
 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 2, september 2020 

       De competitie begint weer 
             Eindelijk gaan we weer wedstrijden spelen. Afgelopen 

zaterdag waren in de Zwet weer de eerste wedstrijden en 

komend weekend is er weer een volledig programma. We zijn 

heel blij dat er weer wedstrijden gespeeld kunnen worden. Wel 

vraagt dit van ons, spelers en publiek om rekening met elkaar te 

houden en ons te houden aan een aantal spelregels. Doen we 

dat, dan kunnen we weer lekker volleyballen. 

 

 

 

 

Corona spelregels 
I.v.m. corona zijn er een aantal maatregelen getroffen. We 

vragen iedereen  zich hier te houden aan.  Vanaf komend 

speelweekend  zal de beheerder van de Zwet enkele zichtbare 

maatregelen treffen ten aanzien van de ingangen, kleedkamers, 

tribune en kantine. Zo mogen er maximaal 25 personen in de 

kantine plaatsnemen.  Maak zo nodig ruimte voor degenen die 

na je spelen zodat zij ook (even) kunnen nazitten.  

Daarnaast zijn de basisregels  nog steeds van kracht: 

- heb je klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen; 

- was vaak je handen; 

- ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen. 

Voor de sportsector is een uitzondering gemaakt om in de sport 

en spelsituaties waar dit niet mogelijk is de 1,5 meter afstand 

tijdelijk/zo kort  mogelijk los te laten. Dit geldt echter niet voor 

de kantine en de tribune. We begrijpen dat het moeilijk is al je 

net gespeeld hebt en dicht bij elkaar bent geweest om daarna 

weer afstand te houden, maar houd je op de tribune en kantine 

aan de 1,5 meter afstand als je niet tot één huishouden behoort.  

 

Met betrekking tot vervoer is het advies om vanaf 13 jaar een 

mondkapje te dragen wanneer personen van buiten je 

huishouden in één vervoersmiddel van of naar een 

sportactiviteit gaan en/of bij uitwedstrijden. Volg op dit gebied 

vooral de overheidsregels die op dit moment gelden, zie ook 

het https://nocnsf.nl/sportprotocol. We hadden het graag 

anders gezien, maar het is op dit moment helaas niet anders. 
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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                                                                                                           

 Steun je vereniging 
Om leuke dingen te organiseren en nieuwe materialen 

te kopen hebben we als vereniging geld nodig. Daarom 

doen we aan 2 acties mee: 

- Vanaf oktober t/m december kan er bij de COOP  

statiegeld gedoneerd worden aan Ritola Volleybal. 

- In oktober start weer de Rabo clubsupport waar leden 

van de Rabobank kunnen stemmen op onze vereniging. 

Stem op onze vereniging en vraag anderen dit ook te 

doen. Het kan een leuk bedrag opleveren waar we o.a. 

voor de mini’s leuke dingen kunnen doen. 

Help elkaar 
Voor alle thuiswedstrijden  zijn er scheidsrechters en 

tellers nodig. Er is daarom weer een fluit- en telschema 

gemaakt en verspreid via de trainers. Zet de data in je 

agenda en zorg dat je er op tijd bent. Dan kan iedereen 

zijn of haar wedstrijden spelen.  Je doet het voor elkaar. 

Algemene Ledenvergadering 

In de vorige nieuwsbrief is gevraagd om 19 september in 

de agenda te zetten. Door de voorbereiding van het 

nieuwe seizoen wordt de ALV verplaatst naar zaterdag 

31 oktober. Tijdens de ALV is er een ouderbijeenkomst 

POD Sport onder begeleiding van Sport Drenthe. Dit is 

een aanpak die helpt om positief gedrag (bij kinderen) 

te stimuleren en een gewenst positief klimaat te 

realiseren en/of te behouden.  Verdere informatie over 

POD Sport en de ALV volgt. 

 

https://nocnsf.nl/sportprotocol

