, Emté, Jan 
Linders, Jumbo, MCD, Plus en Spar. De uiteindelijke 
top-5 per categorie werd bepaald door consumen-
ten. Na deze selectie zijn deze winkels bezocht door 
mystery shoppers die de diepvriesafdeling van de 
winkels nog eens extra onder de loep namen. De 
jury beoordeelde de winkels onder meer op net-
heid en uitstraling van de vriesversafdeling, vrien-
delijkheid van het 
personeel en aan-
trekkelijkheid van 
het assortiment. Ook 
werd gekeken naar 
inzet en enthousi-
asme op de winkel-
vloer en de inzet van 
sociale media.



Alarm: 112  
als elke seconde telt
Politie: 0900-8844
Huisartsen: 481237
Spoed: 482528
Apotheek: 482679
Avond en weekenddien-
sten: 
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 ” 

 ➜ 29 juni Crea Café van 14.00 – 16.00 uur 
Bibliotheek

 ➜ 30 juni Zomerklaverjassen, aanvang 
20.00 uur café de Kastelein

 ➜ 30 juni Samen Gezellig Eten, aanvang 
17.15 uur Buddingehof

 ➜ 1 juli Boerendrokte  van 
11.00 – 16.00 uur De Karstenhoeve

 ➜ 2 juli Spekbrander Motortoerrit, start 
tussen 10.00 – 11.00 uur De 
Kastelein

 ➜ 3 juli Buurtkamer van 09.30 – 11.30 uur 
Buddingehof

 ➜ 7-8 juli Beach volleybaltoernooi
 ➜ 7 juli Mega Teenage Party m.m.v. 

JEBROER, aanvang 19.30 uur 
Uitgaanscentrum De Klok

 ➜ 8 juli Benefietconcert De Bergklanken, 
aanvang 19.30 uur schoolplein 
Harm Vonck School

 ➜ 9 juli Lummeldagen van 
13.00 – 19.00 uur Boerpad

 ➜ 10 juli Buurtkamer van 09.30 – 11.30 uur 
Buddingehof

 ➜ 14 juli Zomerklaverjassen, aanvang 
20.00 uur café de Kastelein

 ➜ 17 juli Buurtkamer van 09.30 – 11.30 uur 
Buddingehof

 ➜ 22 juli OBS de Wezeboom, ophalen oud 
papier

 ➜ 22 juli Boerendrokte van 
11.00 – 16.00 uur De Karstenhoeve

 ➜ 22 juli Noord Ned. Kampioenschap 
Touwtrektoernooi, aanvang 
19.30 uur De Kastelein

 ➜ 28 juli Zomerklaverjassen, aanvang 
20.00 uur café de Kastelein

 ➜ 29 juli Beerpongtoernooi, De Kastelein
 ➜ 11 augustus Zomerklaverjassen, aanvang 

20.00 uur café de Kastelein
 ➜ 19 augustus 25 jaar Oldtimerdag
 ➜ 25 augustus Zomerklaverjassen, aanvang 

20.00 uur café de Kastelein
 ➜ 26 augustus OBS de Wezeboom, ophalen oud 

papier incl.textiel
 ➜ 2 september Boerendrokte van 

11.00 – 16.00 uur De Karstenhoeve
 ➜ 5 september Theemiddag, Haptotherapie 

Huisman, aanvang 14.00 uur 
Uitgaanscentrum De Klok

Kerkdiensten 2 juli 2017 
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. V Rijswijk
15.30 uur ds. H. de Vries
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur evangelist Frans Verkade
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur mv. T. Zijlstra
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. J.W. Muis

Kerkdiensten  9 juli 2017 
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds .R. Kloosterziel
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. J.W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur dhr. M. Dijkstra
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00  uur ds.  E.L. v´t Foort
15.30 uur ds. P.K.Meijer



Vermogensoverheveling
naar kinderen?
Kies voor een gratis
schenkingsadvies!

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 verzekeringen 0800-1292. 

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

•	 Onderhoud/reparatie	alle	merken
•	 Apk	keuring
•	 Bandenservice
•	 Aircoservice
•	 Selfservice	wasplaats
•	 Volautomatische	wasstraat
•	 24	uur	Tankstation

Dijkhuizen	12	•	7961	AK	•	Ruinerwold
Tel:	0522-481544	

www.autobedrijf-mos.nl

Ga	op	zeker!

AuTOBeDRijf

MOS
• Verkoop auto’s - nieuw/gebruikt
• Onderhoud/reparatie alle merken
• Apk keuring
• Bandenservice
• Aircoservice
• Selfservice wasplaats
• Volautomatische wasstraat
• 24 uur Tankstation

06-83212071



Wat is energie?
Voor veel mensen is energie hetzelfde als elektriciteit. Dat 
klopt in zoverre dat elektriciteit (“stroom”) een vorm van 
energie is maar dat kun je niet omkeren. Alle energie is 
rechtstreeks of langs een omweg afkomstig van de zon, 
die gigantische,  gloeiende gasbol die op vele miljoenen 
kilometers afstand op basis van kernfusie energie uit-
straalt in de ruimte, in de vorm van licht en warmte. Op 
aarde vangen wij daar maar een uiterst klein deel van  
maar dat is ruim voldoende om  allerlei vormen van leven 
mogelijk te maken. Met behulp van licht kunnen planten 
door  middel van fotosynthese koolhydraten vormen uit 
water en koolzuur uit de lucht waarbij zuurstof vrij komt. 
Die planten kunnen dan weer als voedsel dienen voor 
mens en dier en de eindeloze variatie van levensvormen 
die op aarde voorkomen. Restanten van die planten en 
dieren bevatten een portie energie die onder invloed van 
onder andere druk en chemische processen in de loop 
van miljoenen jaren fossiliseert in de vorm van olie, kolen 
en aardgas. Door verbranding, dat wil zeggen: toevoer 
van zuurstof komt energie vrij in de vorm van warmte. Het 
is in feite een omkering van het proces waarbij zuurstof 
vrij komt bij de vorming van koolhydraten. 
Met die warmte kunnen we van alles doen en er gebeurt 
ook van alles mee. We verwarmen er water mee om er in 
de vorm van stoommachines mee aan te drijven: locomo-
tieven, stoomturbines,  die op hun beurt met generatoren  
elektriciteit opwekken of schepen laten varen. Maar voor 
voortbewegen wordt stoom steeds meer vervangen door 
elektriciteit. De zon speelt ook een belangrijke rol bij 
rechtstreeks energiegebruik voor beweging: zonnewarmte 
laat water verdampen dat in de vorm van regen of  sneeuw 
op bergen terecht komt om vervolgens te smelten en in 
rivieren waterkrachtcentrales aan te drijven of kleinschalig 
watermolens. Zon verwarmt ook de lucht die opstijgt en 
depressies veroorzaakt, storm en wind waar we dan weer 
windmolens op laten draaien. De warme golfstroom die  
miljoenen kubieke kilometers oceaanwater over de aarde 
doet spoelen: het is allemaal zonne-energie.

Alternatieven
Ook onze voorouder maakten veel gebruik van energie: 
verwarming, voedselbereiding, verlichting. In grote delen 
van de wereld is hout nog altijd de voornaamste energie-
bron maar ook het verbranden van gedroogde mest speelt 
een belangrijke rol. Er is een rechtstreeks verband tussen 

energiegebruik en economische welvaart. Het is al lang 
duidelijk dat de bestaande energiebronnen ontoereikend 
zijn om in onze behoeften te voorzien en daarom wordt 
allerwegen gezocht naar alternatieven. Met name fossiele 
energiebronnen die nu nog  voor een groot deel de be-
nodigde energie leveren hebben als nadeel dat hierdoor 
het milieu vervuilt. Elke dag komen er door verbranding 
miljoenen  tonnen kooldioxide in het milieu terecht en dat 
geeft weer op den duur gigantische problemen doordat  
warmte - en dat is dus energie – niet meer gemakkelijk in 
de ruimte verdwijnt. IJskappen smelten,  de zeespiegel 
stijgt waardoor overstromingen dreigen, het klimaat ver-
andert: in Parijs zijn er veelbelovende afspraken gemaakt 
om deze ontwikkelingen tegen te gaan maar de vrees is 
gerechtvaardigd dat er niet veel van terecht komt. Wind-
parken, zonnepanelen, aardwarmte het is allemaal goed 
bedoeld maar de uitvoering kost onvoorstelbaar veel geld: 
dat is er niet want er moet overal oorlog gevoerd worden 
en bovendien is er geen kijk op wie wat waar er allemaal 
aan te pas moet komen om al die installaties en construc-
ties uit te voeren, binnen de beschikbare tijd. Wie wil er nu 
hoogspanningsmasten in zijn  tuin, waar zijn de duizenden 
hectares te vinden voor het bouwen van zonneakkers? 
Becijferingen op deze punten laten geen enkele illusie 
overeind. Berichten dat een nieuw windpark voldoende 
elektriciteit levert voor zoveel duizenden huishoudens zijn 
ronduit leugenachtig:  huishoudens gebruiken nog geen 
kwart van de totale energieproductie en dat waar alles 
wijst op een sterk vergrootte behoefte aan elektriciteit: 
elektrische auto’s, woningverwarming, een eindeloze 
stroom van nieuwe toepassingen van elektronica. Huis-
houdelijk verbruik is nergens gedefinieerd als rekeneen-
heid en dus kan men er alle kanten mee op. 

Kernenergie
Er is wel een alternatief dat toereikend is: kernenergie. 
Maar daar willen we niet aan om begrijpelijke redenen. 
Maar ook op dit gebied staat de ontwikkeling van de tech-
niek niet stil. Het verhaal over gevaarlijke milieuvervuiling 
door nucleair afval is lariekoek als we de aantasting van 
het milieu door uitlaatgassen door verkeer, bedrijven en 
centrales daarmee vergelijken. 
Nou ja, we zullen  nú iets moeten doen om komende 
generaties niet in de kou te laten staan
 
Kees van Klaverden

KRITISCH KOMMENTAAR 
ALLEDAAGSE DINGEN ANDERS BEKEKEN Besparen

In talrijke plaatsen, ook in Ruinerwold, worden initiatieven genomen om te komen tot een grootschalige energie-
besparing. Het heet dan dat die plaatsen “energievrij” zouden moeten worden. Jammer dat een plan met zulke 
goede bedoelingen onder een volkomen foute vlag wordt gepresenteerd, want het is natuurlijk volkomen onzin. 
Alles wat leeft en bloeit draait op energie en dat dit zonder die energie zou kunnen is lariekoek. Waar het om gaat 
is verspilling van energie tegen te gaan en liefst geheel te voorkomen en dat moet dan gepaard gaan met manie-
ren van energieopwekking die duurzaam zijn. Daar zit dan meteen al de eerste knoop: energie is altijd duurzaam: 
vernietiging is onmogelijk, maar het wordt wel voortdurend omgezet, van de ene vorm in de andere. Het kan wel 
op verschillende manieren worden opgeslagen maar er is dan een of andere techniek nodig om die energie weer vrij 
te maken. Het is geen blik sperziebonen dat we uit de voorraadkast halen, maar door bewerking van het materiaal 
waarin of waarmee energie is opgeslagen komt dit vrij en kunnen we het gebruiken in de gewenste vorm van licht, 
beweging of warmte.



Nu verkoop van verschillende 
soorten: Strooisel (ook voor 
huisdieren), zaaizaden, 
landbouwplastic.

Ruime keus uit verschillende soorten 
potgronden en bemesting voor uw 
tuin.
Compost los gestort en gezakt
Champignonnenmest los gestort

Wij hebben assortiment uitgebreid 
van hondenvoer van jong tot oud. 
Kattenvoer, kippenvoer, konijnenvoer, 
paardenbrok, kattenbakkorrel is ook 
bij ons te verkrijgen.

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

       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! 

Noordeinde 9, Meppel

T  0522 24 50 21
www.kremeruitvaartzorg.nl



Bedankt
Langs deze weg wil ik, ook namens kinderen en 
kleinkinderen, iedereen bedanken voor de kaarten, 
lieve woorden en bemoedigingen i.v.m. het overlij-
den van Bertus.
Het is een troost dat zoveel mensen met ons mee 
leven.
In het bijzonder willen we bedanken de mannen 
van de St.Oldtimerdag; Douwe, Edwin, Henk, Jan, 
Jannes en Ruud e.a.

Grietje Redeker, 
kinderen en kleinkinderen.

Kinder EHBO-cursus
Op donderdag 28 september organiseert Speel-
tuinvereniging De Woldklimmers uit Ruinerwold in 
samenwerking met EHBOplus- Meppel een EHBO 
avond. 
Deze avond zijn ouders/ opa’s, oma’s/ oppas/ etc. 
van harte welkom om meer te weten te komen over 
EHBO bij kinderen. Tijdens deze avond krijg je een 
presentatie over hoe te handelen bij probleempjes 
zoals: vallen, kneuzingen, verstuikingen, tand door 
de lip, vergiftiging, verslikken, ziektes, verbranding, 
etc. We gaan ook actief aan de slag met elkaar en 
natuurlijk is er gelegenheid om vragen te stellen. 

Wil je na deze avond nog meer leren over Kinder-
EHBO? Schrijf je dan na deze avond in voor de Kin-
der EHBO cursus van 3 avonden en haal je diploma!

Nog éénmaal de school 
bekijken
De Harm Vonckschool te Berghuizen organiseert 
op 7 en 14 juli open avonden (19.00 tot 21.00 uur) 
waarop mensen in de gelegenheid worden gesteld 
om het oude schoolgebouw te bezoeken. De geur 
van de school opsnuiven, nog een keer in de klas 
zitten en de personeelskamer bekijken, op het plein 
lopen, het kan allemaal.

 “De school heeft een belangrijke plaats in het dorp 
en in de beleving van de mensen. Veel dorpsbewo-
ners bezochten de kleine christelijke dorpsschool in 
Berghuizen, waardoor er ook verschillende genera-
ties met de school verbonden zijn. Met de sluiting 
van de school in het vooruitzicht bieden we ieder-
een de gelegenheid om de school nog één keer te 
bezoeken.”

De Harm Vonckschool heeft te weinig leerlingen 
om te kunnen blijven bestaan en fuseert met de 
Arendsvleugel te Ruinerwold. De meeste leerlingen 
en een groepsleerkracht zullen na de vakantie deze 
school gaan bezoeken. Een andere gedeelte van de 
leerlingen gaat met twee groepsleerkrachten naar 
de Prins Johan Frisoschool te Koekange. Beide fu-
siescholen zijn toekomstgericht, hebben vier kleine 
combinatieklassen met ongeveer 20 leerlingen en 
besteden veel aandacht aan de eenentwintigste-
eeuwse digitale en coöperatieve vaardigheden. 

Veel oud leerlingen bezochten in 2008 de reünie van 
de Harm Vonckschool. Een feest van herkenning en 
weerzien. We willen op vrijdag 7 en 14 juli oud leer-
lingen, - bestuursleden en collega’s de kans bieden 
om de Harm Vonckschool als schoollocatie nog een 
keer te bezoeken. Ook zullen een aantal schoolma-
terialen van nu en vroeger tentoongesteld worden. 
Misschien zit er voor een oud leerling nog wel een 
mooie wandkaart bij met goede herinneringen. En-
kele zaken zullen ook te koop aangeboden worden.

Bergklanken gaat als de 
brandweer
Zondagmiddag was de brandweerkazerne Koe-
kange/De Wijk voor even het domein van Muziekver-
eniging ‘De Bergklanken’. Het was de verrassende lo-
catie voor het jaarlijkse concert waar de jeugdleden 
zich presenteren. Onder tropische omstandigheden 
leverden de muzikanten van de blokfluitgroep , de 
eerstejaarsgroep, het koperensemble en het BBB-
orkest een puike prestatie door alle 160 bezoekers te 
laten genieten. Na afloop was het tijd voor drankjes 
en broodjes hamburger, die verkocht werden voor 
het goede doel: Stichting ‘Grote Broer’ uit Meppel. De 
brandweer zorgde voor de welverdiende afkoeling 
door de jeugd een verfrissend nat pak te bezorgen.

Datum: 28 september
Tijd: 20-22 uur
Locatie: Slomptrans, kantine, Westerweiden 20 

te Ruinerwold
Kosten: leden €5, niet leden €10 inclusief koffie/

thee

Opgeven kan via: dewoldklimmers@hotmail.com of 
06 45178379



Overstappen naar de RegioBank? 

Wij verzorgen voor u: 

 *Het wijzigen van uw automatische afschrijvingen 

 *Het wijzigingsformulier voor inkomensinstanties 

 *Het opzeggen van uw oude rekeningen 

                    De Wijk        0522 - 476780 

               Ruinen       0522 - 472528 

               Zuidwolde 0522 - 370592 

  

T: de Wijk 0522 - 440 473       info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

DESKUNDIG , TREFZEKER

EN VOORDELIG:

altijd scherp!

BEDRIJF OVERNEMEN OF STARTEN?

Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

Let op: U kunt ook terecht op onze vestiging aan de Westerweiden 29 in Ruinerwold
dinsdags 13.00 - 17.00 uur en vrijdags 8.30 - 12.30 uur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1 Stel uw bedrijf voor
Kiemkr8, laat ideeën groeien. Kiemkr8 is een 
ontwikkelbureau in de agrarische en foodsec-
tor. We helpen bedrijven om hun ideeën uit te 
werken tot succesvolle producten en diensten, 
hierdoor kunnen bedrijven groeien. 
Ook bedrijven die hun omzet willen laten groei-
en, maar nog niet weten hoe ze dat kunnen 
realiseren kunnen bij ons terecht. We zijn crea-
tief en bruisen altijd van ideeën. We hebben een 
8 stappenplan ontwikkeld, de 8 van kiemkr8, 
waarmee we bedrijven laten groeien en ze meer 
producten kunnen verkopen. 

2 Hoelang ben u werkzaam in het bedrijf en 
hoelang bestaat dit al.

Kiemkr8 is een jong bedrijf en bestaat sinds  
1 januari 2017.

3 Hoeveel mensen werken er binnen uw 
bedrijf

Ik heb kiemkr8 samen met Anne Marie Verkade-
Diphoorn opgericht en we werken met zijn 
tweeën. We werken samen met designers zoals 
Udinga Media en JTB-media. 

4 Wat vindt u het leukst en wat vindt u het 
minst leuk aan uw werk

Het leukst in het werk is de 5-de stap van de 
8 van kiemkr8, de ideeën-plantages.  Dat zijn 
sessies met ondernemers en soms hun me-
dewerkers waarin we samen allerlei plannen 
bedenken om de doelen van het bedrijf te gaan 
realiseren. Daar komen de meest gekke ideeën 
naar voren.  
Zo bedacht laatst iemand dat het zo leuk zou 
zijn om in de winter van het dak van het bezoe-
kerscentrum in Dwingelderveld naar beneden 
te sleeën.  Wie weet wordt het komende winter 
een attractie…

5 Heeft u een leuke anekdote
Misschien is het wel leuk om te vertellen dat de 
kiem voor kiemkr8 is gelegd tijdens de Peren-
pluk 2016. Anne Marie en ik kenden elkaar nog 
niet maar waren beide betrokken bij de organi-
satie. We dronken samen koffie en bleken veel 
paralellen te hebben; allebei opgegroeid op een 
melkveebedrijf, allebei drie kinderen waarvan 
de jongste een peuter, allebei een marketing/
management achtergrond, allebei ambitieus en 
ondernemend. Ook waren we op dat moment 
beide op zoek naar een nieuwe uitdaging. 

6 Wat is uw hobby
Ik heb er veel, de grootste is toch wel het koken 
en gezellig samen eten. Op mijn website www.
culinairdrenthe.nl vind je veel recepten, van 
mezelf maar ondertussen ook van anderen.  
Daarnaast lees ik graag, loop ik hard, stof ik 
soms mijn racefiets af en wandel ik graag. 

7 Wat zou u er graag bij hebben in Ruiner-
wold

Ruinerwold is een mooi dorp met een leven-
dig verenigingsleven. Volgens mij mist daar 
niet zo veel aan. Ik zou het wel gaaf vinden als 
Gemeente De Wolden de Boschweg van Meppel 
zou kunnen annexeren. 

8 Hoe ziet u de toekomst
Ik sta positief in het leven en zie de toekomst 
vol vertrouwen tegemoet. We hebben het eerste 
half jaar mooie opdrachten binnengekregen en 
ook na de zomer zijn er volop aanvragen.  

Aan wie geeft u de pen door
Ageeth Wever van Wever & Co. 

geeft de pen door





Verbeteringen voor 
dorpshuis de Kolonie
De inwoners van Oosteinde gaan verder met het 
verbeteren van dorpshuis de Kolonie.
De zonnepanelen zijn in maart al geplaatst op het 
dak van de Kolonie waarmee het bestuur van het 
dorpshuis heeft gekozen voor een duurzame ener-
gie toepassing.

Deze zomer gaan we verder met het vervangen van 
de berging. 

    

We zijn begonnen met het leeg halen van de berging 
en het weghalen van de binnenwanden. Komende 
weken zal de oude berging worden verwijderd. De 
grond geëgaliseerd en uitgegraven voor de nieuwe 
berging.

Daarnaast zal het mogelijk worden de toegangsdeu-
ren van de Kolonie elektrisch te bedienen waardoor 
minder validen, ouderen of ouders met kinderwa-
gen gemakkelijker toegang krijgen tot de Kolonie.

Dit alles is mogelijk geworden door gulle bijdragen 
van Initiatiefrijk de Wolden, het VSB fonds, Oran-
jefonds, de Stichting Ruinen 1865 en de Femmigje 
Karsten stichting (voor de elektrische deuren) en 
met veel zelfwerkzaamheid door inwoners van 
Oosteinde.

Op 23 september de dag van ‘ontmoet Oosteinde’ 
zal de elektrische deur van dorpshuis de Kolonie 
voor u opengaan om de verbeteringen te zien en 
kunt u de mensen en bedrijven van Oosteinde ont-
moeten.

Crea café
Creatief bezig zijn kan weer tijdens het Crea Café in 
de bibliotheek van Ruinerwold. Op donderdag 29 
juni van 14.00 tot 16.00 uur vindt alweer het laatste 
Crea Café van dit seizoen plaats. Heeft u zin om 
creatief bezig te zijn en nieuwe mensen te ontmoe-
ten dan bent u van harte uitgenodigd! Het is de 
bedoeling dat u uw eigen knutsel- of handwerkje 
meeneemt. Het Crea Café is voor iedereen toe-
gankelijk, jong en oud, leden en niet- leden van de 
bibliotheek. Koffie en thee staan voor u klaar en de 
toegang is gratis. Het Crea Café is een initiatief van 
de bibliotheken en Welzijn De Wolden. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met de biblio-
theek of kijk op www.welzijndewolden.nl

Uitnodiging 
benefietconcert 
muziekvereniging de 
Bergklanken
De leden van muziekvereniging de Bergklanken 
nodigen U uit voor een gezellige avond vol muziek. 
Ook zal er een veiling en een verloting worden ge-
houden met mooie prijzen!
Toegang is gratis. 

Er zal een aantal keer worden gecollecteerd na de 
verschillende (gast)optredens, zo kunt u uw waar-
dering laten blijken. 
Alle opbrengsten komen ten goede van:

Stichting grote broer

Elk kind heeft recht op geluk. Soms is daarvoor 
even wat extra hulp nodig. Hulp die Grote Broer 
graag wil geven. Voor  meer informatie: http://www.
stichtinggrotebroer.nl/

Datum:  zaterdag 8 juli
Aanloop:  vanaf 19.00 uur
Aanvang concert:  19.30 uur
Adres:  schoolplein Harm Vonck 

School, Berghuizen 15

Na afloop van het concert is er ruimte voor een bor-
rel en een dansje tijdens de afterparty.



 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Ruinerwold, juni 2017 
 
 
 
 
Betreft: collecte Stichting Zomerfeest Ruinerwold 
 
 
Beste inwoners van Ruinerwold, 
 
 
Nog even en de zomervakantie staat weer voor de deur. Maar dan, wanneer de scholen weer beginnen op woensdag 
6 september barst het zomerfeest 2017 weer los. 
 
Zoals elk jaar houden wij ook dit jaar een collecte voor het zomerfeest. De collecte voor het zomerfeest 2017 vindt 
plaats in de week van maandag 10-07-2017 t/m zaterdag 15-07-2017 (week 28). 
 
De opbrengst van de collecte voor het zomerfeest gaat uitsluitend naar onderdelen van het feest waarvoor geen 
entree wordt gevraagd zoals; de playbackshow, het programma voor de basisscholen op vrijdag,  
de kinderzweefmolen op zaterdag en zondag, het slotfeest op de zondagavond, het prijzengeld voor de optocht en 
niet te vergeten het licht en geluid tijdens de onderdelen. 
 
Naast de sponsoring door de ondernemers uit Ruinerwold en omstreken is de opbrengst van de collecte hard nodig 
om dit zo te kunnen blijven doen! 
 
In week 28 zal een collectant bij u aan de deur komen. Mocht u niet thuis zijn wanneer de collectant komt, dan kunt u 
eventueel ook een bedrag overmaken op bankrekening 34.18.11.270. t.n.v. Stichting Zomerfeest, onder vermelding 
van collecte.  
 
Alle informatie over het zomerfeest 2017 is te vinden op onze website www.zomerfeestruinerwold.nl en volg ons op 
facebook/ twitter en in Op ’t Wold. 
 
Alvast bedankt voor uw bijdrage en wij zien u graag tijdens het zomerfeest! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Stichting Zomerfeest Ruinerwold 
 
Het bestuur 
 

Stichting Zomerfeest Ruinerwold 
 
Secretariaat Monique Figeland 
                         Buddingerstraat 10 
                         7961 CM  Ruinerwold 
  zomerfeestruinerwold@gmail.com 
Website www.zomerfeestruinerwold.nl 
Bankrelatie Rabobank Ruinerwold, rekeningnr. 34.18.11.270 
K.v.K.  S. 19.093 



fietstocht Vrouwen van 
Nu Oosteinde
15 juni ‘s morgens om 9.00 uur verzamelden we 
ons bij De Kolonie in Oosteinde. We, 19 vrouwen 
met een fiets, hadden er zin in. Het was een prach-
tige dag, het weer was perfect; zonnig maar niet te 
warm. 
De eerste etappe ging via mooie wegen naar Rogat 
waar we op het terras van restaurant de Raket koffie 
dronken met de lekkerste Monchou taart die ik ooit 
gegeten heb. 
 Langs mooie paden fietsten we naar De Zwarte 
Dennen bij Staphorst. We aten hier onze meege-
brachte boterhammen, midden in de natuur bij het 
water en het strandje. 
 Door de bossen fietsten we Staphorst in. Daar sloe-
gen we ineens af naar rechts en kwamen we via een 
oprit in de achtertuin van twee vriendelijke mensen 
terecht. Heel verrassend voor wie niet in de organi-
satie zat. 
 We bezochten daar een “ Koninklijk Oranje Museum” 
We mochten de verzameling van de vrouw des huizes 
bekijken: foto’s, kopjes, bordjes, bekers, lepeltjes met 
afbeeldingen van de koninklijke familie….te veel om 
op te noemen. Haar man steunde haar in haar hobby, 
dat was duidelijk, en hielp met rondleiden.
  De volgende stop was Hillies Snackbar waar de 
meesten van ons kozen voor een ijsje op het terras. 
Daarna fietsten we richting Ruinerwold.  Café De 
Kastelein was, na 55 kilometer, onze  laatste stop. 
Na een gezellig en lekker etentje reden we naar 
huis. Op de terug weg werd de groep steeds een 
beetje kleiner, iedereen boog of naar eigen thuis. 
Het was een geslaagde dag.  Aktiviteitencommissie: 
bedankt!

Zomaar genieten samen 
delen
Zomaar genieten samen delen
lekker in de zomerzon
zoveel meer dan alleen maar mailen

Zomaar genieten samen delen
even ook jouw handen strelen
op het terras van de ijssalon

Zomaar genieten samen delen
zoveel lekkers in de zomerzon

© Gerdina, www.gerdina.nl

Marcus Koetsier hangt 
schoenen aan de wilgen.  
Met pijn in het hart. (slot)
In die Derde Klasse gaat het gelijk goed. Het is 
het seizoen 2002-2003 en zowaar speelt Vites-
se’63 in de nacompetitie voor promotie naar de 
Tweede Klasse. Nog altijd is er geen sprake van 
een onomstreden spitspositie voor Koetsier, 
want op bezoek bij SJS in de nacompetitie mag 
hij zijn bijdrage leveren als linksback. Na een 
slopende penaltyserie promoveert Vitesse’63 
uiteindelijk niet naar de Tweede Klasse, maar 
dit kleine trauma zou Marcus op latere leeftijd 
meer dan goedmaken. In zijn laatste seizoen 
voor Vitesse’63 eindigt de ploeg uit Koekange 
als achtste, maar maakt Marcus voor het eerst 
meer dan tien doelpunten in één seizoen. En 
dat vooral op de spaarzame momenten dat hij 
op de plek van Westert mag staan. Door het 
sterke seizoen wordt Marcus geselecteerd voor 
‘Sterrenteam De Wolden’. De potentie begint te 
veranderen in kwaliteit en dit blijft in Meppel 
ook niet onopgemerkt. FC Meppel is onder de 
indruk en vraagt Marcus of hij zin heeft in een 
nieuw avontuur.

Inmiddels is Marcus alweer begin twintig en 
heeft hij wel oren naar een stap hogerop. Twee-
deklasser FC Meppel is dus het volgende sta-
tion. Bij FC Meppel scoort Marcus ook. En vaak.  
Mede doordat hij eindelijk op de plek komt te 
staan waar hij thuishoort: in de spits. In zijn 
eerste vier seizoenen scoort Koetsier gemiddeld 
meer dan één op twee. Intussen geniet Marcus 
van het voetbal en de activiteiten buiten het 
voetbal om. Zo is hij actief bij het NK Kubb in 
Nijeveen en jaarlijks deelnemer van het ho-
recavoetbal in Staphorst. Tevens is hij samen 
met Jeroen Bakker een onverslaanbaar duo 
tijdens ‘Beachvoetbal’ in Ruinerwold, waar de 
shirtsponsoring van regionaal topartiest Edwin 
Jongman voor extra vleugels zorgt. In het vijfde 
jaar bij FC Meppel, 2008-2009, arriveert het trai-
nersduo Jacob Botter en Rinus Huberts in Mep-
pel en valt alles echt op zijn plek. Marcus heeft 
een geweldige klik met het duo. De trainers heb-
ben Koetsier er maar wat graag bij en wanneer 
hij eens niet kan trainen krijgt Koetsier op een 
ander moment individuele spitsentraining van 
Jacob. Koestier excelleert en maakt uiteindelijk 
20 competitietreffers. Marcus is met 27 lentes 
in de vorm van zijn leven en zijn speelstijl is een 
ramp voor elke verdediger. Talloze loopacties 



gaan gepaard met snelheid, bakken inzet en 
scherpte in de afronding. Ook buiten het veld is 
Marcus van waarde. Vriend en teamgenoot Jan 
Albert de Vries omschrijft hem, terugblikkend 
op die periode, als ‘het cement tussen jong en 
oud’. Welwillend en sociaal in de omgang met 
aanstormend talent. 

FC Meppel haalt dat seizoen de nacompetitie, 
waarin Marcus ook nog eens vier treffers no-
teert. Koetsier kan zijn geluk dan ook niet op, 
maar bij zijn laatste doelpunt in de nacompe-
titie tegen Blauw Wit gaat er iets vreselijk mis. 
De Friezen zijn de gehele wedstrijd al beter, 
maar FC Meppel is gevaarlijk in de counter. Vlak 
na rust heeft Marcus al één treffer gemaakt en 
krijgt in de counter de kans om zijn tweede van 
de middag te maken. Koetsier bulkt van het 
zelfvertrouwen en jaagt de bal tegen het net. Op 
het moment dat het halve sportpark al staat te 
juichen komt Marcus echter hard in botsing met 
de enorme doelman. In een flits van een se-
conde bepaalt het lot dat de enkel van Marcus 
nooit meer de oude zal worden. De blijdschap 
maakt dan ook snel plaats voor felle pijn. Mar-
cus beseft; het zit niet goed. FC Meppel probeert 
Koetsier nog op te lappen voor de finale van 
de nacompetitie, maar het mag niet baten. FC 
Meppel promoveert desondanks wel, met grote 
inbreng van Koetsier, voor het eerst in de histo-
rie naar de Eerste Klasse. Één groot feest, maar 
als in de daaropvolgende dagen het feestge-
druis weer geleidelijk afneemt en het dagelijks 
leven zijn herintrede doet, beseft Marcus dat hij 
een groot probleem heeft. De enkel voelt zwaar 
beschadigd en maanden later is het nog maar 
weinig beter. FC Meppel moet het in de Eerste 
Klasse grotendeels zonder Marcus doen en het 
gemis is voelbaar. Het loopt niet en in 2010 is 
degradatie alweer een feit. Ondertussen is de 
enkel nog altijd niet de oude. 

In de periode na het incident weten dokteren in 
eerste instantie niet goed wat er aan de hand is, 
maar later blijkt dat er sprake is van een ‘bone-
bruise’. Tevens mist in het gewricht een gedeelte 
kraakbeen. Geen goed nieuws voor het lichaam 
van een spits die veel meters maakt en graag op 
snelheid de diepte zoekt. Bij FC Meppel wordt hij 
soms gekscherend ‘het Hobbelpaard’ genoemd, 
wat genoeg over het herstel zegt. Marcus gaat 
sportief door twee donkere jaren en twee enkel-
operaties verder raden artsen verdere deelname 
aan competitief voetbal ten zeerste af. Waar 
het besluit om op 35-jarige leeftijd te stoppen 
er één is geweest met pijn in het hart, is stop-

pen voor zijn dertigste echter al helemaal geen 
optie. Marcus bedankt de artsen voor de raad-
geving en besluit zich, na een nieuw kampioen-
schap met FC Meppel in de Tweede Klasse, over 
te schrijven naar Ruinerwold. Koetsier woont 
inmiddels ook in Ruinerwold en Jeroen Bakker 
is al vele jaren een goede vriend. Beide man-
nen hebben altijd al een periode samen willen 
voetballen en dit is het moment. Koetsier laat 
in hoofdletters zijn naam achter bij FC Meppel 
door in zeven seizoenen vijf keer topscorer te 
worden. Maar het is tijd om te gaan en zo begin-
nen de gouden jaren bij Ruinerwold.

In het seizoen 2011-2012 speelt Marcus vlak na 
zijn laatste enkeloperatie voor het eerst in het 
plaatselijke rood-wit. Natuurlijk zijn er bij aan-
vang vragen. Kan hij het nog? Hoe fit, gretig en 
scherp is Koetsier nog na jaren blessureleed? Al 
snel bleken ‘fit, extreem gretig en messcherp’ 
de juiste antwoorden. Onder hoofdtrainer Ge-
rard de Lange kent Koetsier een geweldig eerste 
seizoen, waarin hij 21 doelpunten maakt in de 
Derde Klasse en daarmee de nacompetitie be-
reikt. Hierin blijkt uiteindelijk Sint Annaparochie 
te sterk, maar Ruinerwold is maar wat blij met 
de intrede van Koetsier. Hoofdtrainer De Lange 
vertrekt en Wilco Niemer is zijn opvolger. Nie-
mer neemt nog enkele versterkingen uit Mep-
pel mee en zodoende staat er een sterk team. 
Hoewel de enkel nog geregeld protesteert, is 
Marcus zelden tot nooit afwezig. Hoewel Rui-
nerwold in het seizoen 2012-2013 even op gang 
moet komen, is de ploeg na de winterstop niet 
te stoppen. Één wedstrijd voor het einde wordt 
Dwingeloo ingehaald en in de laatste thuiswed-
strijd van het seizoen kan Ruinerwold kampioen 
worden. 

Op 19 mei 2013 moet er dan wel gewonnen 
worden van GOMOS. Geen onmogelijke opgave, 
want GOMOS is dan al gedegradeerd. Ruiner-
wold speelt echter onherkenbaar. Duidelijk 
door de spanning bevangen loopt het van geen 
kant. Koetsier lijkt desondanks niet erg onder 
de indruk en zet Ruinerwold in de eerste helft 
op een 1-0 voorsprong. Met deze stand gaan 
beide ploegen rusten en het kampioenschap 
lijkt binnen handbereik. Echter, eenmaal uit de 
kleedkamer voor de tweede helft blijkt Ruiner-
wold nog altijd kampioenstress te ervaren. Na 
een uur spelen lijkt een horrorscenario in de 
maak en staat er 1-2 op het scorebord. Ruiner-
wold moet nu komen en Koetsier beseft dat 
zijn scorend vermogen meer dan ooit nodig is. 
In de 65e minuut brengt Marcus de aanhang 



in vervoering. De doelman van GOMOS laat 
een houdbare bal pardoes los en Koetsier laat 
datgene zien wat hem honderden doelpunten 
heeft opgeleverd: gretigheid en scherpte. Als 
vanzelfsprekend tikt Koetsier de afvallende bal 
binnen, ontploft van vreugde, en met 2-2 is het 
kampioenschap weer in zicht. Er moet nog één 
doelpunt worden gemaakt en twee minuten 
later maakt goede vriend Bakker aan alle stress 
een einde: 3-2. Ruinerwold trekt het kampioen-
schap over de streep en de teller van Koetsier 
stopt pas bij 24 competitietreffers. 

Ruinerwold wordt ‘Sportploeg van het jaar’ en 
na het kampioenschap starten voor Marcus vier 
mooie jaren in de Tweede Klasse. Ruinerwold 
heeft het een klasse hoger aanzienlijk zwaarder, 
maar dit weerhoudt Koetsier er niet van in de 
eerste twee seizoenen ‘gewoon’ twaalf en vijf-
tien competitietreffers te maken. Wilco Niemer 
houdt het na drie mooie jaren helaas voor ge-
zien bij Ruinerwold en Gert Jan Hoekstra volgt 
hem op. Ruinerwold raakt door de jaren heen 
wat spelers kwijt en heeft het in het seizoen 
2015-2016 dan ook erg lastig. Tevens stokt voor 
het eerst sinds zijn intrede bij Ruinerwold de 
doelpuntenproductie van Koetsier. Maar liefst 
acht wedstrijden staat Marcus droog, voordat 
hij in de uitwedstrijd tegen GAVC zijn eerste 
doelpunt van het seizoen maakt. Hoekstra legt 
op de radio uit dat Marcus veelvuldig wakker 
ligt door zijn pasgeboren kroost. Waar Marcus 
vroeger graag actief was in het nachtleven van 
Meppel en omstreken, blijkt ook dochter Nikki 
(16 september 2015) al op zeer jonge leeftijd 
een hekel te hebben aan vroeg naar bed gaan 
op zaterdagavond. Weinig slapen en een goede 
vader zijn lijken de scherpte van Marcus enigs-
zins aan te tasten. Rond november lijkt het 
leven en de nachtrust van Koetsier zich gelukkig 
te stabiliseren, waardoor hij voor de winterstop 
nog tot drie treffers komt. Ook na de winterstop 
heeft Ruinerwold het zwaar, maar lijkt het zich 
veilig te gaan spelen. Uiteindelijk komt het op 
de laatste speeldag van de competitie aan. Win-
nen van Olyphia en aan alle onzekerheid komt 
een einde. De Noordwoldigers trappen echter 
op alles wat beweegt en met veel strijdt trekt 
Olyphia aan het langste eind. Het wint met 1-0 
en Ruinerwold is veroordeeld tot het spelen van 
nacompetitie.

In de wandelgangen is inmiddels het woord 
‘degradatie’ onvermijdelijk. Er moeten namelijk 
twee tegenstanders worden verslagen in een 
tweekamp. De eerste tegenstander is Trinitas. 

In de rust staat het 0-1 in Ruinerwold en ter-
neergeslagen gaat Ruinerwold de kleedkamer 
in. Toch weet Ruinerwold zich te herpakken en 
na een uur spelen is het, wie anders, Koetsier 
met de 1-1. Ruinerwold drukt door en Jeroen 
van den Berg maakt 2-1 en wederom Koetsier 
de 3-1. In deze nacompetitie lijkt Marcus zijn 
vorm weer volledig terug te hebben en is niet 
te stoppen. De return tegen Trinitas blijkt een 
formaliteit, want Ruinerwold wint wederom 
met 3-1. Koetsier vindt opnieuw het net en is 
zo klaar voor de beslissende tweekamp met 
SC Franeker. Laatstgenoemde wordt ingeschat 
als een taaie tegenstander, maar niets blijkt 
minder waar. Ruinerwold vaagt Franeker op 
Friese bodem compleet weg. Onder meer door 
twee doelpunten van Koetsier wordt het 0-3 
en dus wacht Franeker een lange busrit naar 
Ruinerwold een week later. In Ruinerwold laat 
de thuisclub de teugels vieren, wordt het 2-2 
en schiet Marcus nog maar eens zijn zesde (!) 
van de nacompetitie binnen. Mocht Marcus ooit 
getwijfeld hebben om door te gaan, dan heeft 
hij in deze nacompetitie alle twijfels van zich af 
gespeeld.

Marcus plakt er dus nog een jaar aan vast en zo 
komen we aan in het laatste seizoen van Koet-
sier als voetballer in een prestatie-elftal. Marcus 
is inmiddels 35 jaar oud en de jaren beginnen 
te tellen. De pure snelheid is verdwenen, de 
enkel zeurt steeds nadrukkelijker en het herstel 
na een wedstrijd duurt langer. Ooit vond hij het 
stiekem een beetje gezeur; de oudjes die op 
dinsdagavond klagen over pijntjes. En zo lang is 
het toch allemaal nog niet geleden; de zaterda-
gen met twee wedstrijden, slapen aan het Dijk-
manspad en een lichaam dat onvermoeibaar 
aanvoelt. Toch is er veel veranderd.  De zaterda-
gen zijn al jaren ingeruild voor de zondag, het 
is al decennia rustig op het Dijkmanspad en de 
bittere realiteit van een ouder wordend lichaam 
heeft zijn intrede gedaan. Het einde is nu echt 
in zicht. Één ding is echter door de jaren heen 
onveranderd gebleven; de geest van een goal-
getter. De intense honger naar doelpunten is 
in het seizoen 2016-2017 nog altijd niet gestild 
en dus start Marcus zijn laatste seizoen zoals 
elk jaar: scherp en gretig. Wellicht had Marcus 
voorafgaand aan zijn laatste seizoen wel gete-
kend voor een doelpunt of tien, gepaard met 
handhaving in de Tweede Klasse. Dat zou een 
mooie afsluiting zijn. Het liep allemaal toch wat 
anders.



Ruinerwold begint de competitie namelijk 
furieus. Emmeloord wordt met 6-0 naar huis 
gestuurd en Marcus prikt gelijk zijn eerste twee 
doelpunten binnen. Ruinerwold wint veel meer 
dan vooraf werd verwacht en Marcus scoort 
veel meer dan zijn leeftijd deed voorspellen. Het 
is dat Ruinerwold op 4 december verliest op be-
zoek bij de latere kampioen GAVC, anders had 
het ook nog een periode gepakt. Het seizoen 
wordt desalniettemin een groot succes. Marcus 
scoort en scoort en Ruinerwold blijft het gehele 
seizoen bovenin de subtop meedraaien. Hoofd-
trainer Hoekstra wordt tussentijds opgevolgd 
door clubicoon Henri Spijkerman, waardoor 
Marcus nog een paar maanden meepakt van de 
trainerscarrière van Spijkerman. Koetsier aast 
lange tijd op de topscorerstitel van de Tweede 
Klasse K, maar vindt één ding nog veel belang-
rijker. Marcus wil koste wat kost honderd doel-
punten maken in het eerste van Ruinerwold. 

In de laatste wedstrijd van het seizoen, uit 
tegen SC Stadspark, staat de teller nog op 99 
en dus moet er hoe dan ook gescoord worden. 
De bezetenheid waarmee Marcus in deze laat-
ste wedstrijd op zijn honderdste treffer jaagt 
is symboliserend voor Koetsier als voetballer. 
Voor het eerst in zijn periode bij Ruinerwold is 
er duidelijk spanning en een vleugje onzeker-
heid te bemerken bij de afzwaaiende spits. De 
honderdste moet en zal achter zijn naam ko-
men en die dwingende gedachte lijkt hem tegen 
Stadspark tegen te werken. Marcus krijgt enkele 
goede kansen, maar mist veelvuldig. Enkele 
pogingen lijken gepaard te gaan met twijfel 
in de afronding. Godzijdank komt er in de 68e 
minuut dan toch hét moment. Koetsier komt 
één op één met de doelman, maar is plotseling 
genoodzaakt in zijn mindere favoriete hoek af 
te ronden. Het torinstinct neemt het over van 
de spanning en eindelijk schuift Marcus zijn 
honderdste doelpunt voor Ruinerwold binnen. 
Koetsier ontploft en laat vlak na de verlossende 
treffer zijn gedachten hardop gaan: ‘Nu ben ik 
echt klaar’.

En dan is het einde dus echt daar. Het is de-
finitief afgelopen. Wie afgelopen week de af-
scheidsspeech van Francesco Totti heeft gezien, 
weet dat Marcus dezelfde gedachten als ‘El 
Capitano’ deelt. Het afscheid zal in het hart 
voelbaar zijn, want aan al het moois op sportief 
gebied komt een einde. Geen wedstrijdspan-
ning meer, geen belangrijke doelpunten meer. 
Grote blijdschap en diepe teleurstelling die 
teamsport zo mooi kunnen maken zijn verleden 

tijd en dat doet pijn. Marcus zal de komende 
jaren nog vaak genoeg de voetbalschoenen 
aantrekken, maar zal bij volgende optredens 
zijn best moeten doen de eigen geest te tempe-
ren. Jarenlang stapte hij met een geest in op-
perste staat van paraatheid het veld op, maar 
straks hoeft het allemaal niet zo nodig meer. Ik 
spreek namens publiek, volgers, waarschijnlijk 
alle huidige en oud-teamgenoten en mezelf, als 
ik stel dat Koetsier een groot gemis zal zijn. Een 
winnaar en klasbak in het veld en een warm 
mens daarbuiten. Marcus, ongelooflijk bedankt 
voor de mooie jaren. Bedankt voor het eeuwige 
afjagen van de verdediging, de doelpunten, be-
zieling en de gezelligheid. Je teamgenoten zul-
len je missen, je klaverjasgenoten zullen tijdelijk 
radeloos zijn en het publiek zal na een gemiste 
kans nog best wel eens je naam zuchten. Vi-
tesse’63 heeft genoten van je talent, FC Meppel 
heeft menig (historisch) succes aan je te danken 
en bij Ruinerwold was je gedurende zes jaar 
waarschijnlijk de belangrijkste speler. Het moge 
duidelijk zijn dat de cirkel rond is. Bedankt voor 
die honderd doelpunten. Tot langs de lijn. 

 




