
 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 3, december 2018 

       2018 loopt alweer ten einde 
             De afgelopen maand is er weer veel gebeurd zoals het  

Basisschooltoernooi en het  Pietencircuit. Ook staan we op dit 

moment met 7 teams bij de eerste drie in de competitie. Niet 

slecht zoals een noordeling zou zeggen. Belangrijk is wel dat 

iedereen het naar zijn/haar zin heeft en houdt. De tijd gaat snel. 

Sinterklaas heeft het land weer verlaten en de Kerstvakantie is al 

weer aanstaande. Dit is de laatste nieuwsbrief van 2018 daarom 

wens ik mede namens alle bestuursleden iedereen hele fijne 

feestdagen toe en een gezond en gelukkig 2019!! 

Sponsoren 
Zoals jullie waarschijnlijk gezien hebben spelen HS 1 inmiddels in 

de nieuwe gesponsorde wedstrijdshirts. Ook DS 1 hebben een 

shirtsponsor gevonden. Ototec Automotive zal de komende 3 

jaren hun shirtsponsor zijn. Dit bedrijf heeft vestigingen in 

Tynaarlo en Drachten en levert een totaalpakket aan 

automaterialen, banden, gereedschappen e.d. Welk team draagt 

nog meer een sponsor of sponsoren aan? De vereniging koopt 

dan voor het team nieuwe wedstrijdshirts en voorziet die van 

het logo van de sponsor. Voor verdere informatie kun je mij 

benaderen of een mailtje sturen naar 

voorzitter@ritolavolleybal.nl. 

 Invullen enquête 
Twee studenten, waarvan 1 bij onze vereniging speelt, doen 

onderzoek bij onze vereniging. Het doel is o.a. om inzicht te 

krijgen in zaken die binnen onze vereniging goed gaan en zaken 

die beter kunnen. Graag via onderstaande link de enquête  

invullen. Je helpt niet alleen de studenten enorm met hun 

onderzoeksopdracht voor de Hanze hoge school, maar ook de 

vereniging. Invullen kost niet veel tijd. 

 http://www.thesistools.com/web/?id=547288 

 LET OP: Actieperiode loopt ten einde! 
Er hebben veel mensen gebruik gemaakt van de pas sessies in de 

Zwet. Zo rond de 70 formulieren heb ik bij Ruchti ingeleverd. 

Mooi  om te zien dat de nieuwe clubkleding zo positief werd 

ontvangen. De actieperiode met 20% korting  loopt 31 

december 2018 af, dus ….. 

 
Met sportieve groet, 

Roderik de Vries,  Voorzitter volleybalvereniging Ritola 

Mede dank aan onze sponsoren: 

COOP / Knolskoek / De Rooie Kater / Univé / Ototec 

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

Notariaat Zuidlaren / Keurslager De Vries /                                      

Janssen De Tuinspecialist / Sterkliniek dierenartsen                                                                                                           

 Schooltoernooi 21 november 
Op 21 november was al weer het 7e Volleybal 
Basisschooltoernooi. Nog steeds is dit een groot succes. 
Met een opkomst van ruim 200 kinderen was het weer 
een drukte van belang.  Er werden bijna 150 wedstrijden 
gespeeld. Door de goede organisatie verliep dit 
vlekkeloos. Iedereen van harte bedankt voor de inzet. 

Pietentraining 28 november 

Op 28 november hadden de mini’s een speciale  training 
en mochten ze een vriendje of vriendinnetje 
meenemen. Dit gebeurde in grote getale waardoor het 
erg gezellig druk was. Helemaal toen er ook nog 2 Pieten  
langskwamen. Ook kreeg iedereen nog wat zoets. 
Hieronder enkele kinderen met de Pieten. 

 
(Foto is met toestemming van de ouders) 
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