
 
                 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 4, januari 2016 

Staking wedstrijd HS1 

(afronding) 

Hoewel het bestuur vindt dat de strafcommissie van de 

bond alleen ‘de waarheid’ van de 1e scheidsrechter 

hanteert klopt het wel dat het team niet volgens de regels 

van de bond heeft gehandeld.  Een geldboete, wedstrijd 

verloren, punten in mindering. Het voelt oneerlijk voor een 

actie door een scheidrechter, maar ja… de regeltjes.  

Wedstrijdtaken, let op 

Ieder jeugd en senior competitiespelend lid heeft wedstrijd-

taken toegewezen gekregen, teller of scheidsrechter. Het is 

van belang dat iedereen nauwgezet aandacht heeft 

wanneer hij of zij verwacht wordt in de zaal. Wees minimaal 

20 minuten voor de wedstrijd aanwezig zodat de 

wedstrijden op tijd kunnen plaatsvinden en er niet na hoeft 

worden gebeld waar hij/zij blijft. Het is de afgelopen tijd al 

een paar keer voorgekomen dat een lid verstek laat gaan en 

tot nu toe konden we dat nog opvangen, maar het is 

vervelend voor alle betrokkenen.  

Ballen vervangen 

Sinds vorig jaar is er een beleid voor het vervangen van 

ballen. In principe gaan we uit van vervanging na 5 jaar 

tenzij een bal lek is. Een bal die wekelijks moet worden 

opgepompt bestempelen we als lek.  

 

Veel sportplezier in 2016 toegewenst 

          Plezier hebben in het volleybalspel is het belangrijkste voor een 

              lid om te komen en blijven spelen. Maar wat het plezier bepaalt verschilt  

           per lid. Als jij als lid even wat minder plezier beleeft aan het volleyballen,  

            bespreek dat dan met bijvoorbeeld je teamgenoten en/of trainer en/of  coach.  

    Met elkaar moet het lukken om het verloren gegane plezier te hervinden.   

      

            

 Mix toernooi: 2 mrt 2016 

Woensdag 2 maart van 19.00 – 22.30u (krokusvakantie) is 

het jaarlijkse mixtoernooi. Alle jeugd (vanaf C) tot en met 

de senioren mogen mee doen en eenieder wordt 

uitgenodigd om eventueel een introducee mee te nemen/ 

op te geven.  

Het thema is: Maffia! 

De best verklede kan weer een prijs tegemoet zien. Hebben 

jullie spullen voor het feest (roulette, pokertafel) geef het 

door aan de organisatoren. Opgave voor het toernooi bij: 

Stephan Blaauw  (stephan_bl23@hotmail.com) of Martin 

Colly (martincolly@gmail.com).   

Mini van de week 

Ritola gaat weer werken met ‘Mini van de wedstrijd’. Een 

mini wordt uitgenodigd om mee te doen met het inspelen 

met HS1 en de eerste bal te spelen en de eerste set te 

beleven op de bank. We hopen dat het ze zal inspireren om 

ook ooit zo te kunnen en mogen spelen ‘als ze groot zijn’.  

Op het volgende blad is het verslag en wat foto’s te zien 

van een top middag, dit keer voor Mas Heijmans. 

 

 

 

Karel van der Velden 

Voorzitter volleybalvereniging Ritola 
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Mini van de week: Mas Heijmans 

Mas kreeg als eerste de eer om een oude traditie nieuw leven in te blazen.  

Allereest maar eens de vragenlijst: 

Naam:     Mas Jasper Heijmans 
Hobby’s: Volleyballen!!!!! en rennen en gymmen en 

fietsen en hutten bouwen 
School:     Het Stroomdal 
Leukste vak:    Gym 
Wat wil je worden:   Timmerman of Kok 
Hoe lang ben je lid van Ritola:  2 jaar 
In welk team speel je:   N4-2 
Hoe gaan de wedstrijden:  Super goed 
Wat vind je het leukst bij volleybal: Bovenhands 
 

Verslag van de middag 

Mas was al om 13.00u in de sporthal om te 

kijken naar de wedstrijden van MB1 en MA1 en 

alvast wat spanning er uit te lopen, maar om 

15.00u ging het echte werk beginnen.   

Met de grote mannen inlopen en inspelen, en 

toen het moment. De eerste bal van de 

wedstrijd serveren, keurig over het net en 

daarna nog een mooie pass. Op de bank zien 

dat het de 1e set heel goed ging, maar helaas 

verloren de mannen van Ritola toch.  

Met een minibal met de handtekeningen van 

alle spelers en zijn tekening die hij voor de 

mannen had gemaakt nog leuk op de foto. Een 

top middag had hij. Bij de volgende wedstrijd 

op 19 maart is Fimme Wijma aan de beurt. 

 


