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27 december

KIOS Kerst Kaart Toernooi

5 januari

14.00 Oefenwedstrijden
KIOS 2 – Sparta Zwolle 2

5 januari

15.30 Oefenwedstrijden
KIOS 1 – Sparta Zwolle 2

5 januari

20.00 uur KIOS Nieuwjaarsbingo

12 januari

9.30 uur KIOS Kangoeroe Klup

12 januari

17.00 uur KIOS 1 – Dindoa 1

14 januari

Bestuursvergadering

25 januari

20.00 uur Klaverjassen in de KIOSK

27 januari

15.30 uur KIOS 1 – Apollo 1

10 februari

15.30 uur KIOS 1 – ZKC’19 1

22 februari

20.00 uur Klaverjassen in de KIOSK

3 maart

15.30 uur KIOS 1 – Phoenix 1

Algemene info

11 maart

KIOS Sponsoravond

Wedstrijdsecretariaat
Wedstrijdzaken:
Martijn v.d. Linde 0522-482480
Scheidsrechters:
Janita Zantinge
06-20862235

11 maart

Start KIOS 100 jaar

16 maart

NL Doet onderhoudsdag bij KIOS

29 maart

20.00 uur Klaverjassen in de KIOSK

5-12 april

Bestelling opnemen paasbroodactie

13 april

Finale Korfballeague Ziggodome

19 april

Rondbrengen paasbroodactie

Conctactpersonen:
Bestuur:
Roel Jalvingh
Technische comm.: Harold Mulder
Kangoeroe Klup:
Annemieke Wever
Vrijwilligers:
Ronald Wagter
Jeugdcommissie:
Stephan van Dijk
Activiteitencomm.: Martijn Ziel
Sponsorcommissie: Janet van Spil
Kledingcommissie: Legien Lok
Kantinecommissie: Bart van der Linde
Website:
Karin de Jonge
Actiecommissie:
Greetje Roelevink
Halcommissie:
Roel Jalvingh
PR-commissie:
Denise Runhart
Materialen:
Johan Roelevink
Ledenadministratie: Roel Jalvingh
Vertrouwenspers: Anja Zantinge

06-10763581
06-13132342
06-23888589
06-27253240
06-41739780
06-16914666
06-23838592
06-52663872
06-13098722
0522-480708
06-19962015
06-10763581
06-17676910
0522-481928
06-01763581
0522-481244

Bezoekadres: Dijkhuizen 68A, 7961 AM Ruinerwold
Postadres:
Lienkamp 7
7961 AS Ruinerwold
E-mail adres: kiosruinerwold@gmail.com
Website:
www.kiosruinerwold.nl
Bankrekening KIOS:
BIC code:
KvK nummer:
Aansluitnummer KNKV:
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KIOS Nieuwjaarsbingo zaterdag
5 januari 2019
Traditioneel is de nieuwjaarsborrel van KIOS.
Nu al twee jaar met de KIOS
nieuwjaarsbingo. Het wordt al bijna ook een
traditie en krijgt daarom een vervolg op
zaterdag 5 januari in de KIOSK. Een mooi
gelegenheid om elkaar in een gezellige sfeer
te ontmoeten en te bespreken wat ons
samen bindt in onze mooie vereniging.
Tussendoor houden we de Bingo.
Inloop van 19.30 uur, aanvang Bingo om
20.00 uur.
1e bingokaart is gratis. In totaal 5 rondes,
€ 1,50 per kaart, 4 voor € 5,00.
Iedereen die KIOS een warm hart toe draagt
is deze avond welkom. Tot dan.
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Terugblik vrijwilligersavond
Op vrijdag 23 november organiseerde de activiteitencommissie de jaarlijkse vrijwilligersavond.
Gelukkig waren dit jaar weer meer mensen aanwezig op dit gebaar vanuit de vereniging voor de
vrijwilligers. Met een leuke petje op/petje af quiz werd tussen de goede gesprekken ook nog het
kennisniveau van het fundament (zonder vrijwilligers geen KIOS) van de vereniging getest,
waarbij leuke prijsjes te winnen waren. Mooi om te zien dat ook een aantal jonge vrijwilligers
aanwezig waren en zich verbonden voelen met KIOS dat zij zich inzetten voor de andere leden
door het geven van training en/of fluiten van wedstrijden.
De activiteitencommissie bedankt voor de organisatie. Maar voor alle vrijwilligers, namens alle
leden: bedankt voor jullie inzet. Laten we hopen dat we nog lang van jullie betrokkenheid gebruik
mogen maken.

Contributie tarieven en inning
De contributie voor het 1e kwartaal 2019 wordt rond de jaarwisseling geïncasseerd. De contributie
voor het 2e kwartaal 2019 rond 31 maart 2019.
Opzegging van het lidmaatschap gedurende het verenigingsjaar (1 juli tot en met 30 juni) houdt in
dat de contributie tot en met het eind van het verenigingsjaar betaald dient te worden, conform de
statuten.
Opzegging van het lidmaatschap dient bij het secretariaat (kiosruinerwold@gmail.com) te
gebeuren voor 1 juni 2019. Bij niet tijdige afmelding, wordt het lidmaatschap automatisch met een
jaar verlengd.

Wijziging mail adres in kiosruinerwold@gmail.com
Door wijzigingen bij het KNKV in het kader van de AVG is het algemene e-mail adres
(kios.ruinerwold@knkv.net) van KIOS vanaf 1 augustus 2018 vervallen. Voorlopig gebruiken we:
kiosruinerwold@gmail.com.

KIOS Pietenbezorgdienst
Op zondag 2 en woensdag 5 december is door de jeugdcommissie de KIOS Pietenbezorgdienst
georganiseerd. 20 gezinnen hebben gebruik gemaakt van deze service van KIOS wat tevens voor
de jeugdcommissie een leuk bedrag heeft opgeleverd. Alle pieten, chauffeurs, schminkers en
andere hulp hartelijk dank.

23-12-2018
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KIOS Kerst Kaart Toernooi
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KIOS Kangoeroe Klup weer op 12 januari
Na het sint rondje op 24 november waarin we de Ruinerwoldse jeugd op
een andere manier met korfbal hebben laten kennismaken is op 1
december de KIOS Kangoeroe Klub weer van start gegaan. Onder leiding
van Anita, Janine en Hilde, ondersteund door divers spelers/sters van de
A- en B-jeugd, wordt op een speelse manier bewegen en in contact
komen met andere kinderen en de bal. De Kangoeroe Klup bij KIOS is
gericht op kinderen vanaf 3 jaar tot en met 6 jaar.
De eerste keren was er een leuke wisselende groep van bijna 10 kinderen
aanwezig die lekker actief bezig zijn geweest.
De Kangoeroe Klup bestaat uit een training op de zaterdagochtend van
9:30 uur tot 10:30 uur in de Sporthal Buddingehof of als deze niet
beschikbaar is in de grote zaal van het Dorpshuis Buddingehof. Vanaf half april zal naar
verwachting buiten getraind gaan worden.
Kinderen vanaf groep 3 van de basisschool zullen snel aansluiting gaan vinden bij de F-pupillen
van KIOS. Deze trainingen zijn al wat meer gericht op het aanleren van korfbaltechnieken,
daarnaast wordt net als bij de Kangoeroe Klup gebruik gemaakt van gevarieerde spelvormen met
gebruikmaking van vele leuke materialen.
De kinderen die Kangoeroelid zijn van KIOS, zijn tegelijkertijd lid van de Kangoeroe Klup van de
korfbalbond en krijgen een "Kangoeroe Klup-welkomstcadeau".
Voor meer informatie, kijk op http://www.kiosruinerwold.nl/kangoeroeklup.

Trainingen kerstvakantie
In de kerstvakantie zijn er van 24 december tot en met 2 januari geen trainingen. Vanaf
donderdag 3 januari is voor de teams de zaal weer beschikbaar. Indien op 3 of 4 januari getraind
wordt is al via de team app gecommuniceerd door de trainers/coaches.

5 januari oefenwedstrijd KIOS selectie
Op zaterdag 5 januari oefenen KIOS 1 en 2 tegen Sparta Zwolle 1 en 2. Op 14 uur is het eerst de
beurt aan KIOS 2 en om 15.30 uur gaat KIOS 1 de strijd aan. Sparta 1 komt in de zaal uit in de
overgangsklasse, dus een mooie graadmeter om te kijken of de KIOS selectie de feestdagen
goed is doorgekomen en weer klaar is voor de hervatting van de competitie op zaterdag 12
januari met een thuiswedstrijd tegen Dindoa 1 uit Ermelo. Aanvang is dan om 17.00 uur. Dit in
verband met het zaalvoetbaltoernooi wat in januari op de zaterdagen georganiseerd wordt.

Aanwijzing scheidsrechters zaalcompetitie
De aanwijzing van de scheidsrechters vindt plaats door de scheidsrechtercoördinator Janita
Zantinge en de (jeugd)scheidsrechters zijn hierover geïnformeerd. Alle scheidsrechters zijn in
sportlink ingevoerd worden en zijn daarmee dus zichtbaar in de app KNKV Wedstrijdzaken. Hier
kun je zelf inloggen en je eigen programma (als speler / coach / scheidsrechter) zien.

23-12-2018
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Wedstrijdprogramma zaal 2018/2019
Op de website staat het wedstrijdprogramma al vermeld onder het kopje teams. In de app KNKV
wedstrijdzaken (zie kopje “je eigen wedstrijden in je agenda”) zie je altijd het meest actuele
wedstrijdprogamma. Voor januari is dit het programma:
Poule
C-025
B-038
B-042
D4-02
F-034
E-059
E-020
A-030
A2D
D4-03
1A
S-206
R4A
R1A
F-034
D4-02
D4-03
E-020
B-042
E-059
A2D
B-038
R1A
A-030
R4A
1A
B-042
D4-03
E-059
E-020
C-025
A-030

Datum
Tijd
Thuisteam
5-1-2019 15:35 Centrum C1
12-1-2019 11:45 ODIS B1
12-1-2019 12:00 d'Ommerdieck B1
12-1-2019 12:45 Hellas '63 D3
12-1-2019 13:25 KIOS (R) F1
12-1-2019 13:25 KIOS (R) E2
12-1-2019 13:25 KIOS (R) E1
12-1-2019 14:25 KIOS (R) A2
12-1-2019 15:35 KIOS (R) A1
12-1-2019 16:15 Noordenveld D1
12-1-2019 17:00 KIOS (R) 1
13-1-2019 12:45 KIOS (R) 4
13-1-2019 14:00 KIOS (R) 3
13-1-2019 15:15 KIOS (R) 2
19-1-2019 09:00 Noveas F1
19-1-2019 13:50 KIOS (R) D2
19-1-2019 13:50 KIOS (R) D1
19-1-2019 14:15 SCO E2
19-1-2019 14:50 KIOS (R) B2
19-1-2019 15:00 Forward/De Hoeve E1
19-1-2019 15:50 DOS Kampen/Veltman A1
19-1-2019 15:50 KIOS (R) B1
19-1-2019 17:40 CSL 2
19-1-2019 19:00 DIO A1
20-1-2019 12:50 De Pein 2
20-1-2019 14:00 Apeldoorn 1
26-1-2019 09:15 Samen Een B1
26-1-2019 10:00 Drachten/Van der Wiel D3
26-1-2019 13:45 KIOS (R) E2
26-1-2019 13:45 KIOS (R) E1
26-1-2019 14:45 KIOS (R) C1
26-1-2019 15:45 KIOS (R) A2

B-038
A2D
S-206
R4A
R1A

26-1-2019
26-1-2019
27-1-2019
27-1-2019
27-1-2019

16:00 Leonidas B1
16:55 KIOS (R) A1
11:30 KIOS (R) 4
12:45 KIOS (R) 3
14:00 KIOS (R) 2

1A

27-1-2019

15:30 KIOS (R) 1

23-12-2018

Uitteam
KIOS (R) C1
KIOS (R) B1
KIOS (R) B2
KIOS (R) D2
Leonidas F1
SCO E3
Lintjo E1
Vitesse (Be) A2
Unitas/Perspectief A2
KIOS (R) D1
Dindoa 1
KIA 1
Vitesse (Be) 2
OWK 2
KIOS (R) F1
SCO D3
Korwi D1
KIOS (R) E1
SIOS (W) B2
KIOS (R) E2
KIOS (R) A1
Udiros B1
KIOS (R) 2
KIOS (R) A2
KIOS (R) 3
KIOS (R) 1
KIOS (R) B2
KIOS (R) D1
SIOS (W) E3
DOS '46 E1
Blauw Zwart C1
LDODK/Rinsma Modeplein
A3
KIOS (R) B1
Elburg A1
Meko '74 1
Leeuwarden 2
Mid-FryslÃ¢n/Jansma
Burdaard 3
Apollo 1

Accommodatie
MFC De Binder
Boekhorst
Kulturhus De Spil
De Brake
Buddingehof
Buddingehof
Buddingehof
Buddingehof
Buddingehof
De Hullen
Buddingehof
Buddingehof
Buddingehof
Buddingehof
De Waterwyck
Buddingehof
Buddingehof
De Steense
Buddingehof
De Duker
De Reeve
Buddingehof
It Gryn
Boekhorst
DÃ»noard
Zuiderpark
De Waterwyck
SNIJ Noord Hal
Buddingehof
Buddingehof
Buddingehof
Buddingehof

Plaats
GRAMSBERGEN
OOSTERWOLDE FR
NIEUWLEUSEN
NUNSPEET
RUINERWOLD
RUINERWOLD
RUINERWOLD
RUINERWOLD
RUINERWOLD
RODEN
RUINERWOLD
RUINERWOLD
RUINERWOLD
RUINERWOLD
STEENWIJK
RUINERWOLD
RUINERWOLD
WOLVEGA
RUINERWOLD
NOORDWOLDE FR
KAMPEN
RUINERWOLD
STIENS
OOSTERWOLDE FR
HOUTIGEHAGE
APELDOORN
STEENWIJK
DRACHTEN
RUINERWOLD
RUINERWOLD
RUINERWOLD
RUINERWOLD

Scheidsrechter

De Duker
Buddingehof
Buddingehof
Buddingehof
Buddingehof

NOORDWOLDE FR
RUINERWOLD
RUINERWOLD
RUINERWOLD
RUINERWOLD

KNKV
Jalvingh, R J (Roel)
KNKV
KNKV

Buddingehof

RUINERWOLD

KNKV

Belt, I (Iris) van de
Belt, G (Gwen) van de
Jalvingh-Kloosterman, D (Diana)
Linde, M (Martijn) van der
KNKV
J (Jan) van der Veen
Zantinge, J. (Janita)
KNKV
J (Jan) Laarhuis
Schra, M (Miriam)
Manden, A.H. (Aniek)
Zantinge, L (Luco)

Jalvingh-Kloosterman, D (Diana)

Manden, A.H. (Aniek)
Figeland, R (Ryanne)
Jalvingh, C. (Casper)
Linde, M (Martijn) van der
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Rooster Zaalwacht / Haldienst
In de zaal vinden de teams het ook fijn dat het scorebord bediend wordt bij de wedstrijden. Helaas hebben
een aantal personen die ingedeeld waren zijn/haar taak niet opgepakt. Jammer, we zijn immers samen
KIOS. Gelukkig zijn er vaak wel mensen die toch het scorebord gaan bedienen, maar het hoort niet zo. Zet
het daarom goed in je agenda, zodat de teams op jouw aanwezigheid kunnen rekenen!
Het gaat bij het zaalwacht zijn niet alleen om het bedienen van het scorebord, maar ook om een oogje in
het zeil te houden in de hal zodat de teams die aan het spelen zijn niet (te)veel hinder hebben van de
anderen in de zaal en/of op de tribune en zo met veel plezier hun wedstrijd kunnen spelen. Dit houdt in
dat de teams die willen warmlopen, dit alleen mogen doen langs de achterlijn van het veld, zodra de bal in
het andere vak is. Bij de eenvakswedstrijden (F-, E- en D-pupillen) is dat alleen mogelijk als er geen drie
wedstrijden tegelijk gespeeld worden. Tijdens de wedstrijden is het sowieso verboden om met een bal
bezig te zijn in de sporthal. De instructie, handleiding scorebord en het schema staan allen ook op
www.kiosruinerwold.nl/haldienst.
Wanneer je geen zaalwacht/haldienst kunt draaien, zorg je zelf voor vervanging en geef je dat door aan
Roel Jalvingh (0610763581) met wie je geruild hebt.
Alvast bedankt namens alle teams en de tegenstanders die we te gast hebben!
Voor januari hebben de volgende personen zaalwacht:
Wedstrijd- Aanvangs
datum
tijd
Thuis team

Uit team

Zaalwacht
tijd

13:00 - 15:00 Daniël ten Broeke

E1 Ouders Amy Spijkerman

15:00 - 17:00 Maaike Lotterman

Robin Wind

Zaalwacht 1

Zaalwacht 2

12-1-2019

13:25

KIOS (R) F1

Leonidas F1

12-1-2019

13:25

KIOS (R) E2

SCO E3

12-1-2019

13:25

KIOS (R) E1

Lintjo E1

12-1-2019

14:25

KIOS (R) A2

Vitesse (Be) A2

12-1-2019

15:35

KIOS (R) A1

Unitas/Perspectief A2

12-1-2019

17:00

KIOS (R) 1

Dindoa 1

16:45 - 18.45 Jurytafel

Jurytafel

13-1-2019

12:45

KIOS (R) 4

KIA 1

12:30 - 14:30 Femke de Boer

Sacha vd Wal

13-1-2019

14:00

KIOS (R) 3

Vitesse (Be) 2

14:30 - 16:30 Danique Middelveldt

Lisa Hazenberg

13-1-2019

15:15

KIOS (R) 2

OWK 2

19-1-2019

13:50

KIOS (R) D2

SCO D3

13:30 - 15:15 D2 Ouders Sophie Rollen

D2 Ouders Janick de Leeuw

19-1-2019

13:50

KIOS (R) D1

Korwi D1

19-1-2019

14:50

KIOS (R) B2

SIOS (W) B2

15:15 - 17:00 B1 Ouders Iris Weide

B2 Ouders Ruben Jonker

19-1-2019

15:50

KIOS (R) B1

Udiros B1

26-1-2019

13:45

KIOS (R) E2

SIOS (W) E3

13:30 - 15:45 C1 Ouders Veerle vd Berg

C1 Ouders Demi Bos

26-1-2019

13:45

KIOS (R) E1

DOS '46 E1

26-1-2019

14:45

KIOS (R) C1

Blauw Zwart C1

26-1-2019

15:45

KIOS (R) A2

LDODK/Rinsma Modeplein A3

15:45 - 18:00 Vera vd Berg

Alicia van Dijk

26-1-2019

16:55

KIOS (R) A1

Elburg A1

27-1-2019

11:30

KIOS (R) 4

Meko '74 1

11:15 - 13:15 Jan-Junior Boverhof

Anne-Janiek van Dijk

27-1-2019

12:45

KIOS (R) 3

Leeuwarden 2

13:15 - 15:15 Dieneke vd Linde

Ludo Boers

27-1-2019

14:00

KIOS (R) 2

Mid-Fryslân/Jansma Burdaard 3

27-1-2019

15:30

KIOS (R) 1

Apollo 1

15:15 - 17:15 Jurytafel

Jurytafel

23-12-2018
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Je wedstrijden direct in je agenda
Zoals je wellicht weet, kun je vanuit de sportlink app je eigen, maar ook andere wedstrijden in je
eigen agenda opnemen. Hierbij de URL voor de zaal welke hierbij behoren per team:
KIOS (R) 1
KIOS (R) 2
KIOS (R) 3
KIOS (R) 4
DOS '46/KIOS (R) 5
KIOS (R) A1
KIOS (R) A2
KIOS (R) B1
KIOS (R) B2
KIOS (R) C1
KIOS (R) D1
KIOS (R) D2
KIOS (R) E1
KIOS (R) E2
KIOS (R) F1

https://data.sportlink.com/ical-team?token=ptue1vnimncgrqic0cll406e35
https://data.sportlink.com/ical-team?token=ka03t384j1rkbuimshoek5svob
https://data.sportlink.com/ical-team?token=po8ar8ko9s902lvu9t94r31elo
https://data.sportlink.com/ical-team?token=cg6gps89q7a4br76kof8c2oe24
https://data.sportlink.com/ical-team?token=3dq1ph23kafic710ljhreehiov
https://data.sportlink.com/ical-team?token=ic2c8m8d0rgl61f3raltu5q7ro
https://data.sportlink.com/ical-team?token=mfr003unfhbmlhcqjkib9mar6f
https://data.sportlink.com/ical-team?token=j4b6q66vunn9obh031jtu26afq
https://data.sportlink.com/ical-team?token=vqtgt5lv86cpv71k8smof42850
https://data.sportlink.com/ical-team?token=fq11qh888ngds0492ncfv4uqve
https://data.sportlink.com/ical-team?token=qh81eaidc2nf2pf3ic4e7sf1u7
https://data.sportlink.com/ical-team?token=21qpsqu6j35i87p56qnoueh0s4
https://data.sportlink.com/ical-team?token=4qh9k8i27f69krc9kf4kh50b8e
https://data.sportlink.com/ical-team?token=a4sot0bj4p7kmcff1tfsn64d7
https://data.sportlink.com/ical-team?token=78uqbobrikrkkpku5munjsi6v3

Deze link kun je toevoegen aan je agenda. Hoe, kijk op:
https://support.sportlink.nl/nl/support/solutions/articles/9000063098-agenda-koppelen.

23-12-2018
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Wedstrijdverslagen
KIOS eenvoudig langs Wez Handich
Zondagmiddag startte voor KIOS 1 het zaalseizoen met een wedstrijd tegen Wez Handich uit
Rottevalle. De Friezen zijn altijd een geduchte tegenstander voor de Spekbraanders. Snel afstand
nemen was het devies van trainer Christian Lucas.
Want zolang de Friezen maar een kleine illusie hebben dat hier wat te halen valt, dan wordt het
nog heel lastig. Naar deze woorden werd goed geluisterd. KIOS opende furieus met 3-0. Het kon
niet voorkomen dat het nog 3-2 werd, maar daarna schakelde KIOS bij en liep het uit naar een gat
van 4 punten, 11-7. Vlak voor rust werd deze nog iets verder uitgebouwd naar 14-9.
In de tweede helft hetzelfde beeld. KIOS domineerde de wedstrijd en zorgde ervoor dat de
Friezen niet terug in de wedstrijd konden komen. Met 17-11, 20-14 en 21-15 controleerde de
Ensing equipe de strijd. Jurgen Lucas, Ernst Kuik en Marlissa Noord maakten plaats voor Martijn
Ziel, Rogier Nijdam en Iris v.d. Belt voor meer en nieuw elan. Hierdoor kon KIOS verder uitlopen
naar een eindstand van 30-20.
KIOS 2 won zondagmiddag ook zijn openingsduel tegen Groen Geel 3 uit Wormer. De gasten zijn
een vaste waarde in deze klasse, maar KIOS had eigenlijk geen kind aan hen. De ploeg van
Klaas Jan Slomp won met 25-20 en ook zij startten het seizoen dus goed.
Doelpuntenmakers KIOS 1: Daniek v.d. Wal 6x, Janneke de Lange en Jurgen Lucas beide 4x,
Marlissa Noord en Ramon Karsten beide 3x, Ernst Kuik, Martijn Ziel, Janita Zantinge en Iris v.d.
Belt allen 2x, Luco Zantinge en Rogier Nijdam beide 1x
KIOS wint moeizaam van ZKC’19
Zondagmiddag moesten zowel KIOS 1 als 2 en 3 aantreden in Zuidwolde tegen respectievelijk
ZKC’19 1, 2 en 4. KIOS 3 won de eerste wedstrijd redelijk eenvoudig van ZKC 4 met 14-22. Na
een gelijk opgaande eerste helft, maakte KIOS 3 in de tweede helft het verschil.
Daarna was de beurt aan KIOS 2 om aan te treden tegen ZKC 2. KIOS 2 begon voortvarend aan
de wedstrijd en stond al snel op een 1-6 voorsprong. ZKC 2 krabbelde op en kwam weer redelijk
de terug. Echter, liet KIOS 2 het telkens niet gebeuren en scoorde goed mee. De achter
verdedigende tactiek van de thuisploeg hielp niet. De frustraties bij een heer van ZKC 2 liepen wat
hoog op. Hij kreeg geel voor te veel commentaar, waarop hij de kaart van de scheidsrechter
afpakte en weggooide. Dit leverde hem rood op. Desalniettemin, KIOS 2 won overtuigend van
ZKC 2 met 16-23.
Daarna was het de beurt aan de beide vlaggenschepen. Al snel zag het er naar uit dat dit een
gelijk opgaande strijd zou gaan worden. KIOS en ZKC waren vandaag lekker aan elkaar
gewaagd. De scores gingen om en om en als er een gaatje van 2 doelpunten was gemaakt, werd
deze snel weer teniet gedaan. Met 3-4, 5-4, 6-7, 11-11 en 12-12 gingen beide ploegen de rust in.
Een mooie eerste helft kregen de vele aanwezige toeschouwers voorgeschoteld. Het was weer
een echte derby die we allemaal toch even gemist hebben. Dit siert beide ploegen, want het was
hard, maar zeer fair.
In de tweede helft hetzelfde beeld. Beide ploegen gaven elkaar geen centimeter en beiden
creëerden vele kansen. Van 14-13 en 16-16 kwam ZKC op een 18-16 voorsprong. Was een lichte
stunt in de maak voor promovendus, dat op papier de mindere was, maar dit in het veld echt niet
bleek. De jonge ploeg kon de voorsprong niet volhouden en zagen KIOS met 20-20 en 20-21 der
op en der over gaan. KIOS liep uit naar een 20-23 voorsprong. Bij een marge van 4 was het
definitief gedaan, maar zover kwam het niet. ZKC scoorde de 21-23. Met nog 8 minuten ging het
publiek er nog maar eens goed voor zitten. Telkens maakte KIOS een marge van 3, maar ZKC
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beet iedere keer weer van zich af. Op 23-26 was het dan toch definitief het verzet gebroken en
ging deze mooie derby de boeken in met een eindstand van 24-27.
KIOS Ruinerwold behoudt ongeslagen status door winst in Zoetemeer.
Het vlaggenschip van KIOS Ruinerwold moest zondagmiddag aantreden tegen Phoenix uit en in
Zoetemeer. Bij voorbaat wist KIOS dat dit een lastige wedstrijd zou worden. Phoenix is een
ervaren en fysieke ploeg.
KIOS begon de wedstrijd in de volgende opstelling. Aanval: Ernst Kuik, Ramon Karsten, Janita
Zantinge en Marlissa Noord. Verdediging: Luco Zantinge, Patrick Roelevink, Janneke de Lange
en Daniek van der Wal.
KIOS begon de eerste minuten niet al te scherp. Aantal keren snel bal verlies en verdedigend er
niet bij, resulteerde in een tussenstand van 4-1. Maar KIOS rechte de rug. Het baltempo ging om
hoog en er ontstonden goede kansen. De scherpte was er weer en KIOS kwam gelijk door
doelpunten van Ramon en Patrick. 4-4. KIOS ging door en pakte snel een voorsprong van 4
punten. 4-8. Maar Phoenix gaf zich nog lang niet over. Ditmaal rechten zij de rug en kwamen weer
langs zij.
8-8. Dit was de laatste keer dat Phoenix naast KIOS kwam. KIOS speelde goed. Pakte veel ballen
en schoot goed af. Voornamelijk Patrick Roelevink. Die in de basis startte vanwege blessures. En
die dit zeer verdienstelijk deed. Met 5 doelpunten in de eerste helft. KIOS bouwde de voorsprong
uit naar 11-17.
KIOS moest de tweede helft zo door gaan. En meteen laten zien dat er niks meer te halen viel
voor Phoenix. Helaas lukte dit niet helemaal. Phoenix bleef op de bagagedrager zitten. Waarbij
steeds de voorsprong voor
KIOS van 4 punten. (14-18, 16-20, 18-22 en 20-24) Zoals te zien deden de ploegen weinig aan
elkaar onder. Helaas viel op dit moment Marlissa geblesseerd uit. Zij werd vervangen door Iris van
de Belt. In de volgende periode drukte KIOS door naar een tussenstand van 21-28. Je zou
denken wedstrijd klaar, punten binnen. Maar er stond nog een kleine 10 min op klok en Phoenix
gaf nog steeds niet op. KIOS speelde de aanvallen niet al te goed uit. En Phoenix scoorde van
zeer verre afstand dit resulteerde in een tussenstand van 26-28. Met nog 3 minuten te spelen.
Was alles nog mogelijk. Maar aanvoerder Luco Zantinge maakte aan alle onzekerheid een einde
door te scoren met nog minder dan 1 min op de klok. Dit was dan ook het laaste doelpunt. 26-29.
Door deze overwinning blijft KIOS ongeslagen boven aan de ranglijst samen met ASVD uit
dronten. Dit is de volgende tegenstander van KIOS. Deze wedstrijd word gespeeld op zaterdag 15
december om 18:30 in Ruinerwold.
Doelpunten: Janita Zantinge 6x, Patrick Roelevink 6x, Luco Zantinge 5x, Ramon Karsten 5x, Ernst
Kuik 3x, Daniek vd Wal 2x,Janneke de Lange 1x, Iris vd Belt 1x
KIOS 2 kent een goede Start van de zaalcompetite
Op zondag 25 november 2018 stond de eerste competitiewedstrijd in de zaal op het programma.
KIOS 2 moest het opnemen tegen Groen Geel 3, of eigenlijk Groen Geel zondag 1, uit Wormer.
Een bekende vereniging in de korfbalwereld, met talentvolle jeugdploegen en een selectie dat
graag promotie wil maken naar De Korfballeague. Op papier dus een lastige tegenstander.
Voor KIOS 2 was het zaak om scherp te beginnen aan deze wedstrijd.
Dat deed het, binnen vijf minuten was de tussenstand 5-0 in het voordeel van de Ruinerwoldigers.
Verdedigend was KIOS heer en meester en wist het spel van Groen Geel totaal te ontregelen.
Aanvallend leverde het eigen vertoonde spel prachtige combinaties en doelpunten op. Na een 8-2
tussenstand kwam Groen Geel halverwege de eerste helft nog terug tot 8-5. KIOS wist dat het
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gas moest geven om de voorsprong te behouden. Dit deed het en met een 15-7 stand gingen
beide ploegen rusten.
De kunst is om het behaalde niveau van de eerste helft door te zetten in het tweede bedrijf.
Het team uit Wormer kwam gebrand uit de kleedkamer en kwam gelijk na rust tot scoren.
KIOS liet zich niet van de wijs brengen en ging door waar het mee bezig was: hard werken, het
spel van de tegenstander blijven ontregelen en goed uitgespeelde aanvallen afronden. Dit
resulteerde in de volgende tussenstanden: 20-12, 23-15 en 25-15. De wedstrijd was gespeeld. Dit
was vijf minuten voor het einde van de wedstrijd te zien. KIOS nam gas terug en de scherpte was
er vanaf, waardoor het onnodig nog doelpunten weggaf. De scheidsrechter, die de wedstrijd prima
leidde, floot bij een stand van 25-20 voor het eindsignaal. De jonge Ruinerwoldigers kunnen zeker
trots zijn op deze knappe prestatie.
Op zondag 2 december was het de dag dat in het teken stond van de derby van De Wolden,
ZKC’19 - KIOS (R). KIOS 3 had in haar wedstrijd al het goede voorbeeld gegeven en strafte het
achterverdedigen van de thuisploeg genadeloos af: 14-22.
ZKC 2 schat zichzelf hoog in en heeft als doelstelling: meedraaien in de top 3. In een goed
gevulde sporthal, waar de uittribune voor een groter deel gevuld was dan het thuisvak, ging het
tweede team van KIOS goed van start. Verdedigend gaf het veel druk en aanvallend werden
kansen omgezet in doelpunten, dit resulteerde in een 1-6 voorsprong na een kwartier spelen.
Even later stokte het scoren en ging KIOS aanvallend gezien door een mindere fase. Echter, ZKC
maakte hier geen gebruik van en gaf KIOS de gelegenheid om zich weer lekker in de wedstrijd te
spelen. De ploegen zochten met een 5-9 ruststand de kleedkamers op.
De koppen werden tijdens de thee bij elkaar gestoken: de score uitbreiden en verdedigend de
boel dichthouden was het devies. KIOS kwam scherp uit de kleedkamer en wist vlot de 5-10 en 511 te maken. Vervolgens liep het uit naar een voorsprong van 8-15. ZKC kwam nog op een
verschil van drie doelpunten, 14-17, maar het lukte de Zuidwoldigers niet om er nog een
spannende wedstrijd van te maken. KIOS speelde zakelijk, geduldig en liet bij uitstek mooi korfbal
zien. De frustratie bij ZKC liep hoog op, dit kwam een van hun heren nog duur te staan. Na een
zeer respectloze actie richting de scheidsrechter, ontving deze heer de rode prent en kon
vroegtijdig gaan douchen. KIOS speelde de wedstrijd netjes uit en kan het zeer tevreden
terugkijken op de eerste twee zaalwedstrijden, eindstand: 16-23.
Ook KIOS 1 wist haar wedstrijd te winnen en dat betekende dat KIOS zes punten mee terugnam
naar Ruinerwold. Een euforische zondag met dank aan de steun van de vele meegereisde
supporters!
Verslagen aanleveren
Ook dit seizoen willen we graag zoveel mogelijk verslagen in de nieuwsbrief. Graag deze zsm na
de wedstrijd aanleveren, zodat deze in de nieuwsbrief kunnen worden opnemen. Let op: graag
deze verslagen aanleveren op het algemene e-mailadres: kiosruinerwold@gmail.com of appen
naar Roel Jalvingh (06-10763581).
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