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Volgend nummer 
verschijnt 

1 december 2021
Kopij inleveren voor vrijdag 26 november 12.00 uur

Via redactie@optwold.nl, www.optwold.nl of bij 
Anna Rumph, Meerkoetlaan 32, tel. 481554

Kerstworkshop Tuinkring Ruinerwold
Op donderdag 16 december organiseert de Tuin-
kring Ruinerwold de jaarlijkse kerstworkshop. Dit 
zullen we doen volgens de op dat moment gelden-
de Corona regels.
De workshop zal plaatsvinden in de Buddingehof, 
zodat we onderling voldoende afstand kunnen 
houden.
 
Onder leiding van Annie Lok zal er een mooi stuk ge-
maakt gaan worden. Deze kun je bekijken tijdens de 
open huis dagen bij Annie in ’t Meestershuus aan de 
Veendijk 23 in Havelte, op onze facebook en ook op 
de site van de tuinkring www.TuinkringRuinerwold.nl.
Bij voldoende deelname wordt het een middag en 
een avondgroep.
De prijs is € 18,- inclusief koffie, thee en wat lekkers.
Na opgave krijgen de deelnemers bericht wat er zelf 
meegenomen moet worden.
Opgave kan tot 10 december door € 18,- over te 
maken op NL11RABO0153745827 t.n.v. Tuinkring 
Ruinerwold o.v.v kerst en uw naam en emailadres.

Kerstworkshop16
d e c e m b e r

Dichteres Ria Westerhuis verzorgde een aantal optre-
dens en ook tonprater en conferencier Koop Drost liet 
van zich horen. Troubadour Gerard Spin en pianist 
en zanger Geert Jan Brader zorgden voor de gezel-
lige sfeer. En na afloop was er een afterparty met de 
Vinylboys. Ook qua eten en drinken is er voor elk wat 
wils; verschillende foodtrucks verzorgden de inwen-
dige mens. De organisatie van de Karstenhoevefair 
bestaande uit Bart Kiers en Petra Hessels, Johan 
Snijder en Benny Spin blikken terug op een bijzonder 
geslaagde dag.

Karstenhoevefair groot 
succes
De eerste Karstenhoevefair is een groot succes gewor-
den. Het thema: meuk en leuk viel in goede aarde bij 
de vele bezoekers. Buiten op het erf stonden kramen 
met brocante, antiek, vintage, boeken en platen. Maar 
er waren ook allerlei andere leuke kramen op het 
gebied van lifestyle. 
In de Karstenhoeve zelf was tevens van alles te doen. 
Zoals de verkoop van oud linnengoed en de mogelijk-
heid om op de foto te gaan in kleding van vroeger. 



ACTIVITEITEN AGENDA

 ➜ 20 november VCR DS1 – Betech Olhaco DS4, 
19.00 uur Sporthal

 ➜ 22 november Klaverjassen en jokeren, 19.30 uur 
kantine VVR

 ➜ 23 november Vrouwen van Nu Ruinerwold, 
19.45 uur, Huite Zonderland de Klok

 ➜ 24 november VCR HS1 – VCM HS1, 20.45 uur 
Sporthal

 ➜ 26 november KIOS Klaverjassen, v.a. 19.30 De Kiosk
 ➜ 27 november Oud ijzer en recycle actie, Wolddijk 31 

Oosteinde
 ➜ 27 november Sinterklaasliedjes op het orgel, 

15.00 uur Kerk Blijdenstein
 ➜ 28 november Unicef Bridgedrive, 13.00 – 18.00 uur 

Buddingehof
 ➜ 30 november Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis 

Berghuizen
 ➜ 30 november Klaverjassen, 20.00 uur Café de 

Kastelein
 ➜ 6 december Klaverjassen en jokeren, 19.30 uur 

kantine VVR
 ➜ 11 december VCR DS 1 – VEB’98 DS1, 19.30 uur 

Sporthal
 ➜ 14 december Klaverjassen, 20.00 uur Café de 

Kastelein
 ➜ 20 december Klaverjassen en jokeren, 19.30 uur 

kantine VVR
 ➜ 21 december Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis 

Berghuizen
 ➜ 21 december Vrouwen van Nu Ruinerwold, 

19.45 uur, avond in Kerstsfeer de Klok
 ➜ 28 december Klaverjassen, 20.00 uur Café de 

Kastelein
 ➜ 29 december KIOS Kerstkaarten, v.a.19.30 uur De 

Kiosk
 ➜ 3 januari Klaverjassen en jokeren, 19.30 uur 

kantine VVR
 ➜ 4 januari Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis 

Berghuizen
 ➜ 11 januari Klaverjassen, 20.00 uur Café de 

Kastelein
 ➜ 12 januari VCR HS1 – HeVoc’89 HS4, 20.45 uur 

Sporthal
 ➜ 14 januari Vrouwen van Nu Ruinerwold, 

19.00 uur, 90 jarig bestaan de Klok
 ➜ 17 januari Klaverjassen en jokeren, 19.30 uur 

kantine VVR
 ➜ 24 januari Vrouwen van Nu Ruinerwold, 

jaarvergadering, 19.45 uur de Klok
 ➜ 25 januari Klaverjassen, 20.00 uur Café de 

Kastelein
 ➜ 25 januari Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis 

Berghuizen
 ➜ 26 januari VCR HS1 – Steggerda HS1, 20.45 uur 

Sporthal
 ➜ 28 januari KIOS Klaverjassen, v.a. 19.30 uur De 

Kiosk

Bridge-uitslagen
Uitslag van de 4e zitting van ronde 1 van de bridge-
club Ruinerwold van maandag 1 november 2021.

Lijn A
1 J & J Scholte Albers 63.13%
2 R v Ommen & M Velthuys 61.25
3 J de Boer & G Wassing 57.50
4 J Bennink & L Drost 51.25
5 H & P Bennink 48.13
6 A Kreulen & P Drost 45.00
7 R Knippels & A Beltman 43.75
7 R Nijland & J Schuphof 43.75
9 O Hobma & J Vedder 43.13
9 L Krapels & J Mansier 43.13

Lijn B
1 A Ridderman & J de Vries 56.88%
2 L Tissingh & M Brals 56.25
3 A Flier & L Stolte 53.75
4 J Klomp & L Veen 53.13
5 M Blaauw & K Scheper 52.50
6 S Hempen & H Tissingh 51.25
7 M Vedder & H Toet 48.75
8 H Reinders & G Scheper 48.13
9 M Hoogeveen & J Doorn 43.75
10 S & J Willijns 35.63 

Bedankt
Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de vele 
kaarten en attenties die wij mochten ontvangen bij 
ons 60-jarig huwelijk.

Louw en Hennie Roelevink de Groot

De praatgroep
Iedere dinsdagmorgen kan men van 10.00 – 12.00 uur 
aanschuiven. Zo wordt er over allerlei onderwerpen 
gepraat.

Het is voor iedereen toegankelijk.
Zowel dames als heren.

Graag tot ziens in de Buddingehof.



ERKEND TOTAALINSTALLATEUR 

WATER- EN GASINSTALLATIES 
ELEKTRISCHE INSTALLATIES 
DUURZAME INSTALLATIES 
EPDM DAKBEDEKKING
ZINK- EN KOPERWERK 
LEVENSBESTENDIG WONEN 
AIRCO & VENTILATIE 
SERVICE & ONDERHOUD  

LANGEDIJK 2 
7958 PJ  KOEKANGE 

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

BELANGRIJKE INFO

“ Dit is zeer 
waardevolle 
informatie ” 

Kerkdiensten 21 november 2021
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. J.W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
14.00 uur ds. van Tuil dienst te Berghuizen
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. E. van Veen

Kerkdiensten 28 november 2021  
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. J.W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
16.30 uur ds. D. de Jong dienst te Berghuizen
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. J. Woltinge

 

 
   

* Electra  * Gas   * Dak / Zink 
 * Water   * Cv   * Aardwarmte 
 * Zonne-Energie  * Nen 3140 Keuring 
 

Tel: 06-13471784 
Westerweiden 70 

7961EA Ruinerwold 



Weerbaarheid
Nog steeds komt een wrange smaak bij mij boven 
als ik denk aan die vieze kleverige en kleine vinger-
tjes van de man met de grote Mercedes. In Leeuwar-
den stond ik te liften: richting Amsterdam. Achteraf 
denk je: ik had daar nooit moeten staan. Maar goed: 
ik stond daar en zoals zoveel studenten in die tijd 
dacht ik: het spaart geld uit. Het leven kent geen 
achteraf, ook niet op die prachtige zomerse dag in 
het weidse Friese landschap. Wat in een kwartier 
kon worden afgelegd werd drie kwartier.
Er stopt een auto. “Mijnheer stapt u maar in” zegt 
een stem. Vol van verrassingen begint de rit van 
Leeuwarden naar Harlingen. Tergend langzaam rijdt 
de auto op een parallelweg naast de snelweg. “Mooi 
weertje meneer”. Zeker mooi weer.  “Lift u vaak?” Af 
en toe: het is voor een student nogal kostbaar van 
Paesens-Moddergat naar Amsterdam. “Komt u uit 
Moddergat? Dat is nog al een verschil met dat grote 
en wereldse Amsterdam”. Dat is zo. ”Hebt u daar 
ook vrienden in Amsterdam?” Ja, ik ben lid van het 
dispuut Anmfiktiones. “Dat zegt me niks, zegt hij”. 
Hoe kan hij zo’n opmerking maken? Kent hij niet 
het leven van de student, die tot 1 uur in de duistere 
uurtjes van de nacht wacht op roep van de barman: 
“Heren, het is de hoogste tijd” om vervolgens nog 
de nachtfilm te zien? Meneer wordt steeds vertrou-
welijker en ik achterdochtig. Ik begin aan tegenspel 
en vraag: ”waar woont u als ik zo vrij mag zijn”. Hij 
antwoordt: “ik heb een boot ergens in de buurt van 
Sneek en ik geniet van wat rondjes rijden door Fries-
land”. Ach, meneer is werkeloos dacht ik in mijn ei-
gen. Wat vreemd en toch een Mercedes? Ik begin te 
ontwaken. Ik denk aan de gezelligheid in de kroeg, 
ik denk aan mijn vrienden. Wordt het niet de hoog-
ste tijd om uit te stappen? De kwelling wordt groter. 
Plotseling heeft meneer zijn rechterhand gelegd op 
mijn linker been ter hoogte van het kniegewricht. 
Ik blijf onverstoord en denk aan de grote Maarten 
Luther, die zoiets gezegd zou kunnen hebben: hier 
zit ik en ik kan niet anders. Uit weerbaarheid plaats 
ik op hetzelfde been mijn eigen hand ter hoogte van 
testikels. Tot zover en niet verder. En telkens als zijn 
hand wat opschuift, schuift mijn hand richting de 
zijne…… 
Inmiddels waren we aangekomen bij de afsluitdijk. 
“Ik had u naar Amsterdam willen brengen, zei de 
man. Maar ik zie, dat ik niet opschiet. Stapt u maar 
uit als u wilt”. Dat was aan geen dovemans oren ge-
zegd. Ik pakte mijn tas met schone kleren en voelde 
een frisse wind door mijn haren waaien. Weldra 

stond ik boven op de zeedijk en zag een prachtig 
landschap met aan de ene kant een zee met boten 
en aan de andere kant een weiland vol met rustige 
en grazende koeien. Ik had nog zoiets gezegd als 
het ga u goed, maar ik zag de auto in snel treinvaart 
vertrekken op zoek naar een ander mens…ik voelde 
iets geheel unieks daar in het vertrouwde Fries-
land met zijn eigen taal en stijl en ik dacht aan de 
woorden van de dichter K. Heeroma, die in psalm 
27  staan “ Hier weidt mijn ziel met een verwonderd 
oog, aanschouwende hoe schoon en zuiver is Zijn 
Licht verlichtende de duisternis”.
Vertrouwen in jezelf en in de ruimte van Boven geeft 
weerbaarheid.

Sipke

SV De Losse Flodder
Uitslagen onderlinge competitie schietvereniging 
De Losse Flodder te Ruinerwold, d.d. 04-11-2021

Poule A 
1 Anne Jan Dunning 286 
2 Johan Klok 277 
3 Luuk Nijmeijer / Johan Nijboer 273

Poule B
1  Leffert Klok 276
2 Michiel van Berkum 273
3 Marcel van Urk 271
4 Henri Jans 260
5 Gerrit Figeland 256
 

Uitslagen onderlinge competitie schietvereniging 
De Losse Flodder te Ruinerwold, d.d. 11-11-2021

Poule A 
1 Johan Klok  286 
2 Luuk Nijmeijer / Johnny Ringeling 272 

Poule B
1  Leffert Klok / Michiel van Berkum  278 
2 Gerrit Figeland  269
3 Lars Luten  264
4 Henri Jans 261
5 Jan de Vries 250



De Vos van Steenwijkstraat 90, De Wijk

 www.gerdahabes.nl      tel: 06 125 666 69 

Alleen een passend afscheid
 laat een goed gevoel achter.

Uw partner voor:

Eekhorstweg 31d
7942 KC Meppel

info@interwijs.nl
www.interwijs.nl

Websites
Webshops

Online marketing

Domeinnamen
Webhosting

www.optwold.nl wordt gehost door Interwijs B.V.

Alles in huis
voor complete thuiszorg?

Zorgen wij gewoon voor!

Voor meer informatie over thuiszorg 
van Noorderboog kijk op de website 
of bel 0521 – 38 55 90.

www.noorderboog.nl/thuiszorg

Hair &Beauty all in one

      Bezoek 
www.kapsalonvandenberg.nl 

voor meer info! info@kapsalonvandenberg.nl
(0522) 481239



Het is Gods wil (!)(?)
De spagaat van een keuterboer
Verhalen van oude mensen over vroeger zijn dik-
wijls leerzaam en waardevol, vaak blijken ze ook 
een indringende boodschap te hebben voor ons 
hier en nu.

Het is zo’n 20 jaar geleden dat een oude man op een 
boerderijtje in de achterhoek mij het volgende ver-
telde: Het was de tijd van zijn opa zo rond 1920. De 
keuterboertjes in de achterhoek hadden net enkele 
samenwerkingsverbanden (coöperaties) opgericht, 
met het doel afzet en inkoop zoveel mogelijk sa-
men te doen om daardoor betere prijzen te kunnen 
bedingen. Bij de veelal kerkelijk betrokken keuter-
boertjes werkte dit systeem prima. Er was echter 
één belangrijk discussiepunt: Mag je jezelf verzeke-
ren tegen calamiteiten? Voor de kleine boertjes die 
maar een minimale veestapel hadden betekende de 
dood van een koe min of meer een ramp. De in-
komsten konden zomaar halveren, terwijl de lasten 
gewoon doorliepen. Vaak was de consequentie 
dat de boer uit de (pacht)boerderij gezet werd. Om 
deze reden werd het voorstel vanuit de coöperatie 
gelanceerd om een veefonds op te richten, een ver-
zekering die uitkeert bij het overlijden van dieren. 
Hiervoor werd een vergadering belegd.
De opa van de man uit dit verhaal was een princi-
piële gelovige die in de buurt veel aanzien genoot. 
Voor hem was het heel duidelijk; God is almachtig 
en alles wordt door hem bepaald, hiertegen mag je 
je niet verzetten. Als je getroffen wordt door on-
heil, dan moet je dit ondergaan en aanvaarden als 
een straf van God. Er werd niet getwijfeld aan de 
almacht van God, alles wat er gebeurde en nog ge-
beuren zal is van tevoren door God bepaald. De con-
clusie luidde dan ook: verzekeren is ingaan tegen de 
wil van God! 

Er is natuurlijk veel discussie geweest in de familie 
over de voors en tegens en zoals dat dikwijls ging, 
werd ook de bijbel erbij geraadpleegd. Bijzonder 
was dat de dominee zich hierbij op de vlakte hield, 
die wilde waarschijnlijk de kool en de geit sparen 
door zich hierover niet uit te spreken.

Zo kwam het dat zijn opa ter vergadering ging met 
het oprechte plan, alle leden te adviseren tégen te 
stemmen, hij was zeer gemotiveerd om allen van 
zijn standpunt te overtuigen. Thuis wachtte de fami-
lie, toch wel enigszins gespannen, de terugkomst 

van opa af; had hij ze weten te overtuigen? Groot 
was de verbazing toen opa deze vraag met “nee” 
beantwoordde. Maar nog groter was de verbazing 
toen opa zei, ik heb ze niet weten te overtuigen 
maar sterker nog ik heb zelfs vóór gestemd en ik 
zal jullie ook vertellen waarom. Er waren meerder 
goede argumenten voor;

 God heeft ons gegeven;
 Ogen om te zien
 Oren om te horen
 Een huid om te voelen
 Een neus om te ruiken
 Handen om te werken
 Hersenen om na te denken

We weten van Goed en Kwaad via de appel die we 
gegeten hebben. Onze hersens moeten we gebrui-
ken om kwaad en onheil te voorkomen; zo bouwen 
we dijken tegen het water, repareren het dak tegen 
de regen, zaaien we in het voorjaar en oogsten we 
als het graan rijp is.
De verzekering is er om ervoor te zorgen dat een fa-
milie niet aan de bedelstaf belandt door veesterfte 
én .........., het is een Bijbelse plicht om er te zijn voor 
onze naaste. 
Het was duidelijk dat leden met andere inzichten 
opa wisten te overtuigen. 

Mij schoot dit verhaal weer te binnen want In de 
huidige tijd kunnen wij het woord verzekeren uit 
dit verhaal direct inwisselen met vaccineren tegen 
Corona.

Jan Meerdink     

Golven
Op de golven van de tijd
deinen Sint en Piet ook mee
met het overheidsbeleid

Op de golven van de tijd
raken we het stuur soms kwijt
Corona gaat weer op tournee

Op de golven van de tijd
deinen jij en ik ook mee

© Gerdina, www.gerdina.nl



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
Meer informatie  

www.lensenschilders.nl 
tel: 0522-26 26 44  

 info@lensenschilders.nl 

Hoog Rendement Glas 
Duurzaam en  

Energiebesparend 

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

DESKUNDIG , DOELTREFFEND

EN VOORDELIG:

FLEX-BV?

Uw notaris in de regio. Waarvan akte...! altijd scherp!
notariaat & mediation
Stotijn



vak van KIOS. Na een kwartier spelen stond het 5-5. 
Helaas kon KIOS het overwicht in het veld nog niet 
vertalen naar een voorsprong op het scorebord. De 
doelpunten vielen aan beide kanten moeizaam. In 
het 2de kwart van de eerste helft was het spelbeeld 
nog erger en werd er maar 1 keer gescoorde. De 
teams zochten de thee op bij een rust stand van 5-6.
Adri Kok gaf aan dat hij ondanks de magere voor-
sprong tevreden was met het spel van KIOS. Vooral 
verdedigend had de Ensing equipe de wedstrijd 
goed onder controle. Alleen was het belangrijk dat 
de korf vaker gevonden werd. Dit hadden de spelers 
goed begrepen en KIOS schoot uit de start blok-
ken in de tweede helft. KIOS scoorde in 8 minuten 
6 keer achter elkaar. Door doelpunten van Bart, 
Martijn, 2 maal Lisanne en 2 maal Marlissa had 
KIOS de wedstrijd meteen op slot gegooid en stond 
het 5-12. Daarna stokte de doelpunten machine 
van KIOS even en na een kwartier in de tweede 
helft deed Juventa iets terug 6-12. Maar Juventa 
haar verzet bleek al gebroken. Het laatste kwartier 
speelde KIOS de wedstrijd goed uit. Deed geen 
domme dingen en creëerde lange aanvallen en had 
het verdedigend nog steeds onder controle.  Wan-
neer Juventa scoorde, scoorde KIOS mee en bleef 
het verschil op 6 doelpunten. 7-13, 8-14, 9-15. Het 
laatste doelpunt kwam uit de handen van Marlissa 
9-16. KIOS IS HERBSTMEISTER! 

De korfballers  gaan nu de zaal weer in. Volgend 
weekend heeft de selectie van KIOS een vrij week-
end, hierna begint de voorbereiding voor het zaal-
seizoen. Graag zien we dan weer veel supporters in 
de hal om de selectie aan te moedigen. 
Doelpuntenmakers: Lisanne 4 maal; Martijn, Mar-
lissa en Bart 3 maal; Janita, Janneke en Patrick 1 
maal.

Verslag van Vrouwen 
van nu Oosteinde
Woensdag 27 oktober konden wij eindelijk weer 
beginnen met onze ledenavonden.
De voorzitter kon weer 32 dames welkom heten en 
onze gastspreker Huite Zonderland.                  

KIOS is herbstmeister!
Het vlaggenschip van KIOS staat het hele seizoen 
al boven aan de rangschikking. In eerste instantie 
gedeeld met Juventa uit Hardenberg, maar sinds 
een paar weken gaat KIOS alleen aan kop.  Vanaf 
volgende week gaan de korfballers weer de zaal in, 
maar er staat nog 1 veldwedstrijd op de planning. 
En laat KIOS nu moeten aantreden tegen Juventa. 
Dit seizoen heeft KIOS al eerder tegen de Harden-
bergers  gespeeld. Destijds was dat de openings-
wedstrijd van het seizoen. Toen werd het in Ruiner-
wold 21-21 waarbij KIOS, door het missen van de 
vele strafworpen de overwinning uit handen gaf.  

Vandaag is Ensing equipe gebrand op revanche en 
als KIOS deze wedstrijd wint gaat het als Herbst-
meister de zaal in.  Genoeg motivatie voor de 
spekbranders om de 2 punten mee te nemen naar 
Ruunerwold. 

KIOS begon de wedstrijd in de volgende opstelling:  
Aanval: Janita Zantinge, Marlissa Noord, Rogier 
Nijdam en Bart van der Linde. Bart verving de 
geblesseerde Danni Dingsté. Verdediging: Lisanne 
Koster, Janneke Lucas, Patrick Roelevink en Martijn 
Ziel. Onder winderige omstandigheden begon de 
wedstrijd. Juventa begon goed en scoorde meteen 
met hun eerste aanval. KIOS probeerde snel de 
aansluiting te maken, maar het eerste aanvalsvak 
van KIOS had ondanks de vele kansen, moeite de 
korf te vinden.  Na 6 minuten spelen vergrote Juve-
nta de voorsprong 2-0, niet veel later werd het zelfs 
3-0. Ondanks de achterstand bleef KIOS rustig, na 
bijna 10 minuten spelen vond KIOS voor het eerst 
de korf door een afstandsschot van Martijn. Binnen 
3 minuten had KIOS de stand veel gelijk gebracht 
door doelpunten van Bart en Janita. Hierna nam 
KIOS het initiatief in de wedstrijd, de spekbranders 
speelde goed, alleen vielen de doelpunten nog niet. 
Verdedigend stond het als een huis. Rogier had de 
puntspeler in het ene vak van Juventa lam gelegd 
en Janneke deed het zelfde in het andere vak. Te-
vens door de vele rebounds van KIOS kun Juventa 
niet veel herhalen en was de bal snel in het aanvals-

Informatiefolder welpenkorfbal 5/6/7 jarigen 

Jongens en meisjes 
 
Wil je ook eens kennismaken met de korfbalsport? 
 

Als je het leuk lijkt, kom dan vanaf 5 oktober vrijdag ’s middags 
samen met andere kinderen korfbalspelletjes doen bij KIOS. 
 

Kom je ook? 
 

 
Dus vanaf 5 oktober elke vrijdagmiddag om 16.00 uur in de sporthal, en de 
eerste 4 keer kan je gratis komen! 
Neem dan wel je stempelkaart mee want als je 4 stempels hebt, dan ligt er 
een verrassing voor je klaar! Natuurlijk mogen je vader en je moeder ook 
meekomen. Leuk hé !!! 

 

En vind je korfbal zo leuk, dat je altijd wel wilt komen, dan word je gewoon 
lid. 
Word je lid dan is er een extra verrassing, maar dan moet je aan je vader of 
je moeder vragen om even contact op te nemen met KIOS. 

 

Heb je er al zin in? 
 
 

Algemene informatie  Stempel 
        kaart 

 
 
 

 

 

Korfbal vereniging KIOS is een levendige en gezellige vereniging 
waar naast korfbal veel wordt georganiseerd. 
 
Naast de welpen wordt er in verschillende leeftijdsgroepen 
gekorfbald. 
 
Bent u geïnteresseerd? U kunt nadere informatie krijgen bij: 
Dina Jalvingh, Mevr. Gelinckstraat 2, 7961 CE  Ruinerwold 
Tel.: 0522-481532 

* gratis trainen 

* gratis trainen 

* gratis trainen 

* gratis trainen 



Nieuwe hypotheek?
Informeer naar onze
scherpe tarieven!

Meppel	 0522	25	28	50
Zuidwolde	 0528	37	12	28

Meppel
www.lexisnotarissen.nl

mr J.W. Oosten
notaris/estate-planner

Hesselterweg 37 tel: 0522 - 48 21 97
7961 NH Ruinerwold www.garageburgwal.nl

Ook een bijzonder welkom voor 2 gasten deze 
avond, hopelijk worden het leden in de toekomst.   
We begonnen de avond met enkele mededelingen. 
Ook hadden we een jubilaris dit jaar. Marian Blom 
was 25 jaar lid en werd gehuldigd. 

Na de pauze kreeg dhr Huite Zonder-
land het woord. 
De titel van zijn lezing was: “Epke de 
weg van een Olympisch Kampioen”

Zijn lezing begon over de jeugdja-
ren van Epke en op welke leeftijd 
hij begonnen was. Zijn beide broers 
en zus zaten ook op turnen.  Deze 3 zijn op latere 
leeftijd gestopt toen zij gingen studeren. Epke was 
als enige die naast zijn studie (geneeskunde) door 
is gegaan met turnen. Om op hoog niveau te turnen 
heb je veel doorzettingsvermogen en lef nodig ook 
wekelijks 30 uur trainen.

Aan de hand van de eerste film liet hij beelden zien 
van deze 4 turners. Dat ze meededen aan verschil-
lende wedstrijden zoals het EK en het WK.

Daarna vertelde hij  over De 
olympische Spelen van 2012 In 
Londen, hoe lange voorberei-
ding hier aan vooraf ging. Daar 
werd Epke Olympisch Kampioen. 
Aan de hand van een film zagen 
we hoe spectaculair deze turn-
oefening was die hij deed aan de rekstok. Adem-
benemend waren zijn Drievoudige combo’s en zijn 
moeilijkste Release combinaties. 

Na de tweede pauze was er gelegenheid om vragen 
te stellen waar zeker gebruik van werd gemaakt. 
Toen vertelde hij dat Epke op de laatste Olympi-
sche Spelen in Tokio niet fit was en zijn conditie 
slecht was. Epke is nu gestopt met turnen. Gaat zich 
richten op zijn maatschappelijke carrière (was in 
2018 afgestudeerd als basisarts) en is nu begonnen 
met een studie Sportgeneeskunde  (specialisatie) in 
Groningen.

Na deze boeiende lezing werd hij bedankt door de 
voorzitter en ze wenste ons een ieder wel thuis.



VVR-Zandhuizen
Geen vipruimte, grote tribune, dure muziekinstal-
latie of andere tierelantijnen. Zandhuizen laat zich 
samenvatten met één veld, twee grote doelen, een 
simpele kantine voorzien van alle basisbehoeften 
en gastvrije clubmensen. ‘Typisch voor zo’n dorpje 
met 150 inwoners’, aldus assistent trainer René van 
Oost. Dit klopt dan weer niet. Zandhuizen telt anno 
2021 335 inwoners. 
 

In de competitie telt Zandhuizen 6 punten uit 4 
wedstrijden en een ongeslagen status. Een ploeg 
om rekening mee te houden dus. Zandhuizen had 
daarnaast meerdere troeven achter de hand. Al-
lereerst doelman Jeffrey Krol, het jongere broertje 
van Ruinerwold hoofdtrainer Johnny Wassenaar. 
Het gevaar was aanwezig dat hij de selectie had 
ingelicht over de tactische plannen van Johnny. Ten 
tweede was daar de ervaring van de gastheren. Met 
een gemiddelde leeftijd van pakweg 32 jaar kent het 
de wetten van het amateurvoetbal als geen ander. 
En tot slot de grootste troef: de grasmat. Waar het 
de mensheid circa 2,4 miljoen jaar kostte om te 
transformeren van ‘Jagers en verzamelaars’ naar 
‘volwaardig mens’, moest Ruinerwold vanmiddag 
in een warming up van 30 minuten de omgekeerde 
weg bewandelen. Dit lukte wonderwel en om 14.00 
waren de rood-witte benen gewend aan de unieke 
mix van permafrost en toendra: de jacht op 3 pun-
ten kon beginnen. 
Beide teams kwamen al ruim voor 14.00 uur het 
veld op, waar al snel een goede reden voor bleek. 
Wie een fan van oorlogsfilms is kent het wel: man-

schappen die op één lijn staan en bezielend worden 
toegesproken door een commandant. Scheidsrech-
ter Vellekoop is duidelijk een groot fan. Hij hield met 
overgave een betoog over respect, sportief spel en 
het naleven van de regels. Een mooi stukje beleving 
van de leidsman, dat ervoor zorgde dat iedereen 
direct scherp was. 
Stipt om 14.00 uur trapten de Ruinerwoldse storm-
troepen met een lichte ‘Full Metal Jacket’-vibe in de 
benen af. De woorden van Vellekoop hadden dui-
delijk geholpen want Ruinerwold dwong Zandhui-
zen gelijk in de achteruit. Stijn Smid en Kevin Loof 
kregen mogelijkheden, maar hadden het vizier nog 
niet helemaal op scherp staan. Zandhuizen han-
teerde een duidelijke loopgraven tactiek: inzakken, 
ingraven - slim gebruik makend van het terrein - en 
toeslaan waar mogelijk. Na de mindere openings-
fase liet Zandhuizen zich dan ook zien via enkele 
sluwe counters. De thuisploeg werd desalniettemin 
te weinig gevaarlijk en Ruinerwold vergat zich te 
belonen. De grensrechter van Zandhuizen vatte de 
eerste helft goed samen: ‘Ruinerwold moet het wat 
slimmer uitspelen.’ 
In de tweede helft werd Ruinerwold sterker. Het had 
duidelijk de woorden van de Zandhuizen grens-
rechter ter harte genomen. Dat zijn woorden zo 
goed in ontvangst werden genomen zorgde vlak na 
rust mogelijk voor een moment van berouw, want 
een Ruinerwolds doelpunt vond geen doorgang 
na een onverwachts vlagsignaal. Scheidsrechter 
Vellekoop volgde het vlagsignaal op, waarna hij een 
splitsecond later een extra spits in het veld aantrof. 
Waar de leidsman eerst nog twijfelde of hij wellicht 
Roberto Baggio in de opstelling over het hoofd had 
gezien, besefte hij al snel dat het om hoofdtrainer 
Johnny Wassenaar ging. Na een kort onderonsje 
keerde de rust terug in Zandhuizen en bleef de bril-
stand nog even op het scorebord. 
In de 63e minuut wist Ruinerwold toch de ban te 
doorbreken. Loof bracht Smid in stelling, die dia-
gonaal binnenschoof: 0-1. Dit was ook direct het 
startsein voor een enerverend laatste half uur. 
Zandhuizen gooide de schroom van zich af en ging 
meer vooruit voetballen. Ruinerwold kreeg op zijn 
beurt voldoende kansen om de score te vergroten, 
maar een mix van matig afronden, goed afronden 
maar nog beter keeperswerk van Krol én een dosis 
pech zorgden ervoor dat een uitbreiding van de 
score uitbleef.
Zo bleef het tot diep in blessuretijd spannend en 
kreeg het publiek waar voor haar geld. Na 93 mi-
nuten strijd klonk het eindsignaal verlossend in 



de Ruinerwoldse oren en verloor Zandhuizen haar 
ongeslagen status. De gastheren hadden gestre-
den voor wat het waard was, maar eerlijk is eerlijk: 
Ruinerwold was de betere ploeg. De moeder van 
Johnny en Jeffrey toonde zich gematigd tevreden. 
Stiekem hoopte ze op een overwinning voor haar 
zoon Jeffrey, maar ze gunde het Johnny ook van 
harte.  
 
Al met al een mooie middag, bij een prachtige club. 

VVR-Havelte
Jan des Bouvrie groeide op in een ondernemers-
gezin als enig kind. Zijn ouders hadden een meu-
belzaak. Van vaderskant stamt hij uit een geslacht 
van ambachtslieden, stammende van Charles des 
Bouvrie, die in de 17e eeuw uit Wattrelos naar het 
noorden kwam (bron: Wikipedia). Dat uitgerekend 
de opvolger van Jan uit Oosteinde lijkt te komen 
had niemand verwacht, maar toen de vraag werd 
gesteld wat nou een geschikt kado was voor de 
housewarming van Kevin Loof was Kees van Dijk re-
soluut: een wasdroger. Dat deze er uiteindelijk niet 
kwam was een domper, maar dat Kees een grote 
toekomst als interieurontwerp tegemoet gaat staat 
buiten kijf.
De zaterdagavond was dus geslaagd en zondag 
wachtte de derby tegen Havelte. Denk je aan Ha-
velte, dan denk je aan hunebedden, de golfbaan 
en Darp. Met het terugtrekken van Darp uit de 
standaard competitie is Havelte een derby armer, 
maar een opluchting rijker. Toch is er een zorg bij-
gekomen, namelijk de derby tegen Ruinerwold. De 
laatste keer dat Havelte namelijk naar Ruinerwold 
kwam, vertrok het met een 4-0 nederlaag. De man-
schappen van hoofdtrainer Patrick Visser hadden 
zondag alleen wel een andere uitgangspositie: het 
kwam dit keer als koploper op bezoek en wilde een 
goede stap zetten voor de eerste periode.
Ruinerwold had geen reden tot ontzag voor Havel-
te, want het had de laatste drie wedstrijden win-
nend afgesloten. Een echte kraker dus, die normaal 
gesproken om 14.00 uur zou worden afgetrapt. 
Een flinke wolkbreuk zorgde echter voor de nodige 
vertraging, wat de ervaren scheidsrechter Oord slim 
aanvoelde. Om 14.10 stond iedereen toch echt klaar 
voor de aftrap en toen de vuurwerkdampen waren 
opgetrokken rolde de bal voor het eerst.
Havelte liet direct zien waarom het koploper is. Het 
kreeg een paar aardige kansen en vooral Ewout 

Knol zorgde er met een fenomenale redding voor 
dat het lang 0-0 bleef. Ruinerwold kreeg gedu-
rende de eerst helft slechts enkele kleine kansen, 
maar wist tegelijkertijd wel overeind te blijven. 
Toch scoorde Havelte vlak voor de thee. Van Dalen 
schoot de bal in de 41e minuut beheerst langs Knol, 
wat een flinke opsteker was voor de gasten. Het 
moet gezegd worden: Eddy de Wit zag deze te-
gentreffer scherp aankomen. Tegelijkertijd geloofde 
hij ook dat de scheidsrechter nog maar 25 jaar was. 
Dat was dan weer jammer.  
In de tweede helft probeerde Ruinerwold meer 
gevaar te stichten, maar ondanks de goede bedoe-
lingen bleef Havelte de betere ploeg. Het voetbalde 
continu met rust in de ploeg en gepaard met de no-
dige technische bagage bleek Havelte met afstand 
de beste tegenstander die Ruinerwold tot dusver in 
deze competitie trof. De gelijkmaker hing niet echt 
in de lucht en Havelte wilde het duel graag beslis-
sen. Dit lukte dan ook in de 78e minuut. Van Dalen 
werd goed in stelling gebracht voor het doel, bleef 
heel rustig en tikte de 0-2 in het lege doel.
Ruinerwold probeerde er nog wel een slotoffensief 
uit te persen, maar het zat er gewoon niet in. Ook 
invallers Huisman, Buld en Wagenaar wisten het 
tij niet te keren, hoewel het invallen van laatstge-
noemde een lichtpuntje was. Wagenaar stond ruim 
anderhalf jaar met blessureleed aan de kant, zag in 
die periode onze Hugo net zoveel op het veld als die 
andere Hugo op tv, maar speelde zondag weer een 
volledige helft mee.
Na 93 minuten vond de prima fluitende Oord het 
mooi geweest en mocht Ruinerwold zich revanche-
ren in de absolute slotfase van de middag: de Derde 
Helft. Dit lukte prima, niet in de laatste plaats door 
een fantastisch optreden van Danilo Wattez. Hierin 
werd ook duidelijk dat sommige mensen van alle 
markten thuis zijn. Dart talent, penalty fenomeen, 
vormgever van de Harde Kern en nu blijkt dus ook 
nog een gouden stem: Kane Heins heeft het al-
lemaal. Iedere noot was raak. Over topprestaties 
gesproken: hoe de club kantinevrijwilligers in gods-
naam het hoge tempo achter de bar urenlang wist 
vast te houden is een raadsel, maar verdient grote 
complimenten!
En zo werd het in Ruinerwold toch nog een mooie 
middag. Voor Havelte smaakt deze overwinning 
ongetwijfeld naar meer en mag het voorzichtig aan 
de titel gaan denken. Gelukkig zien beide ploegen 
elkaar na de winterstop terug. Aan Havelte de taak 
om dan de Derde Helft van afgelopen zondag te 
overtreffen.



Vier het met onze

PARTY
PANNEN

lekkervankoetsier.nl
Bestel makkelijk op

Koetsier & Medewerkers Ruinerwold
Havelterweg 3 • 7961 BC • Ruinerwold
0522-239111 • Koetsier.Ruinerwold@coop.nl

simpel
snel

ambachtelijk 
lekker

Keuze uit 
8 pannen

pannen
€34,95

pannen
€34,95


