
 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 4, januari 2017 

                Jeugdkamp 9,10, 11 juni 

       Hij komt weer… De jeugdkamp commissie is al volop 
bezig voor het kamp waarbij plezier en sport voorop staat. 
In de bossen bij Ellertshaar staat de prachtige boerderij. Met 
een fantastisch programma wordt het weer een geweldig 
kamp. Aanmelden kan binnenkort via het formulier op de 
website.  

Secretaris 

Bij de volgende ALV zal de huidige secretaris, Aly Wildschut, 

moeder van een jeugdlid, na haar termijn stoppen. Het 

bestuur is nu op zoek naar een opvolger. Natuurlijk zullen 

we (ouders van) leden benaderen, maar als er nu al iemand 

is die graag een steentje wil bijdragen geef dat maar aan. 

Wil je eerst meer informatie over wat het inhoudt dan kan 

je ook mailen met secretaris@ritolavolleybal.nl 

Ballen: 26 april 

De ballen van de teams worden dit jaar op woensdag 26 

april in de Zwet gecontroleerd. Die dag hebben veel teams 

training en van de andere teams wordt verwacht dat 

tenminste 1 lid van het team met de ballentas langs komt. 

    Hallo nieuw, dag oud 

Het oude jaar is wat betreft een laptop voor het DWF letterlijk 

stuk gegaan… Tijdens de laatste wedstrijd 

            van HS1, in een aanval van D, stuiterde de bal 

     door, raakte de lapttop en dat was einde van het 

    beeldscherm… Gelukkig was het een oude…. Maar voor  

   iedereen de beste wensen en een sportief en blessurevrij  

 nieuwjaar.  

 

 

Basisschooltoernooi 2016 

Het was weer een succesvol spektakel met dank aan alle 
leden die hebben geholpen met fluiten en tellen. Zonder 
hen is er geen toernooi.   

JUMBO spaaractie 

De actie bij de JUMBO heeft ruim € 650,-- opgeleverd te 
besteden in een tweetal sport webshops door de 
vereniging. Dank aan JUMBO en allen die hebben mee 
gespaard en de codes ingevoerd op de web site. 

Mixtoernooi: 22 februari 

En het thema is: Zo groen als…  
Geef je op bij Stephan Blaauw en neem je introducee mee. 
Stephan_bl23@hotmail.com 

 Koningsdag 2017, Ritola pakt uit 

Ritola is gevraagd om zich te presenteren met koningsdag 
op de Brink. We hebben kunnen regelen dat we de Join 
Vollebal Tour bus kunnen krijgen!  

Een volleybalveld, een duikkussen, smash snelheidsmeter, 

en springarena. Maar we hebben wel mensen nodig om dit 

spektakel op te bouwen, te begeleiden en af te breken. Elk 

team zal mensen moeten leveren om onze vereniging 

spectaculair te presenteren. 

https://twitter.com/joinvolleytour 

 

 

 

Karel van der Velden 

Voorzitter volleybalvereniging Ritola 
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