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Volgend nummer 
verschijnt 

29 november
Kopij inleveren voor 24 november 

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

KIOS appeltaartactie23
no vembe r

Leden van korfbalvereniging KIOS komen donder-
dagavond 23 november langs de deuren in Ruiner-
wold en omgeving. De jeugdleden komen met vers 
afgebakken appeltaarten langs de deur. De appel-
taarten komen ook dit jaar weer van Coöp Koetsier 
uit Ruinerwold. 
Met de koop van een appeltaart sponsort u de korf-
balvereniging. De opbrengst komt namelijk geheel 
ten goede aan de jeugd en aan overige korfbalacti-
viteiten.
Hopelijk treffen wij u donderdagavond 23 novem-
ber tussen 18:00-20:00uur, want wie wil er nou geen 
vers afgebakken appeltaartje bij de koffie. 

Worstenactie Sempre 
Sereno
Van maandag 27 november t/m zaterdag 2 decem-
ber a.s. kunt u als inwoners van Ruinerwold de 
leden van Muziekvereniging Sempre Sereno aan de 
deur verwachten met (half) droge worsten.
Deze worst geniet in Ruinerwold en omgeving grote 
bekendheid vanwege de heerlijke smaak. De worst 
wordt gemaakt in de slagerij van Coop S. Koetsier. 
De leden van Sempre Sereno hopen dan ook dat u 
de vereniging evenals voorgaande jaren blijft steu-
nen door deze heerlijke worsten te kopen.
Wanneer u de leden heeft gemist of u woont buiten 
Ruinerwold en wenst op Sinterklaasavond toch lek-
kere worst op tafel of bij de stamppot? Bel dan gerust 
tel.482044 en de worsten worden bij u thuisbezorgd. 

De oogst is binnen 
De oogst is binnen gehaald
gulzig slurpt het land de regen
de pacht is weer betaald

De oogst is binnen gehaald
de lage zon kijkt wat verschraalt
spiegelt zich op natte wegen

De oogst is binnen gehaald
gulzig slurpt het land de regen

© Gerdina, www.gerdina.nl

Gezocht:
Medewerker voor het innen van de contributie voor 
de Tuinkring Ruinerwold, de vergoeding is circa 75 
Euro.

Jaarlijks terugkerende activiteit in januari/februari.
Inlichtingen F. Bork tel. 06-51268988

Hulp gezocht
Komt u ook een paar uur helpen op het kerkelijk erf?
De tuinploeg van het kerkelijk erf van de Batholo-
meus kerk ( Blijdenstein )  heeft hulp nodig.
De jaarlijkse extra tuinochtend is  op zaterdag  
25 november 2017 vanaf 9.00 uur tot ongeveer 
12.00 uur.
We gaan snoeien, vijver opschonen, blad ruimen 
enz. Natuurlijk is er gelegenheid om koffie te drin-
ken.  Een ieder, die wil  ervaren:  Hoe het onderhoud 
op het kerkelijk erf  gebeurt, wordt  van harte uitge-
nodigd om te helpen onder deskundige leiding.
Deze doemorgen wordt altijd door de ”tuinman-
nen” als  een gezellige ochtend ervaren.



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 ” 

 ➜ 15 november Vrouwen van Nu Oosteinde; 
Daan van Maare “als 
scheepsarts naar Antarctica”, 
aanvang 20.00 uur café 
Oosteinde

 ➜ 17 november Mega Teenage Party van 19.30 – 
24.00 uur Uitgaanscentrum de 
Klok

 ➜ 18 november De Woldklimmers 
Sinterklaasintocht

 ➜ 19 november Unicef, Landelijke Bridgedrive 
Buddingehof

 ➜ 20 november Buurtkamer van 9.30 – 11.30 uur 
Buddingehof

 ➜ 21 november Klaverjassen, aanvang 20.00 uur 
de Kastelein

 ➜ 23 november Vrouwen van Nu Ruinerwold, 
Sietze Koetsier zal de avond 
verzorgen,aanvang 19.45 uur 
Uitgaanscentrum De Klok

 ➜ 23 november Appeltaartenactie KIOS van 
18.00 – 20.00 uur

 ➜ 24 november Walking voetbal, aanvang 
14.00 uur Vitesse 63

 ➜ 24 november KIOS kaarten, aanvang 
20.00 uur, kantine

 ➜ 24 november Samen Gezellig Eten, aanvang 
17.15 uur Buddingehof

 ➜ 25 november OBS de Wezeboom, ophalen 
oud papier

 ➜ 25 november Sunterklaoslott’n bij de 
Karstenhoeve van 
13.00 – 17.00 uur

 ➜ 25 november The Mid, Cafe Oosteinde, 
aanvang 20.00 uur

 ➜ 27 november VVR klaverjassen en jokeren, 
aanvang 19.30 uur kantine

 ➜ 27 november Buurtkamer van 9.30 – 11.30 uur 
Buddingehof

 ➜ 27 nov. t/m 2 dec. Worstenactie Sempre Sereno
 ➜ 28 november Klaverjassen, aanvang 20.00 uur 

Dorpshuis De Barg’n
 ➜ 29 november Alg. Ledenverg. Ruinerwoldse 

IJsclub, aanvang 20.15 uur in de 
kantine

 ➜ 4 december Buurtkamer van 9.30 – 11.30 uur 
Buddingehof

 ➜ 5 december Klaverjassen, aanvang 20.00 uur 
de Kastelein

 ➜ 9-10 december Kerstrondje Ruinerwold van 
11.00 – 17.00 uur div. bedrijven

Kerkdiensten 19 november 2017 
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur dhr J. Gooijer
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. E. Woudt
15.30 uur ds. R.M. Meijer 
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur mv. T. Zijlstra, 
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. J.W. Muis

Kerkdiensten 26 november 2017 
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. R. Kloosterziel,
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. J.W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur evangelist Frans Verkade, laatste zondag 
kerkelijk jaar
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur  ds. J. vd Wetering
15.30 uur ds. v Rijswijk



De goedkope notaris. Nu ook in Drenthe.

Zekerheid zonder franje!

www.aktienotarissen.nl

 “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



Oorlog
Waar het in het programma onder andere op neer-
kwam was de nadruk die in de leer van de Geneefse 
theoloog Johannes Calvijn (1509-1563) gelegd werd 
op gehoorzaamheid, in het bijzonder aan de boven 
de mensen gestelde autoriteiten. In ons volkslied, het 
Wilhelmus, zingen wij zonder er verder bij na te den-
ken dat wij de koning van Spanje altijd geëerd heb-
ben. Het laatste couplet luidt bovendien: “Voor God 
wil ik belijden en Zijne grote macht, Dat ik te genen tij-
de de koning heb veracht” en het is die gehoorzaam-
heid die zo’n grote rol speelde en nog steeds speelt in 
onze samenleving. Calvijn leerde dat die gehoorzaam-
heid niet opging voor het geval dat de koning zich niet 
hield aan de Bijbelse wetten en dat kwam de regenten 
in de toenmalige Republiek der Zeven Verenigde Ne-
derlanden goed van pas omdat ze in opstand waren 
gekomen tegen de (katholieke) koning van Spanje. De 
Hervorming van de kerk, waartoe Maarten Luther op 
31 oktober 1517 de aanzet had gegeven door zijn 95 
stellingen te spijkeren op de kerkdeur in Wittenberg 
had in Nederland een vruchtbare voedingsbodem 
gevonden wat zich uitte in de beeldenstorm in 1566. 
De Inquisitie, die (Protestantse) ketters tot de 
brandstapel veroordeelde, de tiende penning, een 
belasting die landvoogd Alva invoerde, droegen ook 
niet bij tot een goede verstandhouding tussen over-
heid en bevolking.Toen de Spaanse koning Philips 
II het gezag van de katholieke kerk in de oproerige 
gewesten meende te moeten herstellen stuurde 
hij een legertje deze kant op dat bij Heiligerlee slag 
leverde met troepen van Willem van Oranje, die zich 
dus wel verzette tegen de koning om “terug te keren 
in zijn regiment” met andere woorden de macht 
te heroveren in het gebied dat hij geërfd had. Niks 
geen Vader des Vaderlands dus, maar het kwam 
goed uit dat de regenten in Holland, de feitelijke 
machthebbers, zich herinnerden dat Calvijn verzet 
tegen de koning wel toestond en toen gingen ze 
tachtig jaren oorlog voeren. 

Gehoorzaamheid
Opvallend is dat in het televisieprogramma dit hele 
verhaal niet aan de orde kwam. De nadruk viel op 
de gehoorzaamheid die door de Calvinistische leer 

eeuwenlang in het maatschappelijk leven in Ne-
derland zo sterk benadrukt werd. Pet afnemen als 
de burgemeester voorbijkwam, op zondag twee 
of drie keer ter kerke gaan, het handhaven van de 
zondagsrust, vooral in de gebieden boven de grote 
rivieren. Op zondag de was ophangen, grasmaaien, 
fietsen, dat hoorde allemaal niet want het leidde af 
van de dienst des Heren die alles bepalend was. Met 
begeleiding van het harmonium werden er thuis wel 
psalmen gezongen en liederen uit de bundel van 
Johannes de Heer, maar kaartspelen was verboden 
omdat dat het duivelse prentenboek was. In het 
bovengenoemde programma werd vooral aandacht 
besteed aan de positie van de vrouw. Haar plaats 
was in het huishouden van het (grote) gezin waarin 
voor seksualiteit geen ruimte was. Het huwelijk was 
heilig: wat God vereend had scheidde geen mens 
en ongehuwd samenwonen heette ‘hokken’ en was 
onfatsoenlijk. Kleding moest vooral onopvallend 
zijn, vrouwen van boven de vijftig werden geacht 
in het zwart gekleed te gaan, de zondagsrust was 
onaantastbaar. De sociale controle op deze regels 
was streng. Maar in de soms chaotische verwarring 
eindigden veel normen in een dubbele moraal.

Revolutie
Waarschijnlijk heeft de Tweede Wereldoorlog er 
sterk toe bijgedragen dat veel van de door streng 
Calvinistische opvattingen gekenmerkte cultuur op-
zij werd gezet. Ineens “moest alles kunnen”, in ruim 
een halve eeuw kwamen er loterijen en casino’s, 
condoomautomaten, de zondagsrust was onder-
handelbaar, gemengd zwemmen was normaal en de 
vrije omgang tussen de seksen werd een persoon-
lijke beslissing van betrokkenen. De zaterdagcompe-
titie van de KNVB verdween geruisloos. De wetgever 
paste zich aan bij de sterk gewijzigde verhoudingen 
in de gezinsvorming, Hokken werd in veel geval-
len een soort voorlopig huwelijk of een praktische 
oplossing voor pensioenproblemen. Leuk was niet 
langer verdacht, plezier maken mocht.
Nou ja, hopelijk beleven we vreugde aan deze nog 
zo prille vrijheid.
 
Kees van Klaverden

KRITISCH KOMMENTAAR 
ALLEDAAGSE DINGEN ANDERS BEKEKEN Hokken

Het televisieprogramma “Achter de Dijken” dat enige wekenlang vrijdagsavonds op onze schermen ver-
scheen had als thema na te gaan welke invloed het Calvinisme heeft gehad op onze Nederlandse manier 
van leven en denken, kortweg: onze cultuur. De presentator had hiervoor de kreet: “Wij zijn allemaal Calvi-
nisten!” van stal gehaald maar dat is misschien wel wat al te kort door de bocht al is die invloed nog altijd 
overduidelijk aanwezig. Daar hoeven we niet ver voor te zoeken: bekend is in Nederland de zogenaamde 
“Bible Belt”, de Bijbel gordel, die zich grofweg uitstrekt van de Zeeuwse eilanden, over het zuidelijk deel van 
Utrecht en de noordelijke flank van de Veluwe naar het noordwesten van Overijssel. Dit is natuurlijk niet het 
enige gebied waar een streng orthodoxe levensovertuiging het maatschappelijk leven kenmerkt: opvallend 
is in dit verband dat ook in vissersplaatsen zoals Vlaardingen, Scheveningen, Spakenburg en Urk de gerefor-
meerde kerkgenootschappen in al hun verscheidenheid rijk vertegenwoordigd waren en nog steeds zijn.



       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

Cafe Oosteinde
5 knotsgekke muzikanten

The Mid
25 Nov a.s. Aanvang 20.00u



Herdenking 
Zondag 26 november om 10.00u worden in de 
Bartholomeüskerk (Blijdenstein) de gemeenteleden 
van de Hervormde Kerk van Ruinerwold herdacht, 
die het afgelopen jaar zijn overleden. We noemen 

SV  De Losse Flodder, 
Uitslagen onderlinge competitie  schietvereniging  
De Losse Flodder te Ruinerwold,  d.d.  31-10-2017

Poule A
1 Johnny Ringeling 284
2 Alfred Vrieling       281
3 Anne Jan Dunning/ Johan Klok  278
4 Ruud Bomert 276

Poule B
1  Ronald Lankhorst 284  
2 Gerrit Figeland    279
3 Luuk Nijmeijer 275
4 Leffert Klok 273
5 Lars Luten 263
  

Uitslagen onderlinge competitie  schietvereniging  
De Losse Flodder te Ruinerwold,  d.d.  07-11-2017

Poule A
1 Johnny Ringeling 285
2 Alfred Vrieling       280
3 Ruud Bomert    278

Poule B

1  Gert Dunning 279  
2 Johan Nijboer 272
3 Luuk Nijmeijer 270
4 Gerrit Figeland    267
5 Ronald Lankhorst  263

Kerstrondje Ruinerwold 
9 & 10 December
Dit jaar alweer de 18de editie van het “Kerstrondje 
Ruinerwold” op 9&10 December van 11.00/17.00 
uur. Dit kan tot alleen maar een succes blijven door 
de vele bezoekers die we jaarlijks trekken. Dit jaar 
mogen we 2 nieuwe bedrijven verwelkomen Hair 
Trends en het Groene Geschenk te Weerwille.  Maar 
liefst 10 bedrijven zijn volledig ingericht in Kerstsfeer 
en met dit jaar een ouderwets thema “1920”. Kom 
de bedrijven bezoeken met de fiets of met de auto. 
Maak er in ieder geval een gezellig dagje uit van!

Streetwise op De Dissel
7 november was er bij ons Streetwise op de Dissel.
Veiligheid voorop, ook op basisschool de Dissel in 
ons dorp. Vandaag de hele dag in het teken van 
de veiligheid in het verkeer. Wat vooral naar voren 
kwam was het rijden in het verkeer met een mobiel, 
de remweg van een auto en het dragen op de juiste 
manier van een gordel in de auto.  Kinderen zijn zich 
er zeker van bewust geworden vandaag.
Ik stuur een foto mee die ik heb gemaakt vandaag.
Op de link zijn nog meer foto’s te vinden.
 
https://myalbum.com/album/MQxFooz2iHe8

Samen gezellig eten
We gaan weer beginnen!
Iedere laatste vrijdag van de maand gaan we met 
65 plussers Samen gezellig Eten in dorpshuis Bud-
dingehof, om 17.15 uur. Deze maand is dat  op 24 
november a.s. Eventueel kan vervoer geregeld wor-
den. U kunt zich opgeven bij:

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

hun namen en steken voor elk een kaarsje aan. 
Daarna is er gelegenheid voor wie dat wil om een 
lichtje aan te steken voor een dierbare. Iedereen is 
van harte welkom. Sinje Kiel zal een lied van Bach 
zingen: Schlummert ein, ihr matten augen. Harry 
Bosma speelt op het orgel.

Ds. Roelof Kloosterziel



Algemene Ledenvergadering 
van de Ruinerwoldse IJsclub
29 november 2017 in de kantine, aan-
vang 20.15 uur.

Agenda
1. Opening.
2. Notulen algemene ledenvergadering  

d.d 30-11-2016
3. Ingekomen stukken.
4. Jaarverslag secretaris.
5. Jaarverslag penningmeester.
6. Verslag kascommissie.
7. Begroting.
8. Benoeming kascommissie.
9. Contributie.
10. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar
 Lammert Mulder, Jan Huiskes en Paul Snijder.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

Het bestuur.

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

ZORG ERVOOR DAT ALLES

PERFECT IS GEREGELD:

altijd scherp!

SCHENKINGEN DOEN?

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

               

 
      wij zoeken vrijwilligers  

 
    
                 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij zijn opzoek naar vrijwilligers voor in de   
voetbal kantine van VVR op zaterdag en/of 
zondag.  
 
wie versterkt ons gezellige team en wil af en toe 
een paar uurtjes achter de bar staan in de 
kantine? 
 
Voor meer informatie: bos.ageet@gmail.com 
 
 



1. Stel uw bedrijf voor
Mijn naam is Emiel Voest en samen met mijn vrouw 
Chaja ben ik directeur van een hippisch opleidingscen-
trum: de Freestyle Academy (FSA). Binnen onze Aca-
demy leiden wij mensen op voor een beroep binnen de 
paardenwereld. Wij zijn als particulier opleidingsbedrijf 
goedgekeurd en erkend door alle officiële instanties. 
De FSA heeft inmiddels na een ingrijpende verbouwing 
afgelopen zomer, de beschikking over een zeer profes-
sionele accommodatie op de Wolddijk nr. 50.

2. Hoelang bent u al werkzaam in het bedrijf 
en hoelang bestaat het al?

Voor dat wij op de Wolddijk terecht kwamen hebben 
we een trainingscentrum gehad aan de Echtenseweg in 
Ruinen. In 2011 heeft de FSA zijn deuren op de Wolddijk 
geopend nadat we de eerste binnen accommodatie had-
den kunnen realiseren. De opleidingen gaf ik daarvoor 
door het hele land en met name vanaf 2007 op het NHB 
in Deurne. Door de (onverwacht) snelle groei van de 
Academy hebben we deze zomer een forse uitbreiding 
kunnen realiseren.

3. Hoeveel mensen werken er binnen uw 
bedrijf?

De dagelijkse gang van zaken wordt door ons beiden 
gedaan met behulp van één vaste kracht voor de verzor-
ging van de paarden en het erf. In de opleidingen werken 
er, naast onszelf, vier docenten en drie assistenten, daar-
naast werken er tien specialisten uit het vak op regelma-
tige basis als gastdocent op één van de gespecialiseerde 
opleidingen. Ten slotte hebben we parttime hulp en on-
dersteuning voor de administratie en de webshop. In het 
totaal zijn er dus twintig mensen werkzaam op de FSA.

4. Wat is de voornaamste taak van uw be-
drijf?

Wij leiden mensen op tot ‘Basissport Niveau 3 Instruc-
teur’ op basis van het Freestyle systeem. Daarnaast 
verzorgen we een rijopleiding voor de ontwikkeling van 
de eigenvaardigheid van ruiters van zeer uiteenlopend 
niveau, in dit kader is er tevens de mogelijkheid tot on-
dersteuning en training op wedstrijdniveau. Binnen onze 
andere opleidingsrichting leiden we mensen op tot: 
Welzijnsadviseur en/of tot revalidatie trainer. 
Voor al onze studenten zijn er specialisatie opleidin-
gen mogelijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: Opleiding 
Sportmasseur, Stressrelease, Trailerladen, Gedrag en 
Probleemtraining, lesgeven aan kinderen, instructie 
psychologie en training van Jonge Paarden.

5. Wat vindt u het leukst en wat vindt u min-
der leuk aan uw werk?

Het allerleukste aan mijn werk is dat ik mijn droom 
mag leven en andere mensen help om hun droom uit 
te laten komen. Veel mensen hebben de wens om op 
wat voor manier dan ook werkzaam te kunnen zijn in, 
met en tussen de paarden. Als dat dan lukt via een door 
ons ontwikkelde opleiding dan geeft dat wel een enorm 
goed gevoel.
Minder leuk vind ik de enorme administratieve romp-
slomp die hier nu eenmaal bij komt kijken.

6. Heeft u een leuke anekdote?
Ik word dagelijks geconfronteerd met leuke situaties om-
dat je nu eenmaal met zowel dieren als mensen werkt. 
Soms zijn dat ook droevige en emotionele momenten 
die mooi en waardevol kunnen zijn maar als een paard 
per ongeluk boven op het hoofd van zijn eigenaar mest 
dan valt dat wel onder de meest grappige voorvallen en 
ja, dat kan je echt overkomen!

7. Wat is uw hobby?
Hoe gek het misschien ook mag klinken maar paardrij-
den is toch nog steeds mijn grootste hobby. Daarnaast 
vul ik de weinige vrije tijd graag in met motorrijden en 
ben ik lid van een sportschiet vereniging.

8. Wat zou u er graag bij willen hebben in 
Ruinerwold?

Daar heb ik eigenlijk geen antwoord op. Ik vind Ruiner-
wold een vriendelijk dorp met voldoende voorzieningen 
en nu we glasvezel hebben, heb ik geen bijzondere 
wensen meer.

9. Hoe ziet u de toekomst?
Op dit ogenblik zeer rooskleurig. Wij zijn bedrijfsmatig 
helemaal klaar voor de komende tijd. Daarnaast zijn we 
gezond en gelukkig dus laat maar komen!

10. Aan wie geeft u de pen door?
Ik geef de pen door aan Richard Knol van staalbouw 
Knol in Weerwille.

geeft de pen door



Boodschappen laten bezorgen? 

Kijk op: Cooponline.nl  

Onze aanbiedingen zijn geldig t/m zat.  18 nov.  

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

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

Elke zaterdag 
warme erwtensoep. 

 

Het weer wordt weer kouder en wat 
is er dan lekkerder dan een lekker 
bord warme snert, gemaakt door 

Willem van echte bouillon en 
boordevol koetsiers rookworst. En 

natuurlijk ook onze bekende warme 
spareribs en kippenpoten! 

www.coop.nl/ruinerwoldkoetsier/over-coop/coop-koetsier-ruinerwold 



Unicef 
Unicef is sinds 1946 de organisatie die ervoor zorgt 
dat kinderen in de hele wereld een goede kinder-
tijd kunnen hebben. In dit najaar staat het thema 
onderwijs centraal. Onderwijs is de sleutel voor de 
ontwikkeling van een kind en van de samenleving. 
Een kind dat goed onderwijs krijgt, krijgt kansen 
voor de toekomst. Daarom heeft ieder kind recht op 
goed onderwijs. Overal en altijd. 

Op 20 november is de dag van de Rechten van het 
kind. Hiervoor organiseert Unicef voor de 4de keer 
de Landelijke Bridgedrive, ook in Ruinerwold! 

Dit doen we samen met de Meppeler Bridgeclub en 
wel op zondag 19 november 2017 in Dorpshuis de 
Buddingehof in Ruinerwold. Er zijn leuke prijzen te 
winnen en de gehele opbrengst gaat naar Unicef. 
U kunt zich per paar aanmelden tot donderdag 16 
november 2017. 

Tijdens de Bridgedrive is er ook een stand aanwezig 
met de nieuwste collectie Kerstkaarten en Cadeau 
artikelen van Unicef, tussen 13.00 uur en 18.00 uur 
bent u welkom om deze stand te bezoeken. 

In de maand november staat ook de statiegeldbus 
van Unicef weer op het vertrouwde plekje bij de 
lege flessen automaat in de COOP. Wij hopen op 
heel veel bonnetjes!

Tijdens het Kerstrondje  2017 in Ruinerwold kunt u 
de Unicef stand bezoeken bij ’t Bakhuus (in de sme-
derij). Kom vooral kijken!

Als laatste kunt u ook bij mij aan huis terecht voor 
de collectie kaarten en cadeau artikelen van Unicef.

Hopelijk tref ik u op 1 van bovengenoemde dagen.

Ria Stummel
Vrijwilliger Unicef Regionaal Comité Meppel en 
omstreken.

Organisatie kijkt terug 
op zeer geslaagde 
spooktocht
De rust is weer wedergekeerd in Ruinerwold. 
Klaasie Mono en Gisse Mien hebben hun rust ge-
vonden en is het mysterie “ De Klokkenluider van 
Buddingewold is door de groepen opgelost. De 
vertellers Egbert Wever en Martin vertelde het 
verhaal wat bedacht is door Arjen Frijlink. Het was 
een liefdesverhaal met een trieste afloop. Gisse 
Mien een stil en teruggetrokken bewoonster van de 
Buddingewold werd beticht van Hekserij door de 
bevolking van Ruinerwold en ze kwam uiteindelijk 
door hen op de brandstapel terecht. Klaasie Mono 
was vroeger de Klokkenluider op Buddingewold en 
sloeg de klokken wanneer nodig was. Zo ook op het 
moment dat Gisse Mien overleden was. Sloeg ook 
Klaasie’s hart voor het laatst dit van om 3 voor 3. 
Klaasie Mono had stiekeme gevoelens voor Gisse 
Mien. En aangezien hij woest was op de Ruiner-
woldse bevolking omdat ze zijn Gisse Mien hadden 
verbrand, dwaalde zijn geest nog altijd rond in een 
huis aan Dijkhuizen. Men moest proberen door mid-
del van een dobbelsteen met een code het cijferslot 
te ontmaskeren en deze te openen. Daarna moes-
ten ze een spreuk opzeggen en 3x met de klepel op 
de klok te slaan....Hierdoor werd Klaasie Mono weer 
rustig en mochten ze het huis gelukkig weer verla-
ten.
 
Er stond veel wind en het mieserde wat, waardoor 
de animatie op het plein helaas een beetje weg 
viel. Maar dat hebben we netjes opgelost door de 
mensen binnen in De Klok te laten wachten op hun 
beurt. Er hebben in totaal 240 mensen de spook-
tocht gelopen en de reacties waren erg positief!

 Tevens hebben er veel bedrijven uit Ruinerwold 
en een aantal uit Meppel een bijdrage geleverd. Op 
welke manier dan ook. Koffie, Thee, partytenten 
beschikbaar gesteld, cakemeel, eieren, kostuums 
en pakken en we hadden zelf rode oliebollen en 
griezelcake met zure matten in de pauze. Ook 
hebben we materialen en spullen geleend van de 
ondernemers uit Ruinerwold Hiervoor willen wij 
hun allen bedanken! Ook alle vrijwilligers die mee 
hebben gedaan met de tocht, knutselen, en aan de 
voorbereidingen hartelijk dank hiervoor. 

Wij kunnen trots zijn en hebben met zijn allen iets 
moois in ons dorp neergezet. En proberen het vol-
gend jaar weer! 

Te koop
Te koop nieuwe Weissenfels sneeuwkettingen, grote 
maat. E 50.—. Tel.481692. 





Voor alle blijken van medeleven die wij van 
u hebben ontvangen tijdens het ziek zijn, en 
na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze 
lieve moeder,  en trotse oma

Hennie Hut-Nekeman

zeggen wij u hartelijk dank.

Dirk Hut, kinderen en kleinkinderen

Ruinerwold, november 2017

Bridge-uitslagen
Uitslag van de Halloween-bridge van maandag 30 
oktober 2017 van de bridgeclub Ruinerwold.

1 O Hobma & J Vedder 61,01%
2 H Middelveldt & H Tissingh 60,71
3 D & M Geel 58,33
4 G Lensen & L Tissingh 58,04
5 R v Ommen & K Scheper 56,55
6 T ten Heuvel & A Kreulen 53,57
7 E v’t Rood & E Wienen 52,68
8 H Reinders & G Scheper 50,60
9 M Brals & R Pijper 50,30
10 L Krapels & J Mansier 48,21
11 H & H Hauwlo 47,02
12 H & P Bennink 45,24
12 R Nijland & J Schuphof 45,24
14 J Inberg & K Tissingh 43,45
15 M Vedder & H Toet 42,26
16 J Koops & R Morsink 26,79 

Uitslag van de 4e en laatste zitting van ronde 1 van 
de bridgeclub Ruinerwold  van maandag 6 novem-
ber 2017.

Lijn A;
1 H Reinders & G Scheper 62,92%
2 H Middelveldt & H Tissingh 61,25
3 D & M Geel 58,75
4 R Nijland & J Schuphof 53,75
5 J de Boer & G Wassing 52,08
6 S Hempen & H Kuijer 51,67
7 O Hobma & J Vedder 51,25
8 E v’t Rood & E Wienen 47,08
9 H & P Bennink 41,67
10 J Bennink & L Drost 40,00
10 A Flier & L Stolte 40,00
12 H & R Kuik 39,58

Lijn B; 
1 G Lensen & L Tissingh 64,58%
2 J Inberg & K Tissingh 61,67
3 R v Ommen & R Knippels 54,17
4 M Blaauw & K Scheper 52,50
5 L Boerhof & M Brals 51,67
5 H & H Hauwlo 51,67
7 H Toet & M Vedder 50,83
8 J & J Scholte Albers 47,08
9 J Koops & R Morsink 45,42
10 I & L vd Molen 42,08
11 R Kleene & R de Vries 39,17
11 W Flier & W Niemer 39,17.

Eindstand periode 1

Lijn A;
1 J de Boer & G Wassing 58,55 % gem. 
2 R v Ommen & M Velthuys 56,68
3 D & M Geel 55,89
4 H Middelveldt & H Tissingh 52,82
5 L Krapels & J Mansier 52,56
6 R Nijland & J Schuphof 51,91
7 O Hobma & J Vedder 51,74
8 H Reinders & G Scheper 49,64
9 S Hempen & H Kuijer 48,13
10 J Bennink & L Drost 47,78
11 H & P Bennink 46,77
12 A Flier & L Stolte 43,40
13 Ev’t Rood & E Wienen 42,14
14 H & R Kuik 41,01
De nrs’s 12, 13 en 14 gaan naar Lijn B.

Lijn B;
1 G Lensen & L Tissingh 59,11% gem.
2 J & J Scholte Albers 54,21`
3 H & H Hauwlo 53,31
4 W Flier & W Niemer 52,70
5 J Inberg & K Tissingh 52,13
6 R Knippels & R Pijper 52,03
7 H Toet & M Vedder 51,71
8 M Blaauw & K Scheper 50,54
9 J Klomp & L Veen 49,18
10 L Boerhof & M Brals 48,60
11 J Koops & R Morsink 47,07
12 R Kleene & J de Vries 46,55
13 I & L vd Molen 44,91
14 T ten Heuvel & A Kreulen 37,99 
De nrs’s 1, 2 en 3 gaan naar lijn A. 



 
                

Steun de voetbalclub en wordt vriend van VVR 
met een seizoen of donateurs kaart. 
 
Naam:………………………….. 
 
Adres:…………………………. 
 
Telefoonnummer:………………………. 
 
Lever deze coupon in bij de Coop of mail naar: 
sponsorcommissie@vvruinerwold .nl  
en er wordt contact met u opgenomen. 
 

                      

Zonnebloemmiddag in 
de Boerhoorn
Dinsdag 31 oktober, tijd voor een gezellige middag 
met de deelnemers van de Zonnebloem in de Boer-
hoorn te Zuidwolde. Dit keer geheel verzorgd door 
de Zonnebloemvrijwilligers van de Wolden. 
Meer dan veertig deelnemers waren uit de hele ge-
meente De Wolden naar de Boerhoorn gekomen. De 
voorzitter gaf bij de opening dan ook aan blij te zijn 
met de grote opkomst.
Nadat het eerste kopje koffie of thee was geser-
veerd werd er begonnen met een paar liedjes, welke 
werden begeleid door één van de vrijwilligsters op 
de piano. De anderen zorgden voor een koortje ter 
ondersteuning, maar dit bleek niet echt nodig, er 
werd uit volle borst meegezongen.
Het programma werd daarna afgewisseld met 
declamatie, een spreekwoordenspel en het raden 
van plaatsnamen die verstopt zaten in een zin. Dit 
was niet voor iedereen even eenvoudig, maar toch 
werden er heel wat goede antwoorden ingevuld. De 
vragen over Drenthe waren soms heel herkenbaar. 
Tussendoor een paar pauzes voor een drankje en 
een praatje. Daarna weer een paar liedjes, met als 
laatste het Drentse volkslied. 
Het applaus na de afsluiting door de voorzitter gaf 
duidelijk aan dat de middag in de smaak is gevallen 
en zeker voor herhaling vatbaar.

Ruinerwold pakt punt 
tegen Olyphia
Op een bijzonder storm- en herfstachtige zondag-
middag mocht Ruinerwold op eigen veld aantreden 
tegen Olyphia. Nadat Ruinerwold tegen Germa-
nicus al liet zien steeds beter te gaan voetballen, 
moest dit nu maar eens worden omgezet in punten. 
Bij Ruinerwold was een opmerkelijke basisplaats 
weggelegd voor Matthieu Keizer. Na negen jaar als 
doelman van Ruinerwold 1 te hebben gefungeerd, 
stopte Keizer in 2015 met keepen. Na een rustperi-
ode besloot hij weer te starten, maar dan als voet-
baller in Ruinerwold 2. Doordat hoofdtrainer Spij-
kerman krap in de verdedigers zit en Keizer prima 

spel vertoont in het tweede, mocht hij zowaar zijn 
debuut in Ruinerwold 1 maken als rechtsback.

De eerste helft was gelijkwaardig aan het weer; af 
en toe goed, maar vooral onvoorspelbaar en chao-
tisch. Beide teams werkten erg hard, maar droom-
combinaties bleven uit. De eerste helft kenmerkte 
zich met name door twee afgekeurde doelpunten 
in verband met buitenspel. Na afloop werd uit 
neutrale bronnen vernomen dat grensrechter Loof 
het in beide gevallen goed had en het was dan ook 
niet terecht dat scheidsrechter Ten Horn hem na 
de twee incidenten een aantal keren in de kou liet 
staan. Ruinerwold werd enkele malen gevaarlijk, 
maar Olyphia had het betere van het spel. Tot sco-
ren kwamen beide teams echter niet en dus werd er 
gerust met een stand van 0-0. 

In het tweede bedrijf was het voetbal niet veel beter, 
maar saai werd het geen moment. Olyphia had het 
meeste balbezit, maar produceerde voornamelijk 
matige eindpasses. Daarnaast stond Knol namens 
Ruinerwold een ijzersterke wedstrijd te spelen, 
waardoor de gasten maar niet tot scoren kwamen. 
Ruinerwold werd op haar beurt in de counter steeds 
gevaarlijker. Nadat Capello een uur voor tijd tegen 
de onderkant van de lat schoot, was het Ruinerwold 
dat op de counter profiteerde. Een lange bal werd 
in de zestien aangenomen door Huisman. Na twee 
man van zich af te hebben geschut punterde hij de 
bal hard langs doelman Knol van Olyphia: 1-0. 

Olyphia besloot hierop het tempo flink omhoog 
te gooien en bracht onder andere de boomlange 
Jeroen Dolstra in de ploeg. Knol bleef echter voor-
zetten plukken en lange tijd leek Ruinerwold de 
1-0 over de streep te trekken. Helaas ging het in de 
86e minuut dan toch mis. Een vijandelijke voorzet 
bereikte nu wel een keer een medespeler en Dolstra 
tikte de bal netjes in: 1-1. Na de 1-1 aasten beide 
ploegen op de winst. Ruinerwold was hier heel 
dicht bij, maar Kevin Loof schoot een enorme kans 
langs de verkeerde kant van de paal. Ondanks dat 
scheidsrechter Ten Horn nog lang liet door spelen, 
waar overigens geen reden toe was, werd er niet 
meer gescoord. Beide ploegen moesten genoegen 
nemen met een punt, maar zullen ongetwijfeld het 
gevoel hebben gehad dat een overwinning goed 
mogelijk was geweest. 

Al met al verdiende Olyphia wellicht het meest en 
kan Ruinerwold terugkijken op een prima match. 
Zodoende leeft het met een goed gevoel toe naar 
de derby van aanstaande zondag. Dan staat name-
lijk de wedstrijd tegen Zuidwolde op programma. 
Zuidwolde maakt tot dusver een prima indruk in 



Mark de Leeuw stopt 
na dertien seizoenen 
Ruinerwold 1
Vervolg van1 november

Het fysieke spel wat jarenlang een wapen is 
geweest wordt overmand door twijfel. Na een 
korte periode van twijfel en overpeinzingen 
komt De Leeuw tot een pijnlijk maar onvermij-
delijk besluit: ‘Ik stop.’

En zo kwam het dus tot een abrupt einde. Een 
mooie carrière als actief voetballer wordt af-
gesloten, één die een even mooie start kende. 
Mark is vrij klein, maar toen hij in de F-jes voor 
het eerst het veld opstapte was hij werkelijk nog 
veel kleiner. Klein en daarmee al snel onder-
schat door tegenstanders. Onterecht, want De 
Leeuw blijkt al snel een uitstekende voetballer. 
Multifunctioneel, maar toch vooral op het mid-
denveld acterend, doorloopt Mark de pupillen 
in een schitterende lichting. Niet alleen Mark 
getuigt van kwaliteit, maar ook teamgenoten 
zoals de ongrijpbare gebroeders Schalen, die el-
kaar voor de wedstrijd altijd half in elkaar trap-
ten, en Martin van ‘t Ende laten wekelijks mooie 
dingen zien. Een overwinning met 25 doelpun-
ten verschil wordt zelfs een keer genoteerd, 
waarbij De Leeuw vanzelfsprekend een gedeelte 
van de treffers voor zijn rekening neemt. Een-
maal in de junioren schuift De Leeuw met name 
tussen de achterste en middelste linie en speelt 
bij uitzondering in de voorhoede. Eenmaal in 
de B’s wordt het ook buiten het veld een gezel-
lige boel, want de B-junioren van Ruinerwold 
gaan op wintersport naar Sauerland. Een aantal 
vrolijke begeleiders stellen zich beschikbaar, 

de Tweede Klasse, ondanks het recente 4-1 verlies 
tegen Stadskanaal. Het is lang geleden dat Rui-
nerwold een echte klassieker in de Tweede Klasse 
speelde, waardoor het weer een mooie zondag 
belooft te worden. Tot dan!

Ruinerwold verliest 
‘De Woldenderby’ van 
Zuidwolde
Het was al weer heel wat jaren geleden dat Ruiner-
wold een bekende tegenstander is tegengekomen 
in de Tweede Klasse, waardoor de derby tegen 
Zuidwolde toch een speciale lading kreeg. Zuidwol-
de stond voor aanvang bekend als de favoriet, maar 
doordat Ruinerwold een week eerder haar eerste 
punt had vergaard, leek de vorm in ieder geval goed 
te zitten.

De eerste helft ging om 14.00 uur van start en Zuid-
wolde liet direct haar aanvallende intenties zien. 
Het speelde verzorgd voetbal en drong Ruinerwold 
terug op de eigen helft. Ruinerwold probeerde in 
de counter gevaarlijk te worden met Kevin Loof en 
Jacco Huisman, maar de druk op het eigen doel was 
groter dan de bedoeling moet zijn geweest. Binnen 
tien minuten kwam Zuidwolde dan ook op voor-
sprong. Nadat eerder een schot op onderkant lat uit 
elkaar spatte, was het Raben die naar een voorzet 
beheerst binnenschoof: 1-0.

Na de 1-0 was het nog steeds Zuidwolde dat de klok 
sloeg en na twintig minuten was het dan ook 2-0. 
Een soortgelijke aanval over de rechterkant vond 
ditmaal Frans Capellen en ook hij schoof de bal 
keurig achter Knol: 2-0. Na de 2-0 kwam Ruinerwold 
beter in haar spel en kregen Jacco Huisman en Bert 
de Boer prima kansen op de 2-1. Helaas waren deze 
kansen niet aan Ruinerwold besteed en ging beide 
ploegen met 2-0 de rust in.

In de tweede helft startte Zuidwolde weer goed. 
Na dik vijf minuten lag de 3-0 dan ook tegen de 
touwen. Bas Hempen kopte netjes binnen na een 
voorzet van Capellen. Na deze treffer kreeg Ruiner-
wold meer ruimte en Loof kopte na een uur spelen 
dan ook heel fraai de 3-1 achter doelman Timmer. 
Ruinerwold had vanaf dat punt de beste bedoelin-
gen de aansluitingstreffer te maken, maar helaas 
viel al vlot de 4-1. In de 63e minuut maakte Bastin 
Steenbergen na goed voorbereidend werk van Ca-
pellen de 4-1. 

Na de 4-1 was de spirit wel uit de wedstrijd en 
wisten beide ploegen dat het duel beslist was. Voor 
Ruinerwold was het een teleurstellende derby, 
maar het heeft gelukkig twee weken de tijd om naar 
het duel met Heerde toe te werken. Promovendus 
Heerde vindt zichzelf terug in de middenmoot en 
reist 19 november af naar Ruinerwold, waar het 
naar verluid een lastige middag gaat beleven.

Programma VVR
19 nov:
VVR 1 - Heerde 1  14.00
VVR 2 - Ruinen 2   10.00



waaronder Henri Spijkerman, Harald Doggen 
en Jan Allard Benak. Mark houdt in die tijd al 
van een geintje, en dan voornamelijk het geintje 
oneindig doorzetten, iets waarvan J.A. Benak 
bij aanvang van de heenreis totaal niet op de 
hoogte is. De arme man stemt met gerust hart 
in wanneer Mark zich aandient als reisgenoot 
in diens auto richting Duitsland. Het wordt een 
hele lange reis voor meneer Benak, die al bij het 
verlaten van de parkeerplaats door Mark met 
‘Been-ak’ wordt aangesproken. Vele mentaal 
gekwelde uren verder wordt eindelijk Duitsland 
bereikt en na een geslaagd lang weekend skie-
en is Benak, of Been-ak, duidelijk bij aanvang 
van de terugreis: ‘Geen De Leeuw meer in mijn 
auto’.  

Het verblijf van Mark in de B’s is vrij kort, 
want na één jaar schuift hij al door naar de 
A-junioren. Ook daar is hij op jonge leeftijd al 
geregeld één van de uitblinkers. Ondertussen 
levert Ruinerwold 1 in het seizoen 2003/2004 
een historische prestatatie door te promoveren 
naar de Tweede Klasse.  Een Tweede Klasse 
waarboven destijds alleen de Eerste Klasse en 
de Hoofdklasse zijn te noteren. Mark moet toen 
al eens om zich heen hebben gekeken in zijn 
elftal en vervolgens met een schuin oog naar 
het eerste elftal. Al snel moet hij zichzelf de 
vraag hebben gesteld wie er in de A’s nou echt 
aanzienlijk beter is dan hij. Nou, dat zijn er niet 
veel. Daardoor is het helemaal niet zo gek, maar 
alsnog uitzonderlijk, dat hoofdtrainer André 
Baas in maart 2005 besluit een beroep te doen 
op Mark. Ruinerwold heeft het op dat moment 
flink zwaar in de Tweede Klasse en kampt ook 
nog eens met personele problemen. Het elftal 
heeft de nodige blessures, middenvelder Jesper 
De Wit is geschorst en de schwung van de vorige 
jaargang is aan het vervagen. Het uitduel met 
directe concurrent Leeuwarden staat echter 
voor de boeg en dus zou vers bloed nog wel-
eens een goede impuls kunnen zijn. Na een kort 
overleg met de staf   besluit André Baas het aan 
te durven en zet Mark als basisspeler op papier. 
De trainer heeft het goed gezien, want Mark 
blinkt uit en Ruinerwold wint met 1-0 in Leeu-
warden. Eddy De Wit, de eerst leider van Mark in 
de senioren, memoreert: ‘De fanatieke aanhang 
van Leeuwarden wilde Mark  graag kopen, maar 
daar heeft zijn mentor Jan Feye Zwiers toen een 
stokje voor gestoken.’ 

Op je zeventiende in het eerste elftal op een 
hoog niveau spelen is natuurlijk één groot feest. 
Onbevangen speelt Mark zijn wedstrijden en 

kan geregeld op lovende kritieken rekenen van 
omstanders en media. Als team vergaat het Rui-
nerwold uiteindelijk toch niet zo goed. Degra-
datie wordt al vlot onafwendbaar en dus speelt 
Ruinerwold in het seizoen 2005/2006 weer in 
de Derde Klasse. Ook geen misselijk niveau en 
al snel blijkt dat een gedegradeerd team een 
klasse lager niet ‘zomaar’ weer meespeelt. 
Ruinerwold speelt onder leiding van Jan Derk 
Brandsma, die met zijn vocabulair tijdens de 
eerste wedstrijdbespreking op vraagtekens van 
De Leeuw kan rekenen. Eddy De Wit: “Jan Derk 
gaf tijdens de wedstrijdbespreking aan dat ‘de 
eerste klap een daalder waard is.’ Mark bleef het 
antwoord schuldig, hij had er nog nooit van ge-
hoord.” Dat hij de concrete handelingswijze van 
het spreekwoord wel degelijk verstaat bewijst 
De Leeuw nog dezelfde middag, want Gorredijk 
wordt op Fries terrein met 3-2 verslagen. 

Ruinerwold heeft het onder hoofdtrainer Jan 
Derk Brandsma zwaar, maar handhaaft zich. 
Ondertussen stromen veel jonge spelers in 
en Ruinerwold krijgt een zeer jeugdig imago. 
Goed, talentvol, maar jong. Een nieuw seizoen 
in de Derde Klasse gaat van start en Brandsma 
is ambitieus: ‘Ik wil eigenlijk dit seizoen een 
periodetitel winnen’. Dat ambities en realisme 
soms verder uit elkaar liggen dan gedacht, 
wordt al vrij snel duidelijk. Ruinerwold heeft 
het zwaar, vecht zich terug, maar op de laatste 
speeldag van het seizoen, thuis tegen Steenwij-
kerwold, gaat het mis. Ruinerwold staat tegen 
een lamlendig Steenwijkerwold met 2-0 voor, 
maar maakt één doelpunt te weinig om een ex-
tra beslissingswedstrijd af te dwingen en komt 
twee doelpunten tekort om zich rechtstreeks te 
handhaven. Hierdoor speelt Ruinerwold na-
competitie, waarin het in drie wedstrijden niet 
meer tot scoren komt en uiteindelijk op sport-
park Skoatterwâld tegen ONB degradeert. Het is 
ook direct de laatste wedstrijd onder Brandsma 
en Ruinerwold mag zich klaar gaan maken voor 
de Vierde Klasse.

Ruinerwold start het seizoen 2007/2008 dus 
een klasse lager en Henrie Rijke wordt trainer. 
Ruinerwold heeft een talentvol team, speelt 
soms geweldig, maar oogt ook geregeld stuur-
loos. Rijke blijft drie jaar lang trainer, maar een 
groot succes wordt het niet. Mark heeft zijn 
meningsverschillen met de trainer, maar staat 
desalniettemin bijna altijd in de basis. Ook voor 
speciale taken is hij te leen, zo speelt hij eens 
een wedstrijd speciaal op rechtsback om de on-
grijpbare Ruud Jalvingh van ZBC af te stoppen. 



Veel doelpunten maken doet Mark niet, wat ook 
logisch is gezien zijn  positie, meestal rechts of 
centraal op het middenveld. Mooi scoren doet 
hij echter wel in Zeijen. Een kanonskogel in de 
kruizing zorgt voor een flinke aanslag in het 
budget van de materiaalman van SVZ. De beste 
man verzocht Jan Klaas Huiskes om de netten 
dan maar te vervangen, maar kreeg van Huskey 
nul op rekest. Ook lelijk een doelpunt maken 
is Mark niet vreemd. In het seizoen 2008/2009 
haalt Mark tegen KSC uit met links en de verha-
len in Schoonoord gaan dat deze bal nog steeds 
bezig is om zijn reis richting doellijn te voltooi-
en. Mark Brinkman heeft dan ook nog altijd de 
mogelijkheid het laatste zetje te geven. 

In het laatste seizoen onder Rijke promoveert 
Ruinerwold tegen het onverslaanbaar geachte 
MOVV, hetgeen enigszins overdreven is. Een 
terugkeer in de Derde Klasse is een feit en Ge-
rard De Lange wordt de nieuwe hoofdtrainer. 
Ruinerwold begint het seizoen geweldig en 
Mark maakt weer deel uit van het middenveld. 
Naarmate het seizoen vordert zakt Ruinerwold 
weliswaar weg, maar de stijgende lijn is duide-
lijk weer ingezet. Een seizoen later doet Ruiner-
wold zelfs weer mee aan de nacompetitie voor 
promotie naar de Tweede Klasse, waarin Sint 
Annaparochie helaas te sterk blijkt. Gerard De 
Lange stopt er na twee jaar mee bij Ruinerwold 
en Wilco Niemer komt. Zoals eerder verteld 
zorgt Niemer voor een enorme kwaliteitsim-
puls. Als trainer met veel knowhow en een visie 
en met een aantal welkome versterkingen uit 
Meppel. Niemer lijkt ook het maximale uit De 
Leeuw te halen en te prikkelen. Niemand is 
zeker van een plek, iedereen moet aan de bak. 
Dat het onder Niemer goed zal gaan wordt al 
snel duidelijk, maar richting het einde van het 
seizoen staat Ruinerwold zelfs op een tweede 
plek. Doordat directe concurrent Dwingeloo 
in het voorlaatste duel wordt verslagen - had 
Mark ooit nog eens willen vertrekken bij Ruiner-
wold, dan was dat vast niet richting Dwingeloo 
geworden en anders had Jesper De Wit ‘m wel 
tegengehouden - wordt Ruinerwold zowaar 
kampioen. Een geweldig succes, waar Mark als 
‘nummer 6’ een belangrijke bijdrage in levert. 

Niemer besluit nog twee jaar bij Ruinerwold te 
blijven en Mark blijft zich goed voelen onder 
diens leiding. In het seizoen 2014/2015 is De 
Leeuw op zijn best en wordt zelfs gekroond tot 
‘Speler van het Jaar’. Zijn bijnaam is door de 
jaren heen ‘Melk’ geworden en in deze periode 
is hij dan ook met recht ‘De witte motor’. Aan 

al het moois komt echter een einde en Niemer 
is naar drie jaar Ruinerwold toe aan een stap 
hogerop. Hij vertrekt naar De Weide en Gert Jan 
Hoekstra komt voor aanvang van het seizoen 
2015/2016 naar Ruinerwold. Inmiddels is de 
selectie kwalitatief enigszins uitgedund en krijgt 
Ruinerwold het zwaar in de Tweede Klasse. De  
verbetenheid, winnaarsmentaliteit en duel-
kracht van De Leeuw zijn dan ook hard nodig. 
Al strijdend weet Ruinerwold zich het gehele 
seizoen ternauwernood boven de degradatie-
streep te houden, waar Mark op het middenveld 
een belangrijke bijdrag in heeft.  Ruinerwold 
weet zich uiteindelijk via de nacompetitie te 
handhaven, maar als speler maakt Mark dat al 
niet meer mee. Het moest dus schijnbaar op 6 
december 2015 eindigen op een koud en winde-
rig veld  in Westerbork, in plaats van pakweg 6 á 
7 jaar later. Oneerlijk, maar ook dat is voetbal. 

Gelukkig is het mooie aan Mark is dat hij al zijn 
hele leven nauw is betrokken bij VV Ruinerwold. 
Als speler, stamgast in de kantine, maar ook 
met een jarenlang verleden als fanatiek trainer. 
Het is dan ook tekenend voor zijn betrokken-
heid dat hij het laatste, geblesseerde, anderhalf 
seizoen vrijwel altijd aanwezig is geweest. Weer 
of geen weer, in de zomerjas en paarse oren 
stond Mark bij een gevoelstemperatuur van -10 
graden Celcius op de zondagmiddag langs de 
lijn. Ook de uitwedstrijden is hij erbij, hoewel de 
bus menig keer door Freddy (en de klaverjas-
sers) moest worden tegengehouden doordat 
Mark weer eens te laat kwam. Soms kwam hij 
ook helemaal niet opdagen. Dan bleek echter 
dat hij al op de fiets zat om richting tegenstan-
der af te reizen..

Hoewel voetballen er dus niet meer in zit, zijn 
fietsen en hardlopen eigenlijk door het nood-
lot een passie geworden. Inmiddels loopt De 
Leeuw hardloopwedstrijden als een ware Wil-
son Kipsang en ik schat in dat fietswedstrijden 
ook tot de serieuze opties behoren. Verloren 
voor de voetbal gaat hij ook dit seizoen niet, 
want hij zal gedeeltelijk de rol van leider van de 
eerste selectie vertolken. Deze functie vervult 
hij mede in samenwerking met de man die ooit 
zijn eerste leider bij de eerste selectie was: Eddy 
De Wit. Daarmee is de cirkel dus eigenlijk toch 
weer rond.


