
 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.7, februari 2014 

Gezocht: oude sleutels gymzaal Goudenregenlaan 

Mocht er iemand nog in het bezit zijn van een sleutel, dan deze graag 

inleveren bij één van de bestuursleden of de wedstrijdtafel bij een 

thuiswedstrijd. 

Karel van der Velden 

Voorzitter volleybalvereniging Ritola 

NOJK MC1 

Op 8 februari jongstleden waren de halve finales. Wat keken 

de meiden er naar uit. En dan gaat het mis. Blessures, ziekte 

en skieën maakten een einde aan het mogelijke feestje. Het 

team moest op het laatste moment afzeggen en dat vonden ze 

absoluut niet leuk. Heel erg jammer. Volgend jaar gaan we er 

gewoon opnieuw voor. 

Gezocht: Secretaris! 

De huidige secretaris, Henk van Norel, ouder van de speelsters 

Maaike en Renske, heeft aangegeven zich niet herkiesbaar te 

stellen bij de volgende ALV. De vereniging is dus op zoek naar 

een nieuwe secretaris. Wie van de senior spelers of 

ouders/opvoeders van jeugdleden wil het bestuur komen 

versterken om de plannen voor de komende jaren mede vorm te 

geven? 

Mocht iemand een geschikte naam weten dan mag dat ook door 

worden gegeven via secretaris@ritolavolleybal.nl.   

Bestuur ontmoet leden 14/15 maart 

Het bestuur en TC/JC willen in dit thuiswedstrijd weekend 

vooraf / tijdens / na afloop van de wedstrijden met de 

leden/ouders/ opvoeders in contact komen.  

Na een voorstelrondje, zal ook kort worden aangegeven 

waar het bestuur/TC/JC mee bezig zijn en daarnaast 

ruimte geven om vragen te stellen en suggesties te doen. 

 

Jeugdkamp 

Ook dit jaar staat er weer een jeugdkamp op het 

programma! Ritola is bezig met het organiseren van 

een Jeugdkamp waarbij plezier en sport voorop 

staat! In de bossen bij Ellertshaar bevindt zich een 

prachtige kampeerboerderij met ruimte genoeg voor 

leuke, sportieve activiteiten. Hier zal in het weekend 

van 6 t/m 9 juni 2013 het Ritola- jeugdkamp 

plaatsvinden. Met een fantastisch programma, 

hopelijk mooi weer en een dol enthousiaste 

organisatie hopen we er een geweldig kamp van te 

maken. Overige informatie volgt binnenkort. 

De jeugdkamp commissie  

 

 

Lycurgus 

Op 29 januari zijn een groot aantal spelers van MC1 en 

MC3 naar de wedstrijd van Lycurgus H1 geweest. Een 

prima wedstrijd tegen Rotterdam, maar ook met 

smaakmakende spelers zoals bijvoorbeeld Chad 

Mercado. Een Amerikaan die zeer sterk speelt en ook 

een leuk stuk show opvoert.  De dames waren er 

helemaal weg van…. Zeker voor herhaling vatbaar, 

maar dan wellicht met de hele jeugd… 1x per jaar mag 

een volleybalteam gratis bij een wedstrijd aanwezig 

zijn…  
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