
 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 10, juni 2014 

 

Karel van der Velden 

Voorzitter volleybalvereniging Ritola 

Vacatures 

Op de site is informatie te vinden over wat we allemaal 

(willen) doen en er zijn altijd handjes nodig. Het zou leuk 

zijn als er mensen zich aanmelden om bijvoorbeeld bij de 

organisatie van één van de toernooien zou willen helpen of 

gaan trekken.   

Indien er ouders zijn die bijvoorbeeld scheidsrechter of 

coach willen worden zijn zij ook van harte uitgenodigd om 

zich te melden. We organiseren de beginnerscursussen en 

hebben begeleiders om u op pad te helpen. Ook tijdens de 

eerste wedstrijden tot aan uw proeve van bekwaamheid 

(in geval van scheidsrechter) wordt u begeleid. Geef u op 

voor een taak bij: 

voorzitter@ritiolavolleybal.nl 

Jeugdkamp was een feest! 

Met 49 kinderen en de nodige begeleiders, prachtig weer, 

was het weer een hele gezellige boel. Wie is de mol, 

zeskamp, bonte avond, spooktocht, korvee, 

ochtendgymnastiek en nog meer. Wat kan je een hoop 

doen in die twee dagen. Maar bovenal was het weer 

supergezellig en helemaal voor herhaling vatbaar.  

Iedereen die er bij betrokken was, heel erg bedankt. 

Nieuwe secretaris! 

Het bestuur is blij mede te kunnen delen dat er een 

nieuwe kandidaat is gevonden voor de rol van secretaris 

binnen de vereniging.  

Aly Wildschut, moeder van speelsters Jildou en Renske 

Kruijer, wil dit gaan doen. Op de ALV in oktober zal zij 

worden voorgesteld. 

Basisschool Volleybal toernooi 

Op woensdag 4 juni was het weer zover. 22 teams uit 

groep 5/6 en 26 teams uit groep 7/8. Volgens een strak 

wedstrijdschema werden er 54 resp 80 wedstrijden 

gespeeld om tot de uiteindelijke winnaars te komen. 

Met 11 teams in groep 5/6 en 11 teams in groep 7/8 is 

de kans groot dat De Tol in de prijzen valt. En dat was 

ook zo. De grote wissel beker gaat weer naar De Tol. 


