
 
                 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 6, april 2016 

10 september! 

Op 10 september gaat Ritola haar eerste Ritola 

Presentatiedag houden. Dan willen we graag alle leden 

(mini’s, jeugd, senioren en recreanten) bij elkaar hebben in 

de Zwet om zich allemaal als ‘team’ in hun team outfit te 

presenteren voor de vereniging. We maken de teamfoto en 

met wat leuke activiteiten komen we met elkaar in contact. 

Dus zet de datum in je agenda: 

10 september 2016 

We zoeken nog mensen die mee willen helpen bij de 

organisatie. We zitten te denken aan een ouder/kind 

toernooitje voor de mini’s, een spelregel quiz, een 

mixtoernooi, misschien wel een lipdub, we maken een 

welkomstvideo en zo zijn er wellicht nog meer leuke ideeën. 

Op een gezellige manier met elkaar in contact komen en 

wat activiteiten.  

We verwachten een grootse opkomst. De datum is nu al 

bekend, zet hem in je agenda (start vermoedelijk 10.00): 

Ritola Presentatiedag 

10 september 2016 

    Mini van de week: Fimme Wijma 

          Op 19 maart speelde H1 en mocht Fimme Wijma mini van de  

       wedstrijd zijn. Fimme was ruimschoots op tijd om alvast wat in te  

lopen en in te spelen. Daarna met de grote mannen warm lopen, inspelen, de 

eerste opslag van de wedstrijd en de daarna op de bank zitten om het hele spektakel 

mee te beleven. En dat is met recht een belevenis. Een hoop lawaai, snoeiharde 

opslagen, prachtige passes, perfecte setups, en dan smashes als kanonskogels. De emoties die 

loskomen, de blijdschap en ook het balen van missers en blunders…. Lees nog meer verderop… 

.   

      

            

 

Koningsdag: woensdag 27 april 

We zijn gevraagd door het Oranje comité of we onze 

vereniging willen promoten tijdens Koningsdag.  

We mogen dan die dag op de Brink, op het grasveld (tussen 

de bomen) onszelf presenteren en middels wat activiteiten 

kinderen, jeugd, senioren vertellen en laten zien waar wij 

als vereniging voor staan. Met plezier een hele leuke sport 

beoefenen.  

De eerste ideeën zijn er. Maar we hebben van alle teams 

een klein beetje hulp nodig. We denken van 10.00 – 14.00 

bezig te gaan. Als je een half uur kan helpen is het al goed.  

voorzitter@ritolavolleybal.nl 

 Jeugdkamp: Geef je op! 

http://www.ritolavolleybal.nl/jeugdkamp-ritola-volleybal-

2/#more-1716 

Ritola eindejaarsfeest: 4 juni! 

Voor het eerst sinds jaren weer een eindejaarsfeest. Vanaf 

B-jeugd, bij Michiel van den Oever (H2) thuis. Beachballen, 

barbecueën, gezellige afsluiting van het seizoen. Noteer de 

datum, verdere informatie volgt nog. 

 

 

Karel van der Velden 

Voorzitter volleybalvereniging Ritola 
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Karel van der Velden 

Voorzitter volleybalvereniging Ritola 

Fimme: mini van de wedstrijd 

 Wat een indrukken, grote mannen, groot veld ook… 

Kijk ik kan onder het net door lopen 

Wat een top team! Met Fimme er bij… 


