
 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 2, september 2015 

Van de kledingcommissie 

Het inventariseren van het aantal wedstrijdshirts van C t/m senioren is bijna klaar. Als 

het goed is, zit er voor ieder teamlid één passend shirt in de tas. Mocht je als team 

extra shirts in de tas hebben of je hebt zelf nog een shirt thuis liggen; graag inleveren 

bij Danielle Wouda, tel 050 4028435. Zij beheert de voorraad.  

Wanneer je het shirt wilt omruilen voor bijv een andere maat, kun je  

met haar contact opnemen. 

Ariëtte Nauta en Danielle Wouda 

Nieuwe regels…. Netfout 

De belangrijkste wijziging is dat netfout weer netfout is. 

Was het afgelopen jaren alleen de netband, is het nu weer 

het hele net. En er is nog een beetje meer. Lees er over bij 

de volleybalbond: 

http://www.volleybal.nl/competitie/arbitrage/nieuws/nieu

we-spelregels:-netfout-is-weer-netfout 

Je moet als scheidsrechter dit natuurlijk wel weten. 

Weerbaarheid scheidsrechter 

Zaterdag 26 september is er deze training voor zowel 

ervaren als beginnende scheidsrechters. Onder begeleiding 

van een zeer ervaren scheidsrechter krijgen we handvatten 

om een wedstrijd ook in goede banen te leiden als de 

spanningen oplopen tussen scheids en een individu, een 

team, of teams onderling of met het publiek.  

Geef je op, er is nog plaats. Samen naar een hoger niveau! 

Van 09.00 – 12.00 aan de stationsweg 159. Geef je op bij 

voorzitter@ritolavolleybal.nl  

 

De kop er af… 

       De eerste wedstrijden gespeeld. Met meer en minder succes, maar 

           hopelijk wel met plezier ;-)  De eerste coach avond is geweest en het was 

     goed om met elkaar in een rustige omgeving ervaringen te delen en te horen 

     en zien wat je nog meer kan doen om je team en het individu te stimuleren.  

 

     Scheidsrechter herkenbaarheid…. 
Dit jaar willen we alle scheidsrechters die een wedstrijd fluiten met een herkenbaar wit shirt op de stoel.  

 In de kast in de zaal zullen twee (XL, one size fits all) shirts zijn die degenen aan kunnen trekken als mensen ze 

vergeten…  Maar het is beter als je je eigen shirt mee neemt. 

 DWF!!! 

Ritola gaat dit jaar voor de thuiswedstrijden werken met 

het Digitaal Wedstrijd Formulier. In de kantine van de Zwet 

zullen twee laptops staan waarmee teams hun 

thuiswedstrijden kunnen invullen en de tegenstander zijn 

team kan opgeven. Achteraf de standen noteren en klaar. 

Je vindt er alles over op de Nevobo site: 

http://www.volleybal.nl/competitie/meest-gestelde-

vragen/digitaal-wedstrijd-formulier 

En het instructie filmpje: 

https://www.youtube.com/watch?v=meWH895N0-E 

De teams en liefst hun begeleiders moeten leren hier mee 

om te gaan. Maak een account aan op de website van de 

Nevobo (als je er nog geen hebt) en speel met de demo 

versie.  

Er zullen een tweetal intro avonden worden gegeven in de 

Zwet. Maandag 28 en woensdag 30 sept van 18.30 – 19.30u 

Michiel van den Oever (H2) is de eerste vraagbaak als het 

(nog) niet duidelijk is, maar ook de voorzitter kan vragen 

wel beantwoorden. 
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