
 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 5, april 2017 

      Jeugdkamp 9,10, 11 juni 
Meld je aan! Met een fantastisch programma wordt het 
weer een geweldig kamp. Aanmelden kan via het formulier 
op de website.  

Secretaris 

Bij de volgende ALV zal de huidige secretaris, Aly Wildschut, 
moeder van een jeugdlid en recreant bij de donderdag 
groep, 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. 
Tussen 19.00 – 20.00u vindt de controle plaats. 

Mixtoernooi: 22 februari 
Het is al weer even geleden en het was weer een toppertje. 
Met dank aan de organisatoren Stephan Blaauw, Martin 
Colly en Jaap Jan Dun. 

 

           12 april 2017 Kampioenen?!?! 

Woensdag 12 april hebben maar liefst 2 teams de kans om  

kampioen te worden. Dames 1 en Meisjes A1 hebben beiden een  

inhaalwedstrijd.  MA1 speelt haar laatste wedstrijd en met slechts 2 sets winst 

tegen Rovoc MA1 (nr 9) is het kampioenschap binnen. 

D1 speelt tegen Donitas DS9 de nr 4 in de competitie. Met 3 – 1 winst is het 

kampioenschap binnen. Mocht dat niet lukken, dan is er vrijdag 21 april nog een mogelijkheid  

tegen APSAZ DS1 (nr 12 in de competitie). De aanloop voor deze inhaalwedstrijd heeft de gemoederen  

flink bezig gehouden en we verwachten dan ook een zeer gemotiveerde tegenstander. Komt allen om deze 

wedstrijden te beleven. Het begint om 19.00u in de Zwet. 

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 
Volleybal 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 

 

Stratenvolleybal 

Op donderdag 8 juni gaat editie 2017 van het 
Stratenvolleybal in Zuidlaren weer van start en tot en met 
30 mei is het mogelijk om teams op te geven. Het kan gaan 
om stratenteams, maar ook andere verbanden zijn 
mogelijk: bedrijfsteams, familieteams, vriendenteams, 
sportteams, etc. 
Het toernooi wordt gespeeld in sporthal De Zwet. Dit jaar 
is weer gekozen voor een opzet waarbij de teams op twee 
avonden wedstrijden spelen (8,15 en/ of 22 juni) en er één 
grote finaleavond is op 29 juni, omlijst door muziek. Voor 
meer informatie en opgave kan gekeken worden op: 
http://www.ritolavolleybal.nl/stratenvolleybal. 

 

Karel van der Velden 

Voorzitter volleybalvereniging Ritola 
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