
 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.9, april 2014 

 

Karel van der Velden 

Voorzitter volleybalvereniging Ritola 

Smashbal? Smashbal! 

De eerste plannen hebben zich gevormd. In de herfst- en 

voorjaarsvakantie open smashbaltoernooien voor de 

(basisschool) jeugd van Zuidlaren.  In de kerstvakantie en aan 

het einde van het seizoen voor iedereen, maar zeker ook voor 

verenigingen uit Vries, Annen, Hoogezand en wellicht 

Groningen. Jullie gaan daar meer van horen! 

 

Bestuur ontmoet leden/ouders 

Vele leden en ouders hebben het bestuur ontmoet en 

gehoord over het beleidsplan met de VOG, de VCP, 

gedragsregels, sportiviteitscode en de vacatures. Zie website 

www.ritolavolleybal.nl onder het kopje vereniging voor meer 

informatie.  

MB1 kampioen! 

Wat een feestje op 12 april 2014! De kantine en de zaal 

waren versierd. In de ochtend nog een leuk mini 

toernooi en en toen naar de middag. Knallende muziek 

en een hoop publiek. De druk was hoog voor de dames 

van B1. Kampioen moesten ze worden en daarvoor 

waren minimaal 2 sets benodigd… 

De eerste set ging soepel, maar toen de tweede… de 

hele set liepen ze tegen zichzelf te knokken en achter 

de feiten aan te lopen, maar net op het juiste moment 

herpakten ze zich en werd ook die tweede set binnen  

gehaald. Alle wedstrijden werden stil gelegd om dat 

heugelijke moment te vieren…  

Na dat de druk er af was, werden de 3e en 4e set  soepel 

binnengehaald en kon het feest helemaal beginnen. 

Queen met ‘We are the champions’, medailles 

uitgereikt door de jongens van B1. Trots werd er 

geposeerd en er waren meer camera’s dan teamleden. 

Tranen van vreugde en na afloop patat en bitterballen.  

Het was een zeer geslaagde dag voor de hele 

vereniging. 

Vacatures 

Op de website staat onder het kopje vereniging de 

organisatiestructuur van Ritola. Ook staat er een document 

dat een beschrijving geeft van de verschillende taken. Tevens 

staat aangegeven of er nog (meer) mensen benodigd zijn. 

(http://www.ritolavolleybal.nl/?page_id=605).  

We zijn met spoed op zoek naar een Secretaris! Er gaan veel 

leuke dingen gebeuren. Doe mee, geef je op en bouw aan 

een bloeiend Ritola! 

Koningsspelen 25 april 09.00 – 12.00 

Wie kan helpen?  Mail voorzitter@ritolavolleybal.nl 

http://www.ritolavolleybal.nl/
http://www.ritolavolleybal.nl/?page_id=605

