
 
Sprintertje 2011-01  

Dag allemaal,  

De tijd gaat snel. Zo ook de ontwikkelingen binnen onze vereniging!Zo maak je het laatste 

krantje en was er vorige maand nog sprake van een item op de site ter compensatie, nu blijkt 

dat webmaster Peter Esser een heuse nieuwsbrief heeft ontworpen. Geweldig! Aan Gea en mij 

de eer (eerst m.m.v. Bert) om deze vorm te geven. Wederom een uitdaging die wij als 

computerleken graag aan gaan.  

Wij hopen dat alle Ritolisten via deze nieuwsbrief geregeld even op de Ritola site kijken. 

Naast de nieuwsitems en belangrijke schema's kun je er genoeg vermaak vinden. Onder het 

â€˜kopje' vermaak plaatsen we geregeld nieuwe interviews en andere wetenswaardigheden. 

Ook worden er vaak foto's van activiteiten geplaatst. Kortom maak je de gang naar 

www.ritola.nl eigen en schroom niet om eens een leuke opmerking te plaatsen bij de diverse 

items. Op die manier komt er leven in de brouwerij en geeft dat de webmasters het gevoel dat 

er daadwerkelijk wat gebeurd. Want die hebben met elkaar toch een werk verzet!  

Hier dus de eerste editie van het Sprintertje. Een mooi, sportief en digitaal 2011 gewenst!  

Gea, Bert en Karolien.  

PS. Zondag nieuwjaarsreceptie in onze eigen kantine. Kom je ook? Zie de agenda op de 

website.  

PS. Je kunt weer inloggen. Gebruik je oude wachtwoord. Ben je die kwijt, dan nog even 

geduld. Als je ingelogd bent zie je je eigen activiteiten. Kijk maar eens.  

06-01-2011  

 

 
Gelukkig 2011  

De webredactie wenst iedereen een gelukkig, gezond en sportief 2011 toe ... 



01-01-2011 | lees meer  

 

 
Nieuws van de Supporters Club.  

Hallo allemaal,  

Ook de supportersvereniging wenst iedereen een heel sportief en spannend 2011. Wij gaan er 

weer tegen aan en hopen dat jullie allemaal met ons mee doen!  

Het eerste speelweekend is het gelijk aan de bak voor ons eerste! Tegen TFS, bijna 

hekkensluiter in de competitie, mag beslist niet verloren worden. Dus wij moeten er weer 

allemaal staan met onze toeters en spandoeken.De supportersvereniging en Ritola 1 rekenen 

op iedereen. Zaterdag a.s. 8 januari om 18.50 uur in de Zwet.  

Marjolein en Alwin  

De supportersclub is te vinden op de website onder tabblad VERMAAK.  

06-01-2011  

 

 
Ritola op Twitter  

Sinds deze week kun je Ritola ook volgen op Twitter ... 

03-01-2011 | lees meer  

 

http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/gelukkig_2011
http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/ritola_op_twitter


 
Nieuws van de jeugdcommissie.  

Nieuws van de jeugdcommissie.  

Binnenkort weer een aantal activiteiten. Soms in samenwerking met de ledenwerfcommissie. 

Kijk op de agenda welke activiteiten er komen.  

We kunnen wel al vast vermelden dat Ritola mee gaat doen aan de Avond Vierdaagse. We 

willen onze jeugd vragen dit jaar met Ritola mee te lopen. Tijdens de intocht loop je in je 

wedstrijdkleding en met ballen. Onderweg zorgen wij voor drinken en een traktatie.De 

avondvierdaagse is dit jaar van 16 t/m 19 mei 2011.  

06-01-2011  

 

 
Kerst Inn 2010 geslaagd!  

Kerst Inn 2010 was voor het organiserende WhoZnext team van Ritola spannend om te 

organiseren. Maar na afloop konden we zeggen, het was geslaagd ... 

25-12-2010 | lees meer  

 

 
Laatste Sprinter online!  

Na 25 jaar stopt De Sprinter!!  

Het laatste krantje is gemaakt en is nu online ... 

27-12-2010 | lees meer  

http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/kerst_inn_2010_geslaagd
http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/laatste_sprinter_nu_online


 

 
Jeugd Kerst Inn succes  

De Kerst Inn voor de jeugd is succesvol verlopem ... 

25-12-2010 | lees meer  

 

 
Kerstmarkt verslag  

Ritola korfbal stond afgelopen vrijdag voor het eerst op de kerstmarkt. Naast de levende 

kerststal midden in het centrum konden we ons geen mooier plekje wensen ... 

14-12-2010 | lees meer  

http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/jeugd_kerst_inn_succes
http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/kerstmarkt_verslag_2010-12-20_007


 
Sprintertje 2011-02  

Ook in 2011 vliegen de weken voorbij, zo blijkt. Hier alweer het tweede Sprintertje. En wat 

voor een! Weer boordevol nieuws, achtergronden en activiteiten. Zo kunnen we lezen, na het 

inmiddels beroemde interview met Mart Smeets (met o.a. complimenten van de voorzitter van 

KNVB afdeling Noord), hoe het met onze oud Ritolisten Peter Esser en Riko Kruit gaat.  

En zullen we jullie op de hoogte brengen van wat binnenkort allemaal komen gaat. En 

natuurlijk blikken we ook even terug op de afgelopen maand. Het jaar is nog maar net 

begonnen, maar we kunnen nu al terugkijken op prachtige korfbalmomenten en activiteiten. 

Ritola Korfbal bruist!  

Hebben jullie ook nieuws voor in het Sprintertje, dan kun je dat mailen naar 

webmaster@ritola.nl. Liefst met foto!Gea en Karolien  

   

30-01-2011  

 

 
3 Succesvolle Jaren  

Drie succesvolle jaren worden afgesloten  

Ritola uit Zuidlaren en trainer-coach Frank Terpstra hebben samen besloten om aan het eind 

van dit seizoen de samenwerking te beëindigen.  

13-01-2011 | lees meer  

 

http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/3_succesvolle_jaren


 
VRIENDJES EN VRIENDINNETJES TOERNOOI  

Donderdagmiddag 20 januari konden vriendjes en vriendinnetjes van kinderen uit de 

korfbalkleuters, F1, E1 en D2 kennis maken met de korfbalsport ... 

21-01-2011 | lees meer  

 

 
Interview Hoe is het met......?  

Middels een interview komen oud Ritolisten aan het woord. De eerste in de rij is Peter Esser. 

Hij heeft Zuidlaren en daarmee ook Ritola verlaten, maar is achter de schermen wel actief 

gebleven voor onze vereniging. Wat (i.s.m. Mariëlle en Bert) resulteerde in deze prachtige 

website. Peter bedankt!  

Ook Riko Kruit laat van zich horen. Actief als trainer van Deetos blikt ook hij terug op zijn 

Ritola tijd.  

Nieuwsgierig geworden naar beide interviews?! Ga dan nu naar het item Ritoblabla, te vinden 

onder het ‘kopje' vermaak. Of klik op onderstaande link.  

Naar de interviews.  

30-01-2011  

 

http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/vriendjes_en_vriendinnetjes_toernooi


 
Ritola naar Ahoy?  

Zoals iedereen waarschijnlijk wel weet, wordt er voor het hoogste niveau van Nederland 

gekorfbald in de Korfballeague. Ieder jaar strijden tien ploegen voor het zaalkampioenschap 

... 

23-01-2011 | lees meer  

 

 
Optochtwagen Ritola  

Woensdag 13 juli 2011 neemt Ritola Korfbal deel aan de Oostermoer optocht. Het thema van 

de optocht is dit jaar ‘boeken'. Wij hebben gekozen voor Peter Pan ... 

11-01-2011 | lees meer  

 
  

http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/ritola_naar_ahoy
http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/optochtwagen_ritola


 
Voorwoord Sprintertje 3  

Nieuwsbrief nummer drie is gemaakt. Wederom in samenwerking met Bert V., want het 

kunstje is echt niet zo 1 2 3 geflikt. Maar oefening baat kunst.... :)  

En de kunst binnen onze vereniging is natuurlijk kampioen worden. En dat zal komend 

weekend gebeuren ook! De groen witte accessoires, toeters en bellen kunnen weer uit de kast 

gehaald worden. B1 speelt de kampioenswedstrijd om 15.00 uur in Stadskanaal en de 

kampioenswedstrijd van Senioren 1 volgt om 19.00 uur!! in de Zwet. Dus kom allemaal 

kijken!!! De kantine is na de wedstrijd van het eerste open voor een kampioensfeest, waar ook 

jij verwacht wordt.  

Ritoblabla voorziet ons ook van vermaak. We hebben weer 2 oud Ritola leden weten op te 

sporen. Zij werken, in navolging van Peter Esser en Riko Kruit, graag mee aan de 

interviewreeks Hoe is het met ....?  

Woensdag 13 juli zal onze optochtwagen Peter Pan meerijden in de Oostermoer optocht. De 

lijst van benodigdheden is te vinden in het item Oostermoer op de site. Misschien hebben 

jullie nog iets bruikbaars thuis liggen?!  

De data van de Avondvierdaagse en schoolkorfbal is bekend. De voorbereidingen daarvoor 

zijn in volle gang.  

Nu is het wachten op de vele krokussen, narcissen en warme voorjaarszonnetje, oftewel ...... 

LENTE!  

   

27-02-2011  

 

 
Nieuws van de webredactie  

Dag allemaal,  



Vanaf december 2010 zijn we volop bezig om onze website zo actueel en volledig mogelijk te 

houden. Na 3 maanden kunnen we zeggen dat we al heel ver zijn. Er staat nog veel op de 

planning. Dus nog even geduld. Inmiddels is de redactie uitgebreid van 3 naar 6 personen en 

hebben nog eens 6 personen toegang tot de roosterpagina.  

Omdat niet iedereen bekend is met wat waar staat op de website, hieronder nog wat tips.  

Bezoek eens onder HOME het tab "Over deze website". Hier komen regelmatig tips te staan, 

over bijvoorbeeld het printen van het competitieprogramma. Ook is er een "prikbord". Heb je 

zelf wat te melden, mail het ons (webmaster@ritola.nl). Tenslotte bezoek eens onder 

COMPETITIE het tabblad "Supportersvereniging" en onder VERMAAK het tabblad 

"Ritoblabla". Regelmatig staan hier nieuwe interviews en andere belangrijke zaken.   

26-02-2011  

 

 
Nieuws van de jeugdcommissie.  

Nieuws van de jeugdcommissie.  

Op vrijdag 11 maart is er weer een bijzondere Clubavond in onze kantine. We gaan hierover 

niets vertellen, maar het wordt zeker weten  een gezellige en vooral een bijzondere avond. 

Vanaf 20:00 ben je welkom. Alle C's, B's en A's zijn uitgenodigd, dus komt allen.  

Vanaf nu kun je je opgeven voor de Avondvierdaagse. De avondvierdaagse is dit jaar van 16 

t/m 19 mei 2011. Net als voorgaande jaren loop je tijdens de intocht in je wedstrijdkleding en 

met ballen. Onderweg zorgen wij voor drinken en een traktatie. Opgeven kan door 

onderstaand aanmeldingsformulier te mailen naar jeugdzaken@ritola.nl  

Ten slotte. We gaan binnenkort het veld weer op. Hou er rekening mee dat de kantine niet 

altijd open is. Een kantinedienst regelen voor elke dag lukt namelijk niet. Wel kunnen de 

trainers de kleedruimten en het materiaalhok betreden. De kantinecommissie is nog op zoek 

naar ouders die graag af en toe een kantinedienst willen draaien. Mail naar 

webmaster@ritola.nl.  

   

25-02-2011  

 



 
Ritola D1 bij Nic  

Zondag 13 februari waren Ritola D1 samen met DWA D1 regioteam van de week ... 

12-02-2011 | lees meer  

 

 
Schoolkorfbaltoernooi op 25 mei  

In september 2010 zou het schoolkorfbaltoernooi anno 2010 plaatsvinden. Echter de 

grasvelden waren toen niet bespeelbaar. Daarom is het jaarlijks terugkerend toernooi 

verplaatst naar mei 2011 ... 

21-02-2011 | lees meer  

 

 
Update optochtwagen  

De film Peter Pan hebben we onlangs met de optochtcommissie en andere geïnteresseerden in 

de kantine bekeken. Nu kennen we het verhaal en weten we in grote lijnen hoe de wagen eruit 

moet komen te zien en naar welke personages we op zoek moeten. Binnenkort gaan we 

vergaderen en zullen we de taken gaan verdelen.  

  ... 

20-02-2011 | lees meer  

http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/ritola_d1_bij_opkomst_nic_zondag
http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/schoolkorfbaltoernooi_op_25_mei
http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/update_optochtwagen_peter_pan_2011-02-20_140


 

 
Ritola sjaal  

Wil jij ook een echte Ritola-sjaal?Je hebt hem vast wel eens gezien, de ritola-sjaal... Lekker 

warm en mooi voor op de tribune!!!Wil jij een echte ritola-korbal-sjaal?Je kan hem vanaf nu 

tot donderdag 3 maart bij ons bestellen voor €7,50!Stuur een mailtje naar 

supportersvereniging@ritola.nl met daarin hoeveel je er wilt.En dan kun je donderdag 3 

maart, vrijdag 4 maart of zaterdag 5 maart je sjaal voor €7.50 bij ons in de sporthal ophalen.  

09-02-2011  

  



 
EXTRA SPRINTERTJE  

Het kampioensfeest van Ritola 1 en Ritola B1 is door Ritolisten uitbundig gevierd. B1 kan 

zich nu gaan opmaken voor het NK. Zaterdag 19 maart worden B1 en alle supporters in Goes 

verwacht. Voor alle supporters wordt daarom een bus geregeld. Jij gaat toch ook mee! B1 is 

ieders support nodig en jullie willen dit spektakel toch niet missen!  

Ook in deze extra nieuwsbrief aandacht voor de overgang van de zaal naar het veld. Twee 

april begint voor de meeste teams de veldcompetitie.  

De webredactie.  

12-03-2011  

 

 
Allemaal naar Goes  

Ritola B1 is zaalkampioen geworden in de eeste klasse. Dit betekent dat het team mee gaat 

doen aan de Nederlandse Kampioenschappen 1e klasse B-jeugd op 19 maart in Goes. Een 

heel eind weg. Maar we willen onze B1 toch niet alleen laten daar in Zeeland.  

We hebben daarom een bus geregeld. Dit is een bus uitsluitend voor supporters, want het team 

vertrekt al een dag eerder.  

Wil je mee met deze bus, dan kun je je hiervoor aanmelden bij jeugdzaken@ritola.nl. De 

kosten bedragen maximaal 26 euro per persoon. Er kunnen maximaal 58 personen mee, dus 

haast je met het aanmelden. Vol is vol en we kijken naar het tijdstip dat de mail bij ons is 

binnengekomen.  

De kosten worden lager naarmate er meer mensen mee gaan. Als er 50 personen meegaan 

kosten de bus b.v. € 21,--.  

Iedereen mag mee. Leden, Donateurs, ouders van leden, familie van leden en vrienden van 

leden. Wees er snel bij zodat je niet achter het net vist.  



De bus gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen. Aanmelden kan tot dinsdag 15 maart 

19:00 uur.  

De jeugdcommissie.  

11-03-2011  

 

 
Klaverjassen + schoonmaak  

Nieuws over klaverjassen en over de grote schoonmaak.  

... 

09-03-2011 | lees meer  

 

 
Veldtrainingen voorjaar 2011  

De trainingstijden voor het veldseizoen voorjaar 2011 zijn bekend. Kijk op de website bij 

teams en ga naar je eigen team. Als de zaaltrainingen afgelopen zijn kun je de trainingstijden 

ook zien op de trainingenpagina.  

12-03-2011  

 

 
RITOLA 1 KAMPIOEN!!!  

http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/klaverjassen_en_schoonmaak


Zaterdagavond is Ritola 1 zaalkampioen geworden in de 3e klasse. Na een jaar van 

afwezigheid zal Ritola weer terugkeren in de 2e klasse.  

... 

06-03-2011 | lees meer  

 

 
RITOLA B1 KAMPIOEN!!!  

Ritola B1 is in Stadskanaal kampioen geworden in de eerste klasse ... 

05-03-2011 | lees meer  

 

 
kantine@ritola.nl  

Vanaf heden is er op de website informatie te vinden m.b.t. kantinezaken ... 

10-03-2011 | lees meer  

http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/ritola_1_kampioen
http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/ritola_b1_kampioen
http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/kantinezaken_2011-03-10_849


 
Voorwoord Sprintertje 2011-04  

De sinaasappels zijn weer aan de man gebracht. Dus we kunnen weer gezond en wel aan de 

voorjaarscompetitie deelnemen. Nieuwe ronde nieuwe kansen! Zet 'm op allemaal. Veel 

korfbalplezier!  

Het nieuwe wedstrijdschema kun je nu downloaden en/of printen. En kijk voor alle andere 

belangrijke schema's, zoals vervoer of kantinediensten op de site onder het item roosters en/of 

in je mailbox. Zo kunnen er geen vervelende misverstanden ontstaan.  

Nu is het wachten op de komst van de Paashaas. En zijn de voorbereidingen voor de 

Oostermoer optocht in volle gang. En heel stiekem denken we alweer aan het 

Hemelvaartkamp ...  

Kijk voor updates en nieuwsitems regelmatig even op de site.  

Gea & Karolien (jaja, zonder hulp! :)  

30-03-2011  

 

 
Van de voorzitter.......  

Afgelopen zaterdag was de dag waar iedereen van de B1 al weken naar uitgekeken: Het 

Nederlands Kampioenschap!!!Nadat ze ongeslagen kampioen waren geworden in een 

bloedstollende wedstrijd tegen Stadskanaal, waren de verwachtingen best hoog gespannen.. ... 

21-03-2011 | lees meer  

 

http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/van_de_voorzitter......._2011-03-21_954


 
Hylke naar Hoogkerk A1  

Hoogkerk A1 maakt zich op voor hoofdklasse samen met Hylke van GorkumNa Britt Rottink 

heeft ook Hylke van Gorkum aangegeven volgend seizoen de overstap naar Hoogkerk A1 te 

maken. De 17 jarige speler komt momenteel uit voor Ritola en maakt tevens onderdeel uit van 

het JTT <19. Hoogkerk is zeer verheugd met zijn komst en ziet in hem een welkome 

versterking.  

De ploeg blijft verder nagenoeg compleet. Friso Boode en Jan Jouke Flokstra zullen ook het 

volgend seizoen de trainingen en coaching verzorgen.Zowel spelers als staf kijken uit naar de 

zaal hoofdklasse, maar eerst zal geprobeerd worden ook op het veld het hoofdklasseschap 

binnen te halen. Auteur: District Noord  

30-03-2011  

 

 
Piraten en indianen gezocht  

Voor de optocht op woensdag 13 juli is de optochtcommissie op zoek naar zo'n 12 

vrijwilligers die als piraat of indiaan willen meelopen met onze optochtwagen Peter Pan ... 

29-03-2011 | lees meer  

 

 
Nieuws van de commissies  

http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/piraten_en_indianen_gezocht


Kantine commissie.  

Het seizoen is weer begonnen en we moeten dus ook weer onze eigen kantine en omgeving 

netjes houden.Bij deze dus weer een vriendelijk maar ook dringend verzoek; ruim je rommel 

op!!!Na de laatste training/wedstrijd graag even vegen en zn prullenbakken legen.Willen 

iedereen ook weer letten op evt rommel langs het veld en in de dug-out (mn de vele flesjes die 

ook nu weer overal te vinden waren)!Alvast weer bedankt,samen maken we er weer een mooi 

(en opgeruimd) seizoen van.Namens de kantinecommissie en alle vrijwillgers,Marian  

Breng eens een bezoek aan de speciale kantinepagina op onze website. Hier staat alles wat je 

wilt weten over deze commissie. Wie doet wat en hoe kun je bijvoorbeeld een evenement 

organiseren. Ga naar tabblad CLUBINFO en vervolgens naar kantine.  

Jeugdcommissie.  

Notulen van de jeugdcommissie vind je op de Organisatiepagina onder tabblad CLUBINFO.  

Je kunt nog meelopen met Ritola tijdens de avondvierdaagse. Zie prikbord op onze site.  

Juni is toernooimaand bij Ritola. Alleen dit jaar valt ook hemelvaart en pinksteren in juni. 

Mede daarom en vanwege de proefwerkweken gaan we dit jaar niet op toernooikamp, zoals 

vorig jaar naar Arnhem. Wel gaan we naar het NIEK toernooi in Pesse als vervanger van het 

Pannenkoektoernooi dat helaas ook dit jaar is komen te vervallen.  

Ons eigen Ritola jeugdtoernooi is dit jaar op 27 augustus. En het schoolkorfbaltoernooi is op 

25 mei. Zonder hulp kunnen we geen toernooi organiseren. Dus als je kunt helpen mail het 

naar ritolatoernooi@hotmail.com. Voor 25 mei zoeken we hulp voor zowel 's morgens als 

voor in de middag.  

   

Scheidsrechterscommissie:  

 Wil je weten of je opgesteld staat om te fluiten. Neem dan een kijkje op de roosterpagina.  

Tijd voor een feestje!  

Wanneer? Vrijdag 8 april Hoe laat? Vanaf 20.45 uur Waar? In de kantine Voor wie? Iedereen 

vanaf de B's (incl. ouders van jeugdleden) Wat? Het Arbitrage-café Het wát? Gewoon, zoals 

in een café, met barkrukken, en drankjes, en hapjes, en muziek, en een beetje lullen, over 

spelregels en wat er verder maar ter tafel komt. Hoezo moet ik daarbij zijn? Omdat we een 

interessante (en hilarische) quiz in elkaar gezet hebben op basis van filmmateriaal uit onze 

eigen (jeugd- en senioren)wedstrijden. Dat wil je niet missen toch?   

31-03-2011  

 

mailto:ritolatoernooi@hotmail.com


 
Bowlen tijdens Clubavond  

De komende Clubavond op vrijdag 15 april staat in het teken van bowlen. Alle A's, B's en C's 

kunnen hieraan meedoen ... 

27-03-2011 | lees meer  

 

 
Paasfeest  

   

PAASFEEST 2011  

Wie?jeugdleden t/m D1.broertjes en zusjes van jeugdleden t/m 11 jaar.kinderen van leden t/m 

11 jaar.  

Wanneer?vrijdag 22 april van 11.00 tot 12.30 uur.  

Waar?op het korfbalveld.  

Hoe?we gaan o.a. paaseieren zoeken en samen gezellig eten.  

Waarom?omdat de Paashaas ons uitnodigt.op ons verzoek gaat de Paashaas ook prijseieren 

verstoppen.degene die een prijsei vindt wint een prijsje.Degene die de meeste eieren van een 

kleur vindt wint ook een prijsje.Maar gelukkig gaat niemand met lege handen naar huis!  

   

   

30-03-2011  

 

 
Nog 7 plekken vrij voor AHOY  

http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/bowlen_tijdens_clubavond_2011-03-27_840


Zaterdag 16 april gaat de supportersvereniging naar Ahoy!En er zijn nog 7 plaatsen over ... 

29-03-2011 | lees meer  

 
  

http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/nog_7_plekken_vrij_voor_ahoy


 
Sprintertje 2011-05  

Een zwarte bladzijde in de geschiedenis van Ritola Korfbal moeten we nu omslaan en samen 

verder gaan met alle wedstrijden en activiteiten die op het programma staan. Het warme weer 

houdt aan. Een prettige bijkomstigheid bij het organiseren van alles wat komen gaat. Bv. het 

Hemelvaartkamp. Ja ha, dat duurt niet lang meer. Het opgavenlijstje voor de legertent hangt er 

al. Allemaal duimen dat het dan ook zulk heerlijk weer is.....  

Gea en Karolien  

27-04-2011  

 
Dankwoord familie Terpstra  

Lieve allemaal,  

"Wat zou pa het mooi hebben gevonden te zienhoe veel mensen op zijn condoleance en 

crematie zijn geweest".En wat een fijne week hebben we gehad met elkaar, ondanks de 

rouw.De kaarten met lieve woorden kwamen per kilo binnen!Bij Bineke in huis mochten we 

al veel steun ontvangen,en dan nog eens zoveel mensen op de afscheidsdag.....Dit heeft 

Bineke en ons heel goed gedaan.Bedankt allemaal!  

Namens de familie,Anet Terpstra  

19-04-2011 | lees meer  

 

 
Nieuwe trainer(s) selectie  

Voor het volgende seizoen hebben we in Ruben de Jong een nieuwe trainer/coach gevonden. 

Ruben, die in Groningen woont, zal vanaf volgend seizoen de selectie trainen en coachen ... 

23-04-2011 | lees meer  

http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/dankwoord_familie_terpstra
http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/nieuwe_trainer%28s%29_selectie


 

 
Verslag Paasfeest  

De jongste jeugd was op Goede Vrijdag rond de korfbalkantine te vinden. Niet om te 

korfballen, nee er werd gezocht naar 250 gekleurde paaseieren en 10 speciale prijseieren. Ja, 

de Paashaas heeft ook dit jaar goed zijn best gedaan. Op het hele complex mochten de 

kinderen zoeken. Alleen het net ingezaaide grasveld was verboden terrein ... 

23-04-2011 | lees meer  

 

 
Oproep optochtcommissie  

Het is allemaal geregeld, een wagen, een tractor, een thema, een boot en een enthousiaste 

groep mensen. Maar wat ontbreekt is een loods/schuur of flinke overkapping waar we nu 

terecht kunnen ... 

27-04-2011 | lees meer  

 

 
Hemelvaartkamp 2011  

Het 40e Hemelvaartkamp is dit jaar van 2 t/m 5 juni.Voor degene die niet weet wat 

Hemelvaartkamp is: het kamp is één van de gezelligste evenementen van het jaar. Hier staan 

sport, spel en plezier centraal. Het is een korfbalkamp bedoeld voor de A-, B- en C-jeugd. 

Maar ook alle andere leden uit de senioren en ouders van leden zijn van harte welkom ... 

http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/verslag_paasfeest
http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/oproep_optochtcommissie


28-04-2011 | lees meer  

 

 
Nationale Sportweek.  

Woensdag 20 april hebben Gea en Karolien, i.s.m. de combinatiefunctionarissen van de 

Gemeente Tynaarlo in het bezit van een sport en spelbus, zo'n 30 kinderen vermaakt in het 

kader van de Nationale Sportweek ... 

21-04-2011 | lees meer  

 

 
Nieuws van commissies april 2011  

Op 18 juni doen al onze jeugdteams mee aan het jeugdtoernooi bij korfbalvereniging NIEK 

uit Pesse. Een mooi alternatief voor het niet meer georganiseerde Pannenkoektoernooi. Op 25 

mei verwelkomen wij ca 400 basisschooljeugd voor het jaarlijkse Schoolkorfbaltoernooi. En 

op 27 augustus wordt op onze eigen velden het Ritola Jeugdtoernooi gehouden.  

En wil je nog mee lopen met de avondvierdaagse met Ritola, geef je dan nu op en mail naar 

jeugdzaken@ritola.nl.  

Voor meer info van bovenstaande, zie www.ritola.nl  

De jeugd- en toernooicommissie.  

28-04-2011  

 
Hoe is het met ....?  

Dit keer een interview met Lisette Hamminga, oud speelster van Ritola.  

Lees het interview bij Ritoblabla, onder het item vermaak. Of klik hier.  

27-04-2011  

 

 
Arbitrage-café geslaagd  

http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/hemelvaartkamp_2011
http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/nationale_sportweek.


Hoe goed ken jij de spelregels eigenlijk? Tijdens het arbitrage-café afgelopen vrijdag werd 

onze kennis fors op de proef gesteld. Kernwoorden van de avond waren: confronterend, 

verhelderend, lachwekkend en gezellig ... 

10-04-2011 | lees meer  

 

 
Bowlen tijdens Clubavond  

Dit keer mocht de jeugd gaan bowlen tijdens de Clubavond. Plaats de Waterburcht in Eelde ... 

20-04-2011 | lees meer  

http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/eerste_arbitrage-cafe_succes
http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/bowlen_tijdens_clubavond


 
Sprintertje 2011-06  

De voorjaarscompetitie vliegt om, de laatste wedstrijden zijn in zicht. Het eerste 

kampioenschap is al binnen.          D2 gefeliciteerd! Super! Wie we ook kunnen feliciteren 

zijn de wandelvierdaagse lopers en dan natuurlijk speciaal onze Ritola Korfbal lopers. Zij 

hebben 20 kilometer achter de rug en dat allemaal voor onze club. Geweldig hoor!  

Komende woensdag staat het schoolkorfbal toernooi weer op het programma. Zie voor 

informatie het nieuwsitem in deze nieuwsbrief.  

Deze week weer een interview met een oud Ritolist. In het eerstvolgende Sprintertje (de 

laatste van dit seizoen) komen er meer Ritolisten aan het woord. Zij vertellen over de 

vakantieplannen deze zomer. Maar eerst gaan we met z'n allen kamperen in Witten, want het 

Hemelvaartkamp staat voor de deur. Gezellig! Wij hebben er zin in!  

Groetjes Gea en Karolien  

23-05-2011  

 

 
Aanmelden en voorbereiden Hemelvaartkamp  

Aanmelden voor het Hemelvaartkamp kan tot uiterlijk vrijdag 27 mei! Dit kan uitsliutend via 

een mail naar hemelvaartkamp@ritola.n ... 

23-05-2011 | lees meer  

 

http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/aanmelden_en_voorbereiden_hemelvaartkamp


 
Schoolkorfbaltoernooi 2011  

Op woensdag 25 mei wordt rond 1 uur circa 320 schoolkinderen op het korfbalcomplex 

verwacht voor het Schoolkorfbaltoernooi 2011. De voorgaande editie kon helaas niet 

doorgaan, omdat de nieuwe velden nog niet speelklaar waren. Ook dit jaar spande het er om. 

Maar gelukkig kunnen we op, 1 na, alle velden kwijt op de kunstgrasvelden van Ritola en HC 

de Hondsrug ... 

20-05-2011 | lees meer  

 

 
Nieuws van de jeugdcommissie.  

Jeugdtoernooi in Pesse.  

Op 18 juni organiseert korfbalvereniging NIEK uit Pesse een jeugdtoernooi.Niet zoals 

voorgaande jaren gaan we een heel weekend. Waarom niet? Dit heeft meerdere redenen. Zo 

zijn er in de maand juni veel feestdagen: Hemelvaart, Pinksteren. Ook hebben veel kinderen 

van het voortgezet onderwijs proefwerkweken in die periode. We willen graag dat alle teams 

mee gaan. Een aantal kinderen zullen niet mee doen omdat ook het DPT (drie provinciën 

toernooi) plaats vindt.Het is de bedoeling dat je al gaat spelen in de categorie waar je na de 

vakantie in komt te spelen. Het kan zijn dat je nu in de E's speelt en op het toernooi in de 

D's.Welke teams gaan er heen:2 x A-team1 x B -team2 x C-team1 x D-team1 x E- team1 x F-

teamKun je echt niet, geef dit dan zsm door aan je trainer.  

Ingrid Haan Jeugdcommissie.  

25-02-2011  

 

http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/nieuws_over_schoolkorfbaltoernooi


 
Avondvierdaagse  

De avondvierdaagse 2011 zit er weer op ... 

20-05-2011 | lees meer  

 

 
Club van 50  

De korfbalvereniging Ritola heeft een nieuw kunstgrasveld. Er is een flinke subsidie van de 

gemeente. Uiteraard is dit niet zonder extra kosten voor kv Ritola ... 

12-05-2011 | lees meer  

 

 
Hoe is het met ....?  

Hoe is het met Trudy Doornbos?  

Dit kun je lezen op de site onder het item Vermaak, Ritoblabla.  

11-05-2011  

 

 
Obligaties  

Onlangs zijn de laatste obligaties uitgeloot door het bestuur ... 

http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/avondvierdaagse_2011-05-20_553
http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/club_van_50


22-05-2011 | lees meer  

http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/obligaties


 
Sprintertje 2011-07  

Het papieren krantje De Sprinter werd afgelopen seizoen vervangen door een digitaal 

Sprintertje. Geen krantje meer kunnen pakken, was een gemis voor velen. Maar alles went. En 

de Ritola site brengt zoveel meer voor ons allemaal. Dat ervaren steeds meer leden en ouders 

van leden, gezien de stijgende lijn in het aantal bezoekers van de Ritola site. Veel foto's, 

interviews, nieuwsitems en verslagen van feestjes e.d. Alleen het aantal de wedstrijdverslagen 

blijft achterwege. Tja, jullie moeten zelf ook wat doen om de site aantrekkelijk en up to date 

te houden.  

Patrick v/d Linde is daar al wel mee bezig. Hij verzorgt de jeugdratjetoe. Kijk maar eens naar 

zijn verrassende bijdrage bij Vermaak onder het item Jeugdratjetoe. En Mandy wil haar 

probleem graag opgelost zien en heeft daarom iets op het digitale prikbord geplaatst. 

Misschien brengt het anderen ook op een idee.  

Dat de competitie afgelopen is betekent ook dit jaar niet dat we in juni lui achterover kunnen 

gaan zitten. Er wordt lekker getraind en de jeugdleden deden onlangs mee aan het DPT en 

Niek toernooi. Ondertussen wordt er door de commissies vergaderd en is er achter de 

schermen overleg gepleegd over de nieuwe teamindeling. Een lastige klus voor de TC, want 

niet overal zien we tevreden gezichten. Ook wordt er gebrainstormd over ‘zomerkorfbal' voor 

kinderen van 4 t/m 12 jaar. Binnenkort zal er een nieuwsitem hierover op de site verschijnen.  

De zomervakantie is in zicht, maar voor het zover is staan er nog wat activiteiten op het 

programma. De vossenjacht hebben we net gehad, maar vrijdag 1 juli staat het 

mix/priktoernooi voor alle senioren en jeugdleden op het programma. En zaterdag 2 juli 

worden de jeugdtrainers verblijd met een trainersuitje.  

Na de zomer beginnen we op zaterdag 27 augustus met ons Ritola jeugdtoernooi en 

familiebarbecue. Wanneer de trainingen exact weer beginnen kunnen jullie binnenkort lezen 

in een nieuwsitem op de site.  

 Wij wensen jullie allemaal alvast een fijne zomervakantie!    

Groetjes Gea en Karolien  

27-06-2011  

 



 
Ter afsluiting mix/priktoernooi  

Ter afsluiting van het seizoen is er op vrijdag 1 juli een mix- en priktoernooi voor alle jeugd- 

en seniorenleden ... 

21-06-2011 | lees meer  

 

 
Trainersuitje  

Zaterdag 2 juli vindt het jaarlijkse trainersuitje plaats ... 

21-06-2011 | lees meer  

 

 
Vossenjacht succes  

Ondanks het slechte weer was de opkomst bij de Vossenjacht erg goed. Er kwamen 33 

kinderen op deze activiteit af die Ritola's WhoZnext team voor de jongste jeugd had 

georganiseerd ... 

26-06-2011 | lees meer  

 

http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/ter_afsluiting_mix-priktoernooi
http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/trainersuitje_2011-06-21_911
http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/vossenjacht_succes


 
Uitstapje oud 4e  

Zaterdag 25 juni vond een soort minireunie plaats van het 4e. Gea en Marni hadden een leuk 

programma in elkaar gezet en op een enkele aanmekding na was iedereen van de party, ook 

aanhang ... 

26-06-2011 | lees meer  

 

 
De zomervakantie van ....  

                                                                                                                                          Nieuws

gierig geworden?! Kijk dan bij Ritoblabla, onder Vermaak.  

   

21-06-2011  

 

 
Hemelvaartkamp verslag  

Verslag Hemelvaartkamp 2011  

"Lekker weertje he!" was de zin die elke dag gebruikt werd.Het was inderdaad prachtig 

weer.Wat was het fijn om met Hemelvaart op het Ritolakamp te zijn.Voor degene die er niet 

bij kon zijn, hier een paar "wist-u-datjes".......  

  ... 

18-06-2011 | lees meer  

http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/uitstapje_oud_4e
http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/hemelvaartkamp_verslag


 
printertje extra juli 2011  

We dachten in juni de laatste nieuwsbrief van het seizoen gemaakt te hebben, maar hier 

volgen toch nog een aantal belangrijke nieuwsfeiten en leuke wetenswaardigheden voor jullie.  

Ritola Korfbal is op zoek naar enthousiaste kleuters. Ken jij kinderen in de leeftijd van 4 en 5 

jaar? Attendeer ze dan eens op de korfbalsport en onze gezellige vereniging! De 

ledenwerfcommissie promoot deze zomer het korfballen middels zomerkorfbal o.l.v. Mineke 

Wolters. Maandagavond tussen 19.00 uur en 20.00 uur komt zomerkorfbal aan bod tijdens 

een radiouitzending van Radio Tynaarlo Lokaal.  

Fijne zomer gewenst!  

15-07-2011  

 

 
Van de voorzitter.  

Ritolisten,  

Het seizoen 2010-2011 zit er weer op. De laatste regeldingen worden gedaan en iedereen 

maakt zich op voor een mooie vakantie.Het was een goed jaar met enkele hoogtepunten en 

ook zeker een enkel dieptepunt voor de vereniging ... 

16-07-2011 | lees meer  

 

 
Trainingstijden  

De trainingstijden na (tijdens) de zomervakantie zijn bekend ... 

14-07-2011 | lees meer  

 

http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/van_de_voorzitter.
http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/trainingstijden


 
Zomerkorfbal  

Ook in de zomervakantie zijn de kleuters, F, E en D jeugd welkom op het korfbalveld. Alle 

basisschoolleerlingen zijn welkom, dus neem ook je vriendjes en vriendinnetjes mee! ... 

12-07-2011 | lees meer  

 

 
Verslag 1 min winkelen  

Erik Doornbos mocht donderdagavond in C1000 1 minuut gratis winkelen. Wat een 

geweldige eerste prijs van de Ritola Korfbal verloting! Hieronder kun je zijn verslag lezen ... 

15-07-2011 | lees meer  

 

 
Ritola Toernooi  

Op zaterdag 27 augustus wordt op de korfbalvelden aan de Klencke het jaarlijkse Ritola 

jeugdtoernooi gehouden. De toernooicommissie bestaande uit Anita Dijk, Anita Huisman, 

Joukje Truien, Teije Kraf en Bert Vedder, zijn inmiddels druk bezig met de organisatie 

hiervan. Echter zonder hulp van anderen kunnen zij dit niet. Daarom een verzoek aan 

iedereen. Wie kan op zaterdag 27 augustus meehelpen? Het mag de hele dag, maar mag ook 

een deel van die dag.  

Het toernooi zal omstreeks half 10 beginnen en uiterlijk om 16:00 uur eindigen.   

http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/zomerkorfbal
http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/verslag_1_min_winkelen


Wat zoeken wij:EHBO-ers.Hulp in de kantine, verkoop koffie, thee, frisdrank en snoep.Hulp 

bij bakken van hamburgers in de speciale kraam.Hulp in de keuken voor bakken van patat 

ed.Algemene hulp, zoals het legen van prullenbakken en schoonhouden van 

toiletten.Veldhulp, beheer ballen en inname wedstrijdbriefjes.  

Kun je helpen, mail dan naar toernooi@ritola.nl. We willen graag het tijdstip van je hulp 

weten en welke bezigheid je voorkeur heeft. Op onze website komt later een rooster van de 

hulp van deze dag.  

Het Ritola jeugdtoernooi wordt mede mogelijk gemaakt door Menzis Zorgverzekeraar.  

Groeten namens de toernooicommissie,Bert Vedder  

15-07-2011  

 

 
Hoe is het met ....?  

   

Deze maand zijn weer twee oud-Ritolisten geinterviewd. Marni Spoelder-Feringa (geen 

onbekende :) en Gert-Jan van Oosten. We verwijzen jullie graag naar Ritoblabla. Dat is te 

vinden onder het item vermaak. Veel leesplezier!  

15-07-2011  

 

 
Geslaagde optocht  

Na regen komt zonneschijn, dat hebben we gezien. Wat een prachtige optocht en wat een 

gezellige optochtwagen reed er mee van de Ritola jeugd. Bartje heeft de tweede prijs in de 

categorie jeugd gewonnen. Gefeliciteerd ... 

15-07-2011 | lees meer  

http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/optochtwagen_2e_prijs_jeugd


 
Sprintertje 2011-08  

Bijpraten deden we op de familiedag, dus nu houden we het kort :) De competitie gaat weer 

van start. We wensen alle teams veel succes en vooral veel korfbalplezier. Alle belevenissen 

in en rond het veld lezen we graag in jullie verslagen op de site.  

Gea en Karolien  

06-09-2011  

 

 
Competitie programma Ritola  

Het nieuwe competitie programma van het najaar 2011 is inmiddels bekend ... 

26-08-2011 | lees meer  

 

 
Ritola opent nieuw veld  

ZUIDLAREN- Afgelopen zaterdag heeft Ritola korfbal haar eigen veld geopend. Op een dag 

die onverwacht zonnig en droog was, werd na het jeugdtoernooi het veld feestelijk geopend. 

Wethouder sport, Dhr. Kremers, opende het veld door een bal door de korf te gooien. Na een 

soort domino parcourd rolde er een rode loper uit en kon men het veld betreden ... 

29-08-2011 | lees meer  

http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/competitie_programma_ritola
http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/ritola_korfbal_opent_eigen_veld


 

 
Van de voorzitter: Bedankt!  

Afgelopen zaterdag was het weer een prachtige dag! We hadden veel geluk met het weer, en 

de strijd op de velden bij het jeugdtoernooi was prima. In het begin wel wat trubbels met het 

programma omdat VDW/OLS met 1 team niet verscheen, maar dankzij het geroutineerde 

team werden ook deze problemen snel opgelost ... 

29-08-2011 | lees meer  

 

 
Webnieuws 29-08-2011  

Als je goed hebt opgelet zie je wat wijzigingen op onze website. Natuurlijk staat het nieuwe 

competitieprogramma op de website. Roosters zijn ingevuld. Dus even opletten wanneer je 

moet rijden, fluiten etc ... 

29-08-2011 | lees meer  

 

 
Vervoersschema  

Het vervoersschema voor de uitwedstrijden van de jeugd is bekend. Kijk hiervoor bij Vervoer 

op het tabblad ROOSTERS ... 

31-08-2011 | lees meer  

http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/van_de_voorzitter_bedankt
http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/webnieuws_29-08-2011
http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/vervoersschema


 

 
Kantinedienst?  

Het rooster voor de kantinediensten tijdens het komende veldseizoen is geplaatst ... 

03-09-2011 | lees meer  

 

 
Wedstrijdverslagen  

De competitie gaat komend weekend van start en om van alle wedstrijden de hoogtepunten 

mee te krijgen worden wedstrijdverslagen zeer op prijs gesteld ... 

04-09-2011 | lees meer  

 

 
Geslaagd Jeugdtoernooi  

Wat hebben we weer een mooi jeugdtoernooi gehad!Begin dit jaar begonnen de eerste 

voorbereiding voor het toernooi ... 

27-08-2011 | lees meer  

 
Hoe is het met....?  

Interview reeks met oud Ritolisten ... 

06-09-2011 | lees meer  

 
Pasfoto's  

Graag pasfoto's van onderstaande personen:  

Tessa Doedens Petra Faber Alwin van Gorkum Thomas Haan Rob Hoiting Marjolein Hovius 

Anne Plaisier Christy Plaisier Marc Plaisier Robert Plaisier Thomas Polman Femke 

Schripsema Jan Sluiter Bente Stalma Jannes Stokker Janet Terpstra Bas Tuinman Lisa 

Tuinman Marian Tuinman Mariëlle vd Veen Wim Venema Florida Visser Mariëtte Zoer  

http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/kantinedienst
http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/wedstrijdverslagen
http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/geslaagd_jeugdtoernooi
http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/hoe_is_het_met....


Willen jullie, het liefst twee, pasfoto's inleveren voor een nieuwe spelerskaart? Op 8 en 9 

september is er een mogelijkheid tijdens de training om voor € 7.50 6 pasfoto's te laten 

maken.  

Pasfoto's inleveren: in bakje voor wedstrijdformulieren (met naam en geb. datum erop) of 

opsturen:Riek Oosterveld, Goldakkers 30, 9483 PG Zeegse.  

NB: als je speelt met een ongeldige pas kun je een boete krijgen.  

   

30-08-2011   



 
Sprintertje 2011-09  

De zaaltrainingstijden, zaalcompetitie en bv. de diensten in de Ritolatent zijn nog niet bekend, 

dus echt reden voor een Sprintertje is er niet, maar we willen de wedstrijd van woensdag a.s. 

graag bij iedereen onder de aandacht brengen.  

Als speler uit de tweede klasse hoop je natuurlijk eens tegen een ereklasse/korfballeaque team 

te mogen spelen. Nou dat gaat gebeuren. Buiten de competitie om wordt er woensdag 

gestreden om de Jan Mulder beker. Ritola 1 - Nic 1. Woensdag 5 oktober 20.00 uur hopen we 

op zoveel groen wit dat het naastgelegen blauwe hockeyveld doet verbleken...haha. Kom dus 

allemaal Ritola 1 aanmoedigen! Succes!  

Het weer is geen graadmeter, maar de Zuidlaardermarktweek is toch echt weer in aantocht. 

Daarover schrijven een aantal Ritolisten in Ritoblabla (vermaak). Leuk om te lezen hoe ieder 

die dagen beleefd.  

En een applausje voor de spelers. De oproep ‘wie wast die schrijft' heeft zijn vruchten 

afgeworpen. De laatste weken verschijnen er weer leuke wedstrijdverslagen op de site. De 

laatst geplaatste kun je bv. checken bij ‘laatste reacties' op de homepage. Of door een kijkje te 

nemen bij de teams. Dank voor jullie inzet. Maar ga vooral zo door! Laat de klad er a.u.b. niet 

in komen.  

Natuurlijk krijgt C1 ook een applaus. Zij zijn afgelopen weekend al herfstkampioen 

geworden. Gefeliciteerd!  

Gea en Karolien  

03-10-2011  

 

 
Ritola 1 - NIC 1 woensdag  

Woensdag 5 oktober zal Ritola 1 spelen tegen Nic 1 op de korfbalvelden van Ritola.&nbsp ... 



02-10-2011 | lees meer  

 
Schoolkorfbaltoernooi 2011  

Het schoolkorfbaltoernooi van 2011 wordt dit jaar op 12 oktober 2011 gehouden. In mei van 

dit jaar vond het toernooi van het vorig jaar plaats, omdat de korfbalvelden in het najaar van 

2010 nog niet klaar waren.  

Diverse scholen hebben ons gevraagd om het toernooi weer in het najaar te houden. In mei is 

het namelijk nolg al druk met bv. schoolreisjes, avondvierdaagse en andere toernooien. Omdat 

bij korfbal zowel jongens als meisjes in dezelfde wedstrijd kunnen spelen is met name deze 

sport geschikt voor teamwork aan het begin van het schooljaar. De jeugd leert elkaar zo beter 

kennen.  

De voorbereidingen voor dit toernooi zijn inmiddels in gang gezet. De eerste aanmeldingen 

zijn ook al binnen. Met andere woorden we liggen op schema. Hopelijk werkt het weer een 

beetje mee. Tot ziens op het toernooi. Binnenkort plaatsen we op deze website het 

programma.  

Ten slotte nog even voor de jeugd uit de gropen 1 en 2. Ook voor deze jeugd organiseren wij 

weer een leuke activiteit. Dus kinderen, kom ook mee naar dit toernooi. Het wordt weer erg 

leuk.  

De toernooicommissie,  

Anita, Anita, Joukje, Teje en Bert.  

16-09-2011  

 

 
RITOLA C1 KAMPIOEN!!!  

Ritola C1 is al vóór het einde van de competietie kampioen geworden. Het team, dat bestaat 

uit zes dames en vijf heren, werd afgelopen zaterdag kampioen in de tweede klasse door te 

winnen van OWK C1 ... 

01-10-2011 | lees meer  

 

http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/ritola_1_-_nic_1_woensdag
http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/ritola_c1_kampioen


 
Kleuterkorfbal  

Kleuterkorfbal is ook weer gestart. En wel op vrijdag van 16.30 - 17.15 uur ... 

19-09-2011 | lees meer  

 

 
Veteranenkorfbal  

Bewegen in de Veteranengroep op donderdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur ... 

29-09-2011 | lees meer  

 

 
1e Clubavond goed bezocht.  

De 1e Clubavond van dit korfbaljaar is zeer goed bezocht. Ook de C's waren goed 

vertegenwoordigd ... 

01-10-2011 | lees meer  

 

 
Schooljeugd enthousiast  

De eerste oefensessie voor de basisschoolleerlingen ter voorbereiding van het 

schoolkorfbaltoernooi zit erop ... 

http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/kleuterkorfbal
http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/veteranenkorfbal_2011-10-01_954
http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/1e_clubavond_goed_bezocht.


30-09-2011 | lees meer  

 

 
Spelers blijf schrijven  

Wie wast die schrijft ... 

29-09-2011 | lees meer  

 

 
Zuidlaardermarkt deel 2  

Na Gea, Marian en Karolien eerder deze week, komen nu ook Lizan en Anet aan het woord 

over hun ideale Zuidlaardermarkt ... 

29-09-2011 | lees meer  

 

 
WhoZnext activiteit najaar 2011  

Het WhoZnext team van Ritola is weer op volle sterkte. Jeroen Stenveld heeft de groep 

versterkt. hierdoor bestaat de groep uit 8 jeugdleden en 1 coach. Uiteraard kunnen 

belangstellenden zich altijd melden. Mail dan naar whoznext@ritola.nl.  

Ook in het najaar van 2011 zal het WhoZnext team van Ritola een activiteit organiseren. Dit 

keer op 2 verschillende vrijdagen die beide in het teken staan van Halloween. Voor de 

junioren is er een avond gepland op vrijdag 28 oktober. Een week later zal een activiteit 

georganiseerd worden voor alle andere jeugdleden tot en met de F-jes.  

De junioren gaan op vrijdag 28 oktober na een griezelfilm op pad. Wat er gebeuren gaat 

vertellen we niet. Maar wil je mee doen, dan zul je je moeten opgeven. Mail hiervoor naar 

whoznext@ritola.nl. De avond start om 19:00 uur en zal rond 23:00 uur afgelopen zijn.  

De andere jeugdleden blijven op vrijdag 4 november gezellig binnen voor een spectaculaire 

Halloweenavond. Met veel spel en iets minder griezelen. Toch gaan we de kantine wel 

omtoveren in Halloween. Deze groep mag een vriendje of vriendinnetje meenemen. Opgave 

vooraf is beslist noodzakelijk. Stuur een mail naar whoznext@ritola.nl. De avond start om 

18:30 uur en is om 21:00 uur afgelopen.  

http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/schooljeugd_enthousiast
http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/spelers_blijf_schrijven
http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/zuidlaardermarkt_deel_2
mailto:whoznext@ritola.nl
mailto:whoznext@ritola.nl
mailto:whoznext@ritola.nl


Meer over beide activiteiten vind je op de WhoZnext pagina op de website. Zie hiervoor het 

tabblad VERMAAK - WHOZNEXT.  

Het WhoZnext team,  

Amber, Karen, Florida, Lisa, Amber, Thomas N, Jeroen, Patrick en Bert  

   

03-10-2011   



Sprintertje 2011-10  

Na een gezellige Zuidlaardermarktweek, incl.‘Ritola party' in café De Vliegh en het 

gezamenlijk de handen uit de mouwen steken in de Ritolatent, schakelen we sportief over naar 

de wintertijd en maken we ons op voor de zaalcompetitie. De komende maanden is sporthal 

‘De Zwet' ons onderkomen, maar blijft onze kantine the place to be. Halloween is reeds 

gevierd, maar de komende tijd staan er meerdere activiteiten op het programma. 

Uitnodigingen volgen. O.a. voor het Sinterklaasfeest en binnenkort een clubavond voor C's en 

A's. Ook mogen we ons weer verheugen op de Kerst Inn. Dit jaar niet op Kerstavond, maar op 

vrijdag 23 december! Noteer deze datum alvast in de agenda!Neem geregeld een kijkje op 

www.ritola.nl om de regelmatig geplaatste nieuwsitems te lezen. Zo blijf je op de hoogte van 

het reilen en zeilen binnen onze vereniging. Leuke interviews, o.a. met de trainers van Ritola 

1, zijn te lezen onder het ‘kopje' Ritoblabla (vermaak).  

Het zaalschema is bekend, maar niet alle wedstrijden van C1, C2 en A1 zijn ingepland. Houd 

hier dus rekening mee. Het vervoersschema is klaar en te vinden op de site onder 'roosters' en 

bij de teams.  

Ook mogen we weer een aantal nieuwe jeugdleden verwelkomen. Zo zijn Romke Otto en 

Sven Terpstra bij de kleuters begonnen en is E2 aangesterkt met Danique Appelman, Birgit 

van der Broek en Marco Kobus. Allemaal veel korfbalplezier gewenst!  

Groetjes Gea en Karolien  

08-11-2011  

 

 
Wijzigingen zaalprogramma  

De afgelopen week zijn er behoorlijk wat wijzigingen in het zaalprogramma doorgevoerd ... 

06-11-2011 | lees meer  

 

 
Sint bij Kleuters & F'jes  

http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/wijzigingen_zaalprogramma


Vrijdag 2 december is het zover. Dan bezoekt Sinterklaas korfbalvereniging Ritola ... 

07-11-2011 | lees meer  

 

 
Korfbal op schoolplein  

Hier een update over de toegewezen 4000 euro (mei 2010) uit het coöperatiefonds van de 

Rabobank ... 

04-11-2011 | lees meer  

 

 
Kerst Inn 2011  

Niet op Kerstavond, maar vrijdag 23 december (!) nodigen we alle Senioren, A's, donateurs 

en ouders van leden uit voor de Kerst Inn. Noteer alvast maar in de agenda, want het beloofd 

weer een reuze gezellige avond te worden ... 

07-11-2011 | lees meer  

 

 
Ritola naar Engeland??  

Het is inmiddels al bijna een traditie aan het worden. Zo om de 2 jaar een trip naar 

Engeland te organiseren. Het begon allemaal in 2002 met een trip voor de C1. Er werd toen 

http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/sint_bezoekt_kleuters_-en-_fjes
http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/korfbalpalen_op_schoolpleinen
http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/kerst_inn_2011


deelgenomen aan een jeugdtoernooi in Camebridge, waarvan de organisatie o.a. in handen 

was van Mineke en Sybren ... 

06-11-2011 | lees meer  

 

 
Selectie Noord  

Na twee leuke en leerzame selectietrainingen in Wolvega onder leiding van Leon de Vries en 

Ronald Wessels (en wel heel laat op bed), is Melvin Spoelder geselecteerd voor het team van 

Noord jonger dan 12 jaar ... 

26-10-2011 | lees meer  

 

 
Halloween was geweldig  

Het Halloween feest voor de jeugd t/m de C's was zeer geslaagd. Maar liefst 30 kinderen 

kwamen af op de avond georganiseerd door Ritola's WhoZnext team ... 

05-11-2011 | lees meer  

 

 
Even voorstellen  

Trainers/coaches van Ritola 1, Ruben de Jong en Freek Keizer stellen zich graag even voor ... 

25-10-2011 | lees meer  

 
  

http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/ritola_naar_engeland
http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/selectie_noord
http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/halloween_was_geweldig
http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/even_voorstellen


 
Sprintertje 2011-11  

                                                                                                                                            Zaterd

ag moet er nog door een paar teams gekorfbald worden en dan is het voor wat de competitie 

betreft even helemaal gebeurd. Even de batterij opladen! Daarom verwelkomen we iedereen 

vanaf de A's komende vrijdag graag op de Kerst Inn. Je kunt de Kerstvakantie toch niet 

gezelliger beginnen als met 'Ik hou van Holland'! Linda, Jeroen en Guus zijn er in ieder geval 

klaar voor....    

Ritoblabla sluit de interviewreeks 'Hoe is het met....?' af met twee leuke interviews van 

Marieke Werkman en Jan Klopstra. (Deze worden z.s.m. op Ritoblabla geplaatst.) Eerder deze 

maand kwamen oud-Ritolisten Janet en John Hasper al aan het woord. (Je kunt rechtstreeks 

naar Ritoblabla via de homepage (rechtsonder) of via het item Vermaak.)  

Ook hebben we de laatste weken nieuwe leden mogen verwelkomen! Veel 

korfbalplezier Heleen Zuid (sen. 4), Marjon Verwoerd (D1), Birgit van der Broek (E2), 

Christa Vos (sen. 4), Aileen Hoiting (A2) en alle nieuwkomers bij de veteranengroep. De 

veteranengroep bestaat nu uit zo'n 12 mensen!  

De webredactie wenst iedereen gezellige Kerstdagen & een gezond en sportief 2012!  

Groetjes Karolien  

19-12-2011  

 

 
Kerst Inn 2011  

Niet op Kerstavond, maar vrijdag 23 december (!) nodigen we alle Senioren, A's, donateurs 

en ouders van leden uit voor de Kerst Inn. Noteer alvast maar in de agenda, want het beloofd 

weer een reuze gezellige avond te worden ... 

07-12-2011 | lees meer  

 

http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/kerst_inn_2011


 
Geen trainingen tussen Kerst en Nieuwjaar  

Tussen Kerst en Nieuwjaar zijn er geen trainingen voor alle teams ... 

20-12-2011 | lees meer  

 

 
Nieuwjaarsreceptie  

Samen kijken we terug op 2011 en proosten we op een sportief 2012 ... 

11-12-2011 | lees meer  

 

 
Verslag Intocht Kerstman  

De Kerstman is trots op onze sportieve fakkellopers ... 

10-12-2011 | lees meer  

 

http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/geen_trainingen_tussen_kerst_en_nieuwjaar
http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/nieuwjaarsreceptie_2011-12-11_450
http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/verslag_intocht_kerstman


 
Inleveren shirts!!!  

Zoals we gewend zijn worden jaarlijks de shirts en pakken ingeleverd en uitgezocht. Dit is in 

de zomerstop niet gelukt en dat heeft zo zijn gevolgen gehad ... 

10-12-2011 | lees meer  

 

 
Verslag Sinterklaasfeest  

We kunnen weer terug kijken op een gezellig Sinterklaasfeest ... 

03-12-2011 | lees meer  

 

 
Frituurvet inleveren  

Wij als Ritola Korfbal doen mee aan de actie Frituurvet inleveren ... 

21-11-2011 | lees meer  

 

 
Polo's met naam  

                                                                                                                                                Cad

eautje nodig of is je oude te klein geworden?! Denk dan eens aan een (nieuw) Ritola-polo met 

je naam.   

Kosten van een Ritola-polo met naam en nummer zijn 17,50 euro. Voor maten, kleuren en 

tekstkleuren kun je contact opnemen met Jan Vos : info@artistiq.nl  

http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/inleveren_shirts
http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/verslag_sinterklaasfeest_
http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/frituurvet_inleveren


19-12-2011 


