
 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 1, augustus 2014 

 

Karel van der Velden 

Voorzitter volleybalvereniging Ritola 

Clinic:  Coachen en Warming Up 

Voor alle trainers, coaches en geïnteresseerde ouders van 

Ritola! Op zaterdag 23 augustus geeft Paul van der Zee een 

clinic. Het is in sporthal de Zwet en het duurt van 9.00 - 

12.00. Graag tien minuten van te voren aanwezig, zo 

mogelijk sportief gekleed want je kan actief meedoen. 

Na de twee eerdere succesvolle en goedbezochte clinics 

van Paul, willen we ook de ouders de kans geven om te 

komen kijken, mee te doen en ervaringen te delen.  

Ook zul je de enorme bereidheid zien bij de aanwezige 

trainers / coaches van Ritola om te willen leren. We willen 

als vereniging graag weer een stap vooruitzetten. 

Willen jullie zsm aangeven of jullie erbij kunnen zijn? Je 

kunt emailen naar stephan_bl23@hotmail.com. 

Stephan Blaauw 

 

Scheidrechterscursus 

Op zaterdag 27 september wordt door Stephan Blaauw en 

Erik Rekker weer de scheidsrechterscursus verzorgd. 

De nieuwe B-teams zullen worden opgeleid.  

De cursus start om 09.00u in de gymzaal aan de 

Goudenregenlaan.  

Het bestaat uit een deel theorie en een deel praktijk en kost 

zo’n 1,5 uur. Een groep om 09.00u en een groep om 10.30u. 

Ouders of andere geïnteresseerden voor een 

scheidsrechterscursus kunnen zich opgeven bij Stephan 

Blaauw stephan_bl23@hotmail.com 

We gaan weer beginnen!!! 

     Hopelijk is iedereen goed uitgerust van de vakanties die geweest zijn. 

Het nieuwe volleybaljaar staat al weer voor de deur. Natuurlijk heeft  

iedereen braaf aan zijn/haar conditie gewerkt (en anders gaan de trainers  

daar wel voor zorgen ).  

 

    De competitieschema’s  zijn al weer bekend:  http://www.volleybal.nl/competitie/vereniging/1223,  

de trainingen worden gepland, de schema’s voor de wedstrijden worden gemaakt en de eerste 

activiteiten zijn gepland. Meedoen met de clinic of scheidsrechterscursus? Geef je op. 

Kick off JC (Jeugd Commissie) 

Maandag 11/8 Is de JC begonnen aan het nieuwe 

seizoen. Trainingstijden, laatste puntjes op de i, en alles 

wat verder nog te doen staat om er weer een mooi 

seizoen van te maken is de revue gepasseerd. We 

hebben er weer erg veel zin in, maar kunnen én doen het 

niet alleen. Zonder datgene wat trainers, ouders en 

andere vrijwilligers doen om hun steentje bij te dragen 

redden we het niet. Iedereen bij voorbaat al van harte 

bedankt voor de inzet, en van iedereen die graag nog 

zijn/haar steentje wil bijdragen horen we het erg graag. 

Zal de Ritola 

trommel dit jaar 

weer vaak klinken? 

Voor kampioenen 

altijd! 

http://www.volleybal.nl/competitie/vereniging/1223

