
 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 7, februari 2015 

 

Karel van der Velden 

Voorzitter volleybalvereniging Ritola 

DWF?! 

Que? DWF? Ja DWF. Het Digitaal Wedstrijd Formulier. In 

plaats van het papieren formulier kan je nu ook met DWF 

gaan werken. Maar dat vergt wel een aanlooptraject. 

Uitzoeken hoe het werkt en hoe we het het beste in onze 

vereniging zouden kunnen invoeren. Er staat al veel op de 

site http://www.volleybal.nl/competitie/naslag/digitaal-

wedstrijd-formulier  Wie wil er helpen? Geef het door aan 

voorzitter@ritolavolleybal.nl  

Jongenstraining  

We willen graag met spoed jongens werven zodat er 

volgend jaar een B-team kan staan. Op 14 maart, 11 en 25 

april zijn er op de zaterdagochtend van 11.00 – 12.00 open 

inlooptrainingen voor jongens van 12 t/m 16. Weet jij 

iemand voor wie het volleyballen wat zou kunnen zijn? 

Geef de data en tijden door. Maar als ze al eerder willen 

komen kijken/meetrainen kan dat natuurlijk ook.  

Kijk naar ze uit, ze kunnen niet gemist worden. 

Bestuur ontmoet leden/ouders 

Net als vorig jaar wil het bestuur in het thuiswedstrijd 

weekend van 13/14 maart de leden/ouders weer 

informeren en de leden/ouders gelegenheid geven om 

vragen te stellen, ideeën te delen.  

 

Mixtoernooi! 

     Komende woensdag, 25 februari is het jaarlijkse mixtoernooi. Teams 

    samengesteld uit leden van verschillende teams en introducees gaan gezellig  

   met en tegen elkaar spelen. Het thema is carnaval dus de degene in de leukste  

  uitdossing kan weer een leuke prijs tegemoet zien. We beginnen om 19.00u. Komt allen en 

 neem gerust een introducee mee. Geef je op op mixtoernooi@ritolavolleybal.nl   

Beachvolleybaltoernooi Appelscha 

Het klinkt nog ver weg, maar op 4 juli wordt al weer de 20e 

editie van het grootse Beachvolleybaltoernooi gehouden. 

Kijk op beachvolleybalappelscha.nl  voor de categorieen en 

verdere informattie. 

JOIN! 

2015 wordt een volleybal jaar in Nederland. WK beach en EK 

dames! Nevobo leden kunnen nu al  met korting kaarten 

bestellen voor de WK beach topwedstrijden als de 

openingswedstrijd, de halve en hele finales. Op een unieke 

locatie, de vijver bij het Binnenhof. Leuk om met je 

teamgenoten naar toe te gaan! 

De boekingscode die je kan gebruiken bij de bestellingen is 

wkbeach208. Kijk op de site van nevobo en zoek naar “WK 

tickets”. De EK wedstrijden komen later. 

Nieuwe scheidsrechter?! 

Hij heeft er niet veel ruchtbaarheid aan gegeven, maar 

Siebren van de Dijk uit H1 is eind vorig jaar al geslaagd voor 

zijn PVB. Hij mag nu westrijden fluiten t/m 3e divisie. 

Daarmee hebben we naast Aart Hoogerwerf en Dick 

Gerssen nog iemand die externe wedstrijden kan fluiten 

voor onze vereniging.  Als vereniging zijn we daartoe 

namelijk verplicht.  Dank je wel Siebren dat je dat voor ons 

doet. Wie volgt?  
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