
 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 1, juli 2015 

 

Karel van der Velden 

Voorzitter volleybalvereniging Ritola 

Gezocht: Hoofdtrainer Mini’s ! 

Wat? Hoezo? Judith Klooster doet dat toch? Helaas voor 

ons, Judith heeft een prachtige nieuwe baan (docent 

verpleegkundige). Fijn voor haar, maar ze moet daar voor de 

komende 2 jaar nog wel de nodige opleidingen voor volgen 

om ook op papier aan te tonen dat ze vakkundig voor de 

klas kan staan. Wij van Ritola weten dat dat helemaal niet 

nodig is, maar zo zijn de regeltjes.  

Maar dat betekent wel dat Judith in ieder geval de komende 

twee jaar geen tijd heeft om voor Ritola iets te doen. Dus 

zijn we op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Er zijn al wel 

diverse gesprekken geweest, maar tot nog toe zonder 

resultaat. Wie wil en kan op woensdagmiddag van 16.00 – 

17.15 de training verzorgen ondersteund door diverse 

aanstormende trainers? Geef je op of als je iemand weet die 

we als bestuur zouden kunnen benaderen bij 

jeugdcoordinator@ritolavolleybal.nl 

 

 

Activiteiten 

Hieronder de eerst komende activiteiten. Waar van 

toepassing volgen nog specifieke uitnodigingen en 

toelichtingen. 

4, 5 en 6 september het Septembertoernooi. 

12 september Clinic Paul van der Zee.  

26 september Scheidsrechterscursus door Stephan/Erik 

26 septmeber Scheidsrechters weerbaarheidstraining door 

Nevobo. 

 

We gaan weer beginnen!!! 

     Nu al? Velen zijn nog op vakantie, sommigen mogen nog op vakantie. 

Maar de eerste nieuwsberichten kunnen al de deur uit. Een nieuw  

volleybal jaar staat al weer voor de deur. Natuurlijk is iedereen ook druk bezig  

met zijn/haar conditie (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 en de eerste activiteiten zijn gepland, de schema’s voor de wedstrijden worden gemaakt. 

Kijk goed naar de wedstrijddata en zet ze in je agenda. We hebben iedereen nodig bij de wedstrijden! 

Trainingstijden en locaties 

De gemeente was dit jaar erg laat met het toewijzen van 

locaties en tijden en dat heeft nog weer tot diverse 

veranderingen geleid. Op de site via deze link:  

http://www.ritolavolleybal.nl/teams/trainingen 

kan je weer vinden waar je wanneer verwacht wordt.  

De trainingen beginnen weer vanaf maandag 17 

augustus.  
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