
 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 11, mei 2015 

 

Karel van der Velden 

Voorzitter volleybalvereniging Ritola 

Scheidsrechters 

 Afgelopen jaar zijn we weer begonnen met de 

scheidsrechtercursus. Onder de deskundige begeleiding 

van Erik Rekker en Stephan Blaauw werd er heel 

enthousiast gestart. De meiden / jongens waren enorm 

leergierig.  In de loop van het seizoen zijn er veel mensen 

binnen Ritola geweest die deze jeugdleden hebben 

begeleid.  Dank daarvoor! 

De volgende 13! scheidsrechter zijn geslaagd; Jelijn 

Heijmans, Iris Spanhoff, Ilse Strijker, Anne Schutte, Anne 

Luinge, Esther van der Kruk, Anne Jet Mulder, Lisa Olthof, 

Sanne Sicking, Jet van Bruggen, Lydia van Wijnen, Fea 

Wagenborg, Rosalie van Slobbe. Gefeliciteerd meiden, 

super gedaan! 

Stratenvolleybal loopt storm 

Op dit moment loopt het storm met de aanmeldingen voor 

het Stratenvolleybaltoernooi. Er zijn 19 aanmeldingen al 

binnengekomen. Tot eind mei kun je nog een team 

opgeven. Hoort zegt het voort! 

25 teams gaan we in ieder geval halen! 

Jongensvolleybal 

We zijn in januari gestart met het promoten van het 

jongensvolleybal. Helaas kunnen we voor komend jaar nog 

geen jongensteam formeren in de C en/of B – categorie. 

We gaan wel verder met trainen op de zaterdag. Een keer 

in de drie weken zullen we blijven trainen. Tijden en locatie 

worden nog bekend gemaakt aan het begin van het 

nieuwe seizoen. We starten weer in september. 

 

Topklasse toernooi! 

     Op zaterdag 25 april hebben maar liefst 3 teams zich geplaatst voor  

    de topklasse in hun klasse. Voor Ritola een unicum, in A, B en C klasse een  

   team in de topklasse. En daarbij ook nog de jongens die in topklasse spelen. 

 Op zaterdag 6 juni is het hoofdklasse plaatsingstoernooi. We hopen dan ook nog met een 

aantal teams ons te plaatsen voor de hoofdklasse. 

 Spelers Heren / dames 1 

Voor heren 1 (2e divisie) en dames 1 (2e klasse) zijn we nog 

op zoek naar spelers / speelsters die komend seizoen dit 

team wil versterken. De teams blijven vrijwel intact, maar 

kunnen nog wel extra mensen gebruiken!  Meetrainen kan 

nog tot eind mei. Dames 1 traint op de woensdag van 19.00 

– 21.00. Heren 1 vertoont zijn kunsten van 20.30 – 22.30. 

Beide teams trainen in sporthal De Zwet.  

Voor vragen kun je terecht bij Frans Biemolt en/of Stephan 

Blaauw. 

Recreanten op de maandag zoeken 

versterking en een trainer 

Een enthousiaste groep volleybalsters op de maandag zijn 

voor volgend seizoen op zoek naar versterking. Heb jij 

ervaring op 3e klasse of hoger dan is dit het podium voor 

jou om lekker een balletje te slaan. Ook is deze groep nog 

op zoek naar een trainer / trainster die ze lekker bezig kan 

houden. Heb je interesse? Meld je dan aan bij Judith 

Klooster, kloosterjudith@gmail.com 

MJT Doezum 

Komende week (13 t/m 16 mei) zijn de meiden van jongens 

en meisjes A van Ritola te vinden op het MJT (Meerdaags 

Jeugd Toernooi) in Doezum. Vier dagen lang mogen ze hun 

kunsten vertonen op dit fantastische toernooi. Wil je een 

kijkje komen nemen, kijk dan ook de site; http://www.mjt-

doezum.nl/page/view/id/1! 
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