
 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 10, mei 2015 

 

Karel van der Velden 

Voorzitter volleybalvereniging Ritola 

Teamindelingen 

Als vereniging zijn we groeiende, zowel in het aantal leden, 

het niveau wat de teams met elkaar laten zien en het 

plezier wat ze uitstralen. De jeugdcommissie is al weer een 

tijdje druk bezig met de voorbereidingen voor het 

volgende seizoen. Dit betekent het maken van een nieuwe 

teamindeling, trainers en trainingslocaties regelen, 

wedstrijdschema's aanleveren bij Nevobo etc. 

Er is een aantal factoren waar we rekening mee moeten 

houden en dat maakt het creëren van een nieuwe 

teamindeling best lastig en kost veel tijd. Er vinden 

inmiddels gesprekken plaats met leden om ons te 

oriënteren op de mogelijkheden. De concept-teamindeling 

hopen we in de week van 18 mei met jullie te kunnen 

delen.  

Helaas kunnen we (op dit moment) geen jongensteam 

maken, waardoor we volgend seizoen weer met een 

mixteam gaan spelen. We gaan wel verder met de 

jongenstrainingen (1 x in de maand) om meer jongens te 

werven. 

Heren 1 kampioen! 

     Het lijkt al weer lang geleden, maar onze heren 1 is toch echt   

    Kampioen geworden en mag promoveren naar de 2e divisie! In de laatste 
 afsluitende wedstrijd tegen de nr 2 werd met overtuiging aangetoond waarom ze  

ongeslagen kampioen zijn geworden. Met een klein ceremonieel, de medailles uitgereikt door de 

dames 1 en een gezellige afterparty in de kantine was het daarmee een waardig slot van dit seizoen. 

Heren, nogmaals gefeliciteerd! 

 

Trainingstijden 

Hierin zijn we afhankelijk van wat de gemeente toewijst aan 

de verenigingen. Dat is op dit moment nog niet bekend, 

maar dat kunnen we jullie in ieder geval nog voor de 

zomervakantie laten weten. 

Meivakantie (4 t/m 16 mei) 

In de meivakantie vinden alleen op 6 mei trainingen plaats, 

op de overige dagen wordt niet getraind. De mini's hebben 

géén training in de meivakantie. 

Jeugdkamp 2015! 

In het weekend van 22 t/m 24 mei is het Ritola- jeugdkamp. 

Met een fantastisch programma, hopelijk mooi weer en een 

dol enthousiaste organisatie hopen we er een geweldig 

kamp van te maken. Aanmelden kan via het formulier dat je 

ontvangen hebt, het formulier is tevens op de website te 

vinden. 

 


