
 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 4, december 2017 

       Verwachtingsvol… 

3e advent is geweest. Nog 1 zondag en dan, dan is het kerst. We 

kijken uit naar het kerstkind en er zijn er meer die uitkijken naar een kind.  

        Groot nieuws in deze tijd van verwachting, Nienke de Vries en Stephan Blaauw  

          verwachten medio 2018 hun 1e kind. Gefeliciteerd en we zijn blij voor jullie.  

    De 1e helft van de competitie is geweest en voor een aantal teams en spelers geldt dat de 

 mentale weerbaarheid wordt getest. De resultaten vallen wat tegen, of persoonlijke tegenslag 

door ziekte of blessures. Heren 2 gaat  gestaag door op weg naar het felbegeerde kampioenschap. En bij 

       de mini’s hebben we al de eerste kampioenen, lees daarover verderop!  

25 jarig bestaan, 8,9 december 

Het was een gezellig samenzijn. Muziek van Mathijs 

Bakker, drankjes, bitterballen, vlammetjes. Een heuse quiz 

met 20 vragen over het verleden die Marnix van den Berg 

met 13 goed wist te winnen. Met de vlaggetjes en vele 

oude foto’s van spelerskaarten van vele jaren oud. We 

hebben geproost op de volgende 25 jaar en stiekem 

denken we aan het vieren van het 75 jarig bestaand in het 

kader van de omni-vereniging volgend jaar. 

 

Basisschooltoernooi: 22 november 

Weer ruim 225 kinderen die actief zijn geweest op het 
toernooi. We weten nu elk jaar gedurende zo’n 3 weken 
alle basisschool jeugd in de groepen 5 t/m 8 tijdens gymles 
in contact te brengen met die o zo mooie sport.  

Op naar de 7e editie. Reken maar op de 
laatste woensdag in november van 2018! 
Het toernooi is van groot belang voor 
nieuwe aanwas van onze vereniging en 
zonder jullie hulp als scheids, teller of 
wedstrijdtafel coordinator is het niet 
mogelijk. 
Alle vrijwilligers weer ontzettend 
bedankt. 

Karel van der Velden  Voorzitter volleybalvereniging Ritola 

Mede dank aan onze sponsoren: 

COOP / Knolskoek / De Rooie Kater / Univé 

Oma  Elzinga / Tissingh / Skid kinderopvang / De Vries bouwbedrijf /  

Notariaat Zuidlaren / Keurslager De Vries / Janssen De Tuinspecialist 

Sterkliniek dierenartsen 

 Incasso december 
Deze maand volgt de 2e incasso van de contributie. Nu de 
penningmeester de eerste perikelen met de 2e jonge spruit 
heeft doorstaan is er weer de rust om dit op te pakken. 
 

Knolskoeken 
De actie is bijna voorbij. Komende week volgt de 

eindafrekening en zal de prijswinnaar en het winnende 

team bekend worden gemaakt. 

 

Loopladders 
Ze zijn besteld en komen er aan. Er zal zeker in het nieuwe 

jaar weer volop mee getraind kunnen worden. Dan kunnen 

die stol-, gourmet-, oliebol-, oude jaarsrolletjes- en 

kniepertjes kilo’s er weer flink van af getraind worden  

 

Netten 
Er zijn haken gemonteerd op de muur. Graag daar 

netjes ophangen.  

 

Mini kampioenen! 
Op zaterdag 16 december is N5 team 1 kampioen 

geworden. Gefeliciteerd Tessa de Vries, Sophie  

van Dijk, Fleur van Leeuwen, Fimme Wijma 

 

 


