
 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.8, maart 2014 

 

Karel van der Velden 

Voorzitter volleybalvereniging Ritola 

Smashbal? Smashbal! 

Volleybalbond Nevobo heeft Jaren gelden het succesvolle mini 

volleyball system ontwikkeld. Daar is nu het Smashbal systeem 

bij gekomen. Het spelsysteem richt zich, zoals het woord al 

aangeeft, met name op het onderdeel smash van het 

volleyballen.  

Met een net op hoofdhoogte, twee tegen twee, elke keer een 

smash, die eventueel na 1 stuit mag worden opgevangen, krijg je 

een dynamisch en intensief spelsysteem weer met meerdere 

niveau’s waarmee  we nog veel meer (jongens) minileden mee 

gaan werven.  

Ritola gaat aparte Smashbal competities en toernooien 

organiseren. Op naar een groeiende en bloeiende vereniging. 

 

Bestuur ontmoet leden 14/15 maart 

Vele leden en ouders hebben het bestuur ontmoet en 

gehoord over het verplicht gaan stellen van een VOG met 

ingang van komend seizoen voor trainers en vaste coaches, 

gedragsregels, sportiviteitscode, de VCP, de vacatures. Zie 

website www.ritolavolleybal.nl onder het kopje vereniging 

voor achtergronden en toelichting op de begrippen. 

Er zijn suggesties gedaan die het bestuur nog meeneemt en 

zeker op de vacatures komen we terug! 

 

Jeugdkamp: 6 t/m 8 juni!! 

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 8 juni 2013 (let op: dus niet 9 juni!) het 

Ritola- jeugdkamp plaatsvinden. De formulieren voor 

opgave zijn al weer verstuurd. Dat wordt weer 

feesten…            De jeugdkamp commissie  

 

 

Ritola in het nieuws 

Het bestuur van Ritola is er van overtuigd dat er meer 

jeugd kan worden aangetrokken. Hiertoe heeft het 

bestuur een investering gedaan in fijne volleyballen 

voor de basisscholen. De gemeente heeft een lengtenet 

aangeschaft voor zowel Goudenregenlaan als de 

Ludinge.  

Er zijn clinics aangeboden aan (gym)leerkrachten van 

de basisscholen zodat kennis kon worden genomen van 

het hedendaagse minivolleybal.  

Met een positief artikel in Oostermoer is alles in de 

startblokken om op 4 juni weer een mooi  basisschool 

toernooi te houden. 

Foto uit Oostermoer 12 maart 2014 Artikel op de website 

  

http://www.ritolavolleybal.nl/

