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Van de voorzitter 
 
Dit jaar mogen we het 90 jarig bestaan van onze club vieren. Een absoluut hoogtepunt 
in 2010. De exacte datum van ons jubileum was 11 maart, maar deze datum was net 
iets te vroeg i.v.m. met de bouw van de Brede School met daarbinnen onze nieuwe 
accommodatie en het kunstgrasveld. Wat een geweldige ontwikkeling. Ik wil dan ook de 
gemeente bedanken voor de mogelijkheid om hierin te participeren. We profiteren van 
elkaars aanwezigheid en mogelijkheden. Eén van de uitgangspunten van de Brede 
School.  
De ingebruikname van onze nieuwe accommodatie valt samen met het behalen van de 
1ste klasse KNKV van ons 1ste team. Een prachtig resultaat voor onze vereniging die  
momenteel  ± 250 leden heeft, waarvan het overgrote deel jeugdlid is. Een uitgebreid 
kader en diverse commissies bemoeien zich met de ontwikkeling van onze jeugd zowel in 
het veld als daarbuiten. Naast de resultaten investeert KIOS in het spelplezier en 
organiseert veel activiteiten voor de jeugdleden.  
Veel dank gaat uit naar ons kader en de leden van de diverse commissies omdat zij het 
mogelijk maken om onze vereniging zo succesvol te laten functioneren. Velen voelen zich 
verantwoordelijk en dat maakt het besturen een stuk makkelijker. 
Tijdens de voorbereiding van ons jubileum-reuniefeest werd heel snel duidelijk dat vele 
Ruinerwolders een relatie hebben met KIOS en dat geeft een goed gevoel. 
Het sponsorplan “Vrienden van KIOS” draagt mede bij aan de financieel gezonde 
situatie van KIOS, maar maakt ook de fantastische kledinglijn van de teams mogelijk 
(voor namen van de sponsors zie de voorlaatste pagina). Ik hoop dat het komende jaar 
de kledinglijn voor al onze teams wordt afgerond. Mede dankzij deze sponsors kan 
onze vereniging groeien in al haar facetten.  
KIOS is in deze 90 jaar een ferme vereniging geworden. Ik hoop dat de jubileumgids u  
een goed en actief beeld geeft van onze vereniging.  
Het korfballen blijft in beweging, binnen en buiten het veld. KIOS houdt je in beweging 
en dat al 90 jaar lang.  
 
Anja Zanting-Stapel 
 
Van de samenstellers, 
 
Het KIOS-bestuur heeft de lijnen uitgezet voor het te vieren jubileum. Ondergetekenden 
hebben na overleg met het bestuur het concept van deze jubileumuitgave uitgewerkt en 
vormgegeven.  Het doel was een eigentijds beeld van onze vereniging weer te geven.  
 
Johan Pekel  & Jannes Kuik 



 

 
Geschiedenis KIOS  1920 – 2010 
 
 
Aan de commissie de eer om het stukje over de “rijke” 
geschiedenis van onze Ruinerwoldse korfbalvereniging te 
schrijven. Niet te detaillistisch uiteraard, want het moet wel 
voor een ieder leesbaar en herkenbaar blijven. 
 
Allereerst heb ik de jubileumuitgaven van 1920-1980 én 1920-1995 bestudeerd, zodat 
de historische feiten kloppen. Wist u bijvoorbeeld dat de oprichting in 1920 in feite de 
derde poging was om op “ ‘t Wold” een korfbalvereniging op te richten?  Twee eerdere 
pogingen daartoe waren door onvoorziene omstandigheden na enkele jaren gestrand.  
In 1907 werd door (onder-)officieren H (oog) V (lug) V (er) opgericht. HVV speelde in 
Rogat (net buiten de gemeentegrens) en deed destijds alleen mee aan seriewedstrijden. 
De jonge vereniging kon het echter tot 1912 bolwerken. 
Uit een bestuursreglement van 1914 blijkt dat er in dat jaar een tweede poging is onder-
nomen, maar zoals een ieder zal begrijpen was het geen makkelijke tijd op iets op te rich-
ten bij het begin van WO I . Deze korfbalvereniging met de naam TOP (???) is de mobili-
satietijd van 1914-1918 helaas niet door gekomen. Ik kan zelf nergens de afkorting van 
TOP vinden (ook niet in “Ons Ruinerwold” van de Stichting Historie Ruinerwold - jaargang 
26 – nr. 1 – jan. 2010) en hoop dat één van de oudgedienden mij/ons dit kan vertellen 
op de feestavond. 
De derde oprichting in 1920 was gelukkig wel succesvol en ditmaal werd de korfbal- 
vereniging KIOS gedoopt (afkorting is bij een ieder bekend!).  
Het sporttenue bestond in die tijd uit een witte blouse/trui met blauwe rok/broek. De 
velden waren natuurlijk niet zo goed als tegenwoordig (van kunststof velden had men nog 
nooit gehoord) en de jongens moesten van tevoren het veld schoonmaken, omdat de 
koeien er door de week liepen en er hun vlaaien achter lieten.  
De witte blouse/trui werd om die reden al snel vervangen door de kleur groen.  
Wanneer en waarom de blauwe rok/broek is vervangen door een zwart exemplar, is mij 
niet geheel duidelijk geworden uit de annalen. Zullen wij ook eens vragen aan een oud 
voorzitter, want in het KIOS-lied (op de wijze van het gymnastenlied) staat toch duidelijk 
in het tweede couplet: 
“Dat groen is de hope in iedere strijd. Dat blauw is de trouw aan de club steeds gewijd”. 
 
De rode draad in dit boekje is het SUCCES-verhaal van KIOS, want je haalt je 90-jarig 
jubileum niet zonder een groot aantal succesfactoren (o.a. een goed bestuur met een 
enthousiaste voorzitter). Dat neemt overigens niet weg dat ook KIOS een paar dipjes heeft 
gehad in de afgelopen negen decennia. De jaren ’40-’45 waren door de ontberingen van  
WO II  zwaar. Met name in het laatste oorlogsjaar waren er bijna geen heren meer, want 
die moesten immers naar Duitsland om in de fabrieken te werken of ze doken onder. 
Ook de 60’er jaren waren moeilijk voor onze mooie club, want het ledenaantal daalde 
van + 130 naar 40 á 50 leden en het vlaggenschip degradeerde uiteindelijk naar 
de 3e klasse afd. Noord. 



         

 

 
 
 

  
Na regen komt zonneschijn en na elk dal gaat het weer bergopwaarts; zo ook met KIOS. 
Vele hoogtepunten heeft de club al beleefd op sportief gebied (citeer uit  
 verschillende bronnen): 

 
In 1922 werden er voor het eerst seriewedstrijden georganiseerd door KIOS (het begin 
van een jarenlange traditie). 
In 1925 speelde het eerste in de 1e klasse D.K.B. (Drentse Korfbal Bond). 
In het seizoen ‘33/’34 werd KIOS I ongeslagen kampioen in de 1e klasse D.K.B. en 
vervolgens ongeslagen Drents kampioen. 
Na dit eclatante succes werd besloten om N.K.B. (Nederlandse Korfbal Bond) te gaan 
spelen met de nodige financiële consequenties qua reizen. 
In 1934 nam KIOS het initiatief tot oprichting van een gymnastiekvereniging op het dorp, 
zodat de korfballers hun fysieke conditie in de wintermaanden op peil konden houden.  
Samenwerking en een ondernemend karakter is nog steeds een kernkwaliteit van KIOS 
Direct na de oorlog speelde KIOS weer 2e klasse NKB. 
Aspiranten 1 werd in Den Haag (‘48/’49) eerste op de landelijke aspirantendag en men 
won bovendien de prijs voor het mooiste spel. 
In ‘53/’54 of ‘55/’56 kampioen in de 2e klasse NKB (bronnen geven 2 verschillende jaar-
tallen). KIOS was in de promotiewedstrijden tegen NIC en LDO net niet goed genoeg om 
promotie naar de 1e klasse af te dwingen. Trainers waren Swart en Slomp (tevens 
bestuursleden in die dagen). Zou dit niveau te vergelijken zijn met de 2e klasse KNKV nu? 
Interessante discussie overigens. 
Het eerste team werd afgelopen seizoen kampioen en nu zowel op het veld als in de zaal 
1e klasse KNKV speelt. Een fantastische prestatie ! KIOS is één van de beste verenigingen 
uit onze regio geworden en daar moeten we supertrots op zijn. Zeker gezien het feit dat 
enkele korfbalverenigingen uit onze regio het steeds moeilijker krijgen i.v.m. hun dalende 
ledenaantal. 
 
Ik zou nog veel meer kunnen en willen schrijven over de verschillende locaties, (ere-)
voorzitter, (ere-)leden, bestuursleden, scheidsrechters, veranderende korfbalregels (3 vaks 
naar 2 vaks), persoonlijke ervaringen, etc., maar ik zit aan mijn redactionele quotum.  
Hopelijk zult u hier meer over kunnen lezen in het vervolg van dit fraaie jubileumboekje. 
 
 



 
 
 
 
 
 

KIOS in het kort 
 
Het bestuur 
(zie foto boven) 
 
 
 
 
 
KIOS in getal 
Bestuursleden…………………… 8   
Ledenaantal…………………….. 248 
Spelende leden…………………. 210 
Senioren teams………………….. 5 
Jeugdteams……………………. . 18 
Trainers, coaches, begeleiders….. 50 
Scheidsrechters namens KIOS…….12  (waarvan 3 bondsscheidsrechters) 
Commissies………………………..11 ( tijdelijk jubileum en inrichtingscommissie) 
Deelnemers in de commissies ……. 42 
Afgevaardigde bij de bond…….. 1 
Vervoer,  schoonmaak…………… ouders, vrijwilligers 
Kantinediensten en haldiensten….. spelers: senioren en A’s, vrijwilligers 
 
In de loop van de jaren is een fors aantal commissies in het leven geroepen. Dit om onze 
groeiende vereniging draaiende te houden: 
• Jubileumcommissie & commissie Jubileumuitgave (tijdelijk), Kascommissie, Kantine- com-

missie (inrichtingscommissie tijdelijk),Websitecommissie, Technische commissie, Materiaal-
commissie, Jeugdcommissie, Activiteitencommissie, Actiecommissie,  Sponsorcommissie, 
Halcommissie 
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Welpen

Voorzitter, sponsoring Anja Zantinge-Stapel 
Secretaris, vrijwilligersbeleid Joyce Koster-Meijer 

Penningmeester en PR Roel Jalvingh 
Techn.comm. en scheidsrechterszaken Ina Onvlee-Zanting 
Techn.comm, materiaal en accommodatie Freek van de Belt 
Kantine, accommodatie, sponsoring Jelle Wagenaar 
Website, sponsoring, jeugdcommissie Henk de Jonge 
Projecten Harold Mulder 



 

 
Op zoek naar de succesfactoren van KIOS.  
 
Interview Teun en Zus(Marie) Hagewoud 
 
Teun is oud-speler en oud-voorzitter, maar heeft zich ook verdienstelijk gemaakt als  
halcommissielid in sporthal “Het Vledder” in Meppel waar KIOS de “micro” korfbal-
wedstrijden speelde. Zus, die eigenlijk Marie heet, heeft ook een aantal jaren in de 
veteranencompetitie gespeeld en was daarnaast actief in de kantine. Zus houdt reeds 
enige jaren de scores bij van de spelers van het 1ste. Beiden bezoeken bijna alle 
wedstrijden van de KIOS-selectie. 
Op 15 juni 2010 wordt KIOS tegen het licht gehouden aan de Hagewoudse keukentafel.  
Ruinerwold is eigenlijk nog steeds een korfbaldorp, maar hoe komt dat?  Volgens Teun is 
KIOS een leuke vereniging met een brede binding waar naar de leden wordt geluisterd 
en waar de organisatie van onderop gebeurt.  Ieder heeft een verantwoordelijkheid of 
het nu begeleiding, vervoer, schoonmaak of activiteiten betreft.  
Teun weet ook dat goede contacten met de overheid belangrijk zijn. Kijk maar naar de 
prachtige accommodatie die in nauwe samenwerking met de gemeente en de andere 
partners tot stand is gekomen. Kortom: besturen is vooruitzien, concrete stappen zetten, 
heldere kaders neerzetten en de prettige sfeer bewaken. Dat zijn de conclusies die 
getrokken mogen worden uit de woorden van Teun en Zus. 
  
Interview met Klaas en Hillie Swart 
 
Klaas en Hillie Swart zijn beide spelende leden geweest in de jaren kort na de oorlog. 
Na hun pensioenering zijn ze actief en betrokken gebleven bij KIOS haar o.a. activiteiten 
en begeleiding. Daarnaast was Klaas coach en bestuurslid in de jaren 60-70. 
Op een avond midden in de periode van het WK voetbal vertelt Klaas, met Hillie in zijn 
nabijheid, veel over KIOS. Belangrijke elementen in zijn verhaal zijn de sleutelfiguren 
binnen KIOS. Hij noemt Herman Snijder en Bertus Schipper als belangrijke trekkers in de 
korfbal uit zijn actieve periode. Ook de betrokkenheid van bestuurder en oud-voorzitter 
Roelof Slomp bij de korfbalbond was bijzonder verdienstelijk voor de korfbalvereniging. 
Uiteindelijk zijn zowel Klaas als Hillie van mening dat KIOS steeds in staat is geweest 
adequaat te reageren op veranderingen. De vereniging nam het nodige initiatief en 
wachtte niet af. Na het interview schiet Klaas te binnen dat ook het betrekken van de 
leden bij de verenigingsactiviteiten enorm waardevol is geweest. Het geeft KIOS het 
nodige draagvlak. KIOS is altijd in staat gebleken zich in de volle breedte te ontwik-
kelen. Goeie trainers en begeleiding, veel activiteiten naast de korfbalwedstrijden en de 
korfbalseries in de topjaren hebben een erg belangrijke rol gespeeld en KIOS aanzien 
gegeven.  



 

 
Wisten jullie dat:  
 
• een lidmaatschap in 1941 ongeveer 1,50 euro kostte. 
• er vroeger (omstreeks 1925) twee korfbalbonden waren: de DKB (Drentse Korfbal 

Bond) en de NKB (Koninklijke Nederlandse Korfbalbond). 
• in 1929 een aspirantenafdeling werd opgericht die in 1933 weer eindigde. Daar-

na is er in 1947-1948  weer sprake van een aspirantenbestuur. 0ok werd gestart 
met een juniorencompetitie. 

• KIOS in 1934 medeoprichter was van gymnastiekvereniging TOVOS. Zo konden  
de korfballers ook in de wintermaanden in conditie blijven. 

• in 1937 de eerste korfbalkrant werd gemaakt en na 10 nummers weer stopte. 
• in juli 1946 werd gestart met de medische keuring. Hierbij lette men o.a. op 

hartafwijkingen en platvoeten, maar en volgens sommigen ook op “slingerhakken” 
en “hurken”. 

• onze voorzitter Anja Zantinge eerder bij ODIVAL korfbalde en door liefde voor 
Henk Zantinge naar KIOS werd gedreven.  

• KIOS enige jaren het stratenkorfbal organiseerde. 
• KIOS in 1975 reeds de voorronden van het schoolkorfbal organiseerde. 
• KIOS mede-organisator was van de Wielerronde van Ruinerwold. 
• in 1977 een voorzichtinge start werd gemaakt met welpenkorfbal en dat dit weer 

stopte. 
• KIOS Grasbaanraces organiseerde in 1983. 
• KIOS al jaren acties organiseert om geld op te halen o.a. een Percil (waspoeder) 

spaaractie, ophalen van totoformulieren, entree heffen bij het paardenconcours, 
paasbrood-en eieracties, grote clubactie en hamburgers bakken in Limburg. 

• jeugdleden in het verleden namens KIOS deelnamen aan het zomerfeest met een 
feestwagen. Enkele inspirerende titels: 

♦ “Wij Egeltjes doen het heel voorzichtig” (uit een campagne Veilig Vrijen) 
♦ “Nieuwsgierigheid kent geen grenzen” (nudisten die begluurd worden) 
♦ “Het loopt de spuitgaten uit” (actueel onderwerp: veel drugsdoden) 
♦ “Wie werkt maakt fouten” (een publieke vrouw met baby) 
♦ “Klootschieter pas op je ballen” (de sport klootschieten was in opkomst) 

• Leffert van Goor, voorzitter van het toenmalige korfbalbestuur, de wederopbloei 
van de korfbalseries heeft bewerkstelligd. 

• KIOS zich sterk heeft gemaakt voor de komst van de sporthal in Ruinerwold. 
• onze zingende patatbakker Edwin Jongman uit Ruinerwold in 1983 kampioen werd 

met KIOS aspiranten 2. 



Beelden van vroeger 
 
Laat de foto’s voor zichzelf spreken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

Korfbalseries in Ruinerwold 
 
Een paar pagina’s terug vertelden de oud-bestuurders dat de korfbalseries bijzonder 
belangrijk waren voor de naamsbekend en status van KIOS. Om de jongere korfballers 
een indruk te geven van de omvang in de topjaren, kopieren wij de volgende gegevens 
uit de Meppeler Courant van 1983: 
• 1.000 deelnemende korfballers 
• 21 deelnemende verenigingen 
• 107 teams  (102 twaalftallen tijdens de top in 1963) 
• 172 wedstrijden 
• 57 scheidsrechters 
• Er deden zowel twaalf– en achttallen mee. 
 

Toevoeging redactie: 
Als je de pech had om op de achterste velden te moeten spelen, dan speelde je bijna bij 
de boerderij van de familie Wever aan de Buitenhuizerweg. 

Diefstal anecdote 
 

Klaas Swart (84) had nieuwe echte leren korfbal-
schoenen gekocht en dat was niet gering in die tijd. 
Omdat het zo warm was, deed Klaas de schoenen uit en 
liet ze “langs de lijn” achter om op zijn de sokken verder 
te gaan.  Vanaf dat moment heeft hij zijn nieuwe 
schoenen nooit weer gezien. Dat je korfbalschoenen had 
in die tijd was niet vanzelfsprekend. Om ze te houden 
moest je dus goed op je tellen en je schoenen passen. 

 

KIOS 1 in de 1ste Klasse KNKV……….geen toeval 
Het succes van KIOS in het seizoen 2009-2010 is in de voorafgaande jaren opgebouwd. 
Dat mag blijken uit de deelname van de teams aan de Nederlandse Kampioenschappen:  
• 1997 KIOS D1 zaal te Dordrecht  
• 1997 KIOS D1 veld te Oldeberkoop 
• 1999 KIOS C1 zaal te Franeker 
• 1999 KIOS C1 veld te Nuenen 
• 2001 KIOS D1 zaal te Enschede 
• 2003 KIOS C1 zaal te Leidschendam 
En de deelname aan de districtsfinales, welke uiteindelijk niet werden gewonnen: 
• 2001 KIOS D1 veld, 2005 KIOS B1 veld, 2008 KIOS B1 veld, 2009 KIOS A1 veld. 



 

 

Zowel in het interview van Teun & Zus en Klaas & Hillie kwam de goede relatie met de 
korfbalbond naar voren.  Er is  contact gezocht met de Korfbalbond en Jan Boer van de 
K.N.K.V.  heeft een enthousiast stuk geschreven. Wederom de centrale vraag: “Wat is het 
succes van KIOS ?” 
 
Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond (K.N.K.V.) 
 
KIOS heeft al bijna 90 jaar een relatie met het KNKV. In de archieven wordt regelmatig 
verhaald over samenwerking en het (kritisch) volgen van de plannen en voorstellen van 
het KNKV. Na besluitvorming werden deze loyaal uitgevoerd. 
Bestuurder en lid van KIOS  A.P. Buiten en de toenmalige bestuurders van KIOS hebben 
de basis gelegd voor de huidige relatie tussen KIOS en het KNKV (district Noord). 
KIOS heeft altijd één of meer kaderleden ‘geleverd’ aan het KNKV.  
Het is gevaarlijk om namen te noemen, omdat het risico bestaat enkele belangrijke per-
sonen te vergeten, maar Roel Slomp, Henk Echten en het meest recent Roel Jalvingh zijn 
gewaardeerde kaderleden (geweest) binnen het district Noord van het KNKV. 
Het grote verantwoordelijkheidsgevoel richting KNKV bewijst zich ook ten aanzien van 
het leveren van scheidsrechters. De club heeft de afgelopen jaren bewezen dat dit ook 
een verplichting is, die tot de normale begrippen van de korfbalsport behoort. 
Op regionaal niveau spreekt KIOS een aardig woordje mee. De club is een trouw be-
zoeker van de regionale bijeenkomsten, “het Benen Op Tafeloverleg” en de jaarver-
gaderingen van het KNKV.  Verantwoordelijkheid en plichtsbesef ! 
Al deze activiteiten zijn het KNKV niet ontgaan en dat heeft in 2009 geleid tot het   
toekennen van de jaarlijkse Propagandaprijs aan KIOS. 
Deze prijs is bedoeld voor verenigingen of personen, die zich positief hebben ingezet 
voor propaganda voor het korfbal op een breed terrein. 
Het juryrapport noteerde de volgende zaken: 
• er is een enorme ledenwinst geboekt in de afgelopen jaren  
• in 2008 gestart met de Kangoeroe Klup, in een jaar tijd 20 nieuwe KK-leden 
• besluit genomen voor aanleg van een kunstgrasveld 
• sportief gezien goede resultaten van diverse teams 
• vereniging kent een stabiele organisatie op het gebied van bestuurlijk en overig kader 
• het bestuur heeft veel tijd en energie gestoken in de voorbereiding, planning en     

besluitvorming voor de vorming van de brede school en overige faciliteiten 
 
De vereniging bewijst ook vandaag de dag dat deze prijs zeer terecht is toegekend. 
Haalde de club in maart 2008 het 200e lid binnen, op dit moment heeft de vereniging 
248 leden (een groei van 48 leden in twee jaar) !!! 
 
KIOS:  een club, die op alle fronten in beweging is en absoluut   
OP WEG IS NAAR EEN GEZONDE TOEKOMST……….! 



 

 

Een nieuwe accommodatie, kunstgras, brede school, …... 



50 jaar spelend lid 
Roelie Baas-Zwiers, geboren op 16 december 1951, hier 
op de foto met een van de jeugdleden van KIOS. Roelie 
is op 3 januari 2010 gehuldigd, omdat zij 50 jaar 
speelster van KIOS is. 
Op 8 jarige leeftijd heeft Roelie zich aangemeld bij  
KIOS ( dat kon destijds pas op 8 jarige leeftijd !). 
Naast het korfballen bekleedde zij diverse functies 
waaronder: bestuurslid, penningmeester, wedstrijd-
secretaris, trainer,  begeleider en scheidsrechter. 
Tegenwoordig is zij samen met haar man Henk actief in 
de kantine. Zij vindt het leuk dat haar kleindochter nu ook 
korfbalt en de “moves” van Roelie imiteert. 
KIOS is een gezellige vereniging en een echte familieclub. 
Ze hoopt dat ze geen spijt krijgt van het feit dat ze 
gestopt is. Ze zal het spelen zeker missen, want het was 
een stuk van haar leven. 
Zij vindt het bijzonder dat KIOS ondanks de sterke groei 
van de jeugdleden toch steeds in staat blijkt de nodige 
ondersteuning aan de jonge spelers te kunnen bieden. 
Spelkenmerk van Roelie: de doeltreffendheid, maar ook 
zeer zeker het platte schot dat (noodgedwongen) 
aangeleerd is in het te lage gymnastieklokaal aan de 
Kerkweg. Herinnering: Roelie weet nog dat de eerste 
micro-korfbalwedstrijden werden gespeeld in een 
manege op zand of in een hal op een betonnen vloer. 

Oudste lid binnen de veldlijnen 
Albert Remmelts al 56 jaar lid van KIOS en is nog 
steeds actief als bondsscheidsrechter. Albert was van 
mening dat toen zijn kinderen Klari en Martine ook 
korfbalden dat hij meer voor de vereniging wilde 
doen. Hij begon in 1981 jeugdwedstrijden te fluiten 
om in 1984 bondsscheidsrechter te worden.  In 2009 
ontving hij een bondsspeld en een oorkonde vanwege 
zijn 25 jaar actief zijn als bondsscheidsrechter.  
 
Albert typeert zichzelf als een rustige scheidsrechter,  
die zeker geen discussie met de spelers start. Hij mag 
graag jeugdwedstrijden fluiten b.v. de A’s.   
In de beginjaren floot Albert in de regio, maar later 
de wedstrijden van district Noord. 
Albert wordt gezien als een echte clubman, die altijd 
klaar staat mocht er een scheidsrechter zijn uitgevallen 
of niet zijn komen opdagen. Een door iedereen 
gewaardeerde eigenschap. Albert zegt zelf dat hij 
moeilijk “nee” kan zeggen. 
Feitelijk ziet Albert, in tegenstelling wat velen denken, 
weinig negatieve gedragsveranderingen binnen de 
lijnen. KIOS is een gezellige club die tevens goede 
prestaties neerzet. Een fijne club om actief in te zijn. 



 

 

Iedereen is betrokken!! 

                                          
KIOS-seniorenselectie werd in 2010  
zaal-en veldkampioen. In het komende 
seizoen speelt de selectie in beide 
competities in de 1ste klasse KNKV. 

 



SPONSORLIJST 

INFORMEER EENS NAAR HET “VRIENDENBOEK” EN KIJK 
HOE U ONZE VERENIGING KUNT STEUNEN 

Eismann Jan Wagter Ruinerwold www.eismann.nl 
Installatiebedrijf KJ van Dijk Ruinerwold www.vandijkinstallatie.nl 
Muta Sport Leeuwarden www.mutasport.nl 
Garagebedrijf Jonkers en Dolfsma Ruinerwold www.jonkersendolfsma.nl 
Ensing Onderhoud en Protectiesystemen Ruinerwold www.ensingonderhoud.nl 
Aaré Bouw Ruinerwold 0522-482544 
Uitgaanscentrum De Klok Ruinerwold www.uitgaanscentrumdeklok.nl 
Schildersbedrijf Boverhof Ruinerwold www.boverhof.nl 
Kampstaal Ruinerwold www.kampstaal.nl 
Huysmakelaars Sylvia Zorge Ruinerwold www.huysmakelaars.nl 
Hoveniersbedrijf Martijn Buld Ruinerwold www.martijnbuld.nl 
Café de Kastelein Ruinerwold www.dekastelein.nl 
Foto Frans Nooren Meppel www.fotofransnooren.nl 
Groentotaal A. de Boer Ruinerwold www.groentotaaladeboer.nl 
Mennink Vastgoed en Expertisebureau Ruinerwold 0522 482022 
Henri Timmerman Sierbestrating Ruinerwold www.timmermansierbestrating.nl 
Schoen XL Ruinerwold www.schoenxl.nl 
Cantorclin Ruinerwold www.cantorclin.nl 
Klussenbedrijf Theo Hein Ruinerwold 0522- 482676 
Autobedrijf De Pruis Meppel www.depruisautos.nl 
Speel- en IJsboerderij De Drentse Koe Ruinerwold www.drentse-koeijs.nl 
Spa Service en Transport Ruinerwold 0522-245366 
C1000 Koetsier Ruinerwold www.c1000.nl 
Kapsalon Van den Berg Ruinerwold www.kapsalonvandenberg.nl 
Re3com Ruinerwold www.re3com.nl 
Café Centraal Ruinerwold www.centraalruinerwold.nl 
Autobedrijf J. Mos Ruinerwold www.autobedrijf-mos.nl 
Remmelts Schilderwerken Ruinerwold www.remmeltsschilderwerken.nl 
Auto- en motorrijschool Lucassen Ruinerwold www.rijschoollucassen.nl 
Cafetaria 't Wold Ruinerwold 0522-482078 
Dorpshuis Buddingehof  Ruinerwold 0522-481340 
AL automatisering Ruinerwold www.alautomatisering.nl 
Partycentrum Westerbergen Echten www.westerbergen.nl 



Met dank aan: 
 
Stichting Historie Ruinerwold 
Jan Boer, KNKV 
 
Al diegene die hebben meegewerkt 
aan de totstandkoming van deze 
jubileumgids  
 
 

 
 
 

PrintSupport4U – Meppel 
www.printsupport4u.nl 

JUBILEUMFEEST 
Zaterdag 25 september  
14.00 uur  Officiële receptie  
    Demo-wedstrijd 
18.00 uur  Aanvang broodmaaltijd  
21.00 uur  Jubileumfeest 
 
Informatie:  
 www.kiosruinerwold.nl 
 
Jubileumcommissie KIOS Ruinerwold  
p/a Henny Slomp-Pekel, Kerkweg 3,  
7961 AA Ruinerwold, tel: 0522 – 482221 
 
 
Locatie feestelijkheden: sportterrein KIOSK 


