
 
Sprintertje 2013-01  

                

Komt er nog een Sprintertje uit deze week? In het kader van de te winnen awards tijdens het 

‘Dag zaal, hallo veld feest' zaterdag a.s. een absolute must. Oké hier is ie dan! Zelf 

genomineerd, kan ik hier misschien wel mijn voordeel mee doen ... haha.     

Het is natuurlijk leuk dat het werk dat je het hele jaar door voor de vereniging verricht wordt 

gewaardeerd. Maar geldt dat niet voor alle vrijwilligers binnen onze vereniging? Ik ben blij 

met alle leden en ouders die er samen de gezelligste vereniging van Zuidlaren van maken en 

hun steentje bijdragen. Het bezorgt mij in ieder geval een hoop plezier! En weer een feestje!  

Karolien  

27-02-2013  

 

 
Ritola Awards 2013  

2 maart is het eindelijk zover, na een succesvol eerste jaar vindt deze avond de 2e editie van 

de uitreiking "Ritola Awards" plaatst in de korfbalkantine ... 

12-02-2013 | lees meer  

 

http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/ritola_awards_2013


 
Fairplay Award  

Dit seizoen besteedt Ritola extra aandacht aan sportiviteit. Zo verkiezen we dit zaalseizoen 

bijvoorbeeld "de sportiefste ploeg van het jaar" ... 

24-02-2013 | lees meer  

 

 
Overgang ZAAL - VELD  

Het einde van de zaalperiode nadert en al moet ik er nog niet aan denken om buiten te trainen 

zal dit toch op korte termijn gaan gebeuren. Het weekend van 9 en 10 maart worden de laatste 

reguliere competitiewedstrijden gespeeld. Vanaf maandag 18 maart zal het materiaal voor op 

het veld weer compleet zijn. De competitie start in het weekend van 30 maart. We kunnen dus 

2 weken trainen voor de eerste wedstrijden starten. Informeer bij je trainer wanneer hij/zij met 

de buitentraining wil starten, wanneer het bekend is zullen de trainingstijden en aanvang ook 

op de site geplaatst worden. Voor de senioren geldt bovenstaande niet, zij kunnen dit zelf in 

overleg bepalen wanneer ze starten.  

Succes met de buitencompetitie,  

Niet vergeten op 19 april is er weer een Clubavond voor de B's en de C's.  

Namens de jeugdcommissie  

Teije Kraf  

   

27-02-2013  

 

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


 
Tussenstand Ritola Awards  

Nog een aantal dagen en dan hebben we de uitreiking van de Ritola Awards. Er is tot op 

heden volop gestemd via de sms en mail, ruim 2300 keer ... 

26-02-2013 | lees meer  

 

 
Wim 60 jaar!  

Vrijdag 22 februari was de verjaardag van onze oudste speler binnen Ritola: Wim Venema. 

Hij is 60 jaar geworden..! ... 

22-02-2013 | lees meer  

 

 
Sinaasappelactie 16 maart 2013  

Zaterdag 16 maart houden we onze jaarlijkse sinaasappelactie. Alle leden van Ritola zullen 

dan in kleine groepjes bij de inwoners van Zuidlaren langs gaan om ongeveer 8000 

sinaasappels te verkopen. De opbrengst van deze actie komt ten goede van de jeugdafdeling 

van Ritola ... 

26-02-2013 | lees meer  

 

 
Scheidsrechtersprobleem? Nog steeds actueel!  

http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/tussenstand_ritola_awards
http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/wim_60_jaar
http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/sinaasappelactie_16_maart_2013


In december hebben we van het knkv de eindafrekening over vorig seizoen gekregen. We 

moesten ruim € 1.000 betalen voor het feit dat we geen beoordelaars hebben geleverd en 

senioren 2 en 3 kregen wedstrijdpunten in mindering omdat we te weinig scheidsrechters 

hebben geleverd. Tegen deze laatste actie hebben we – gelukkig met succes - bezwaar 

aangetekend, maar de boete van ruim € 1.000 hebben we moeten lappen. Conclusie: het 

scheidsrechtersprobleem bij Ritola is nog niet opgelost.  

   

Denk op 22 februari om 20.00 uur met ons mee over een constructieve oplossing! ... 

17-02-2013 | lees meer  

 
  

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


 
Sprintertje 2013-02  

   

Jaja, het is bijna zover, we gaan weer op korfbalkamp! Het jaarlijkse hoogtepunt voor 

korfballende C's en ouder! Maar naast deze korfballers zijn er natuurlijk tal van niet 

korfballende Ritolisten van de partij. Een en al gezelligheid voor jong en oud. Ben je 

nieuwsgierig, kom dan eens een kijkje nemen op camping Kuierpadtien in Wezeperbrug. Je 

bent van harte welkom hoor. Misschien maakt dat je enthousiast om volgend jaar ook (met het 

gezin) van de partij te zijn. Alle dagen wordt er gesport (korfbal, volleybal, zeskamp, voetbal) 

en gespeeld. 's Avonds zijn er speurtochten of andere bosspelen. De laatste avond van het 

hemelvaartkamp is er de gezellige barbecue met aansluitend de bonte avond.Aanmelden kon 

tot 1 mei, maar mocht je toch graag mee willen dan kun je contact opnemen met de 

organisatie. Voor alle informatie kijk je op de site bij Hemelvaartkamp en onderstaand 

nieuwsitem.  

In deze wat betreft korfbal rustige tijd maken we ons op voor een paar spannende 

competitiewedstrijden. Senioren 1 kan dit voorjaar promoveren naar de 1e klasse. Wat een 

prestatie, grijp jullie kans! Succes! Ook zijn er een aantal jeugdteams in de race voor het 

kampioenschap. Wauw, zet 'm op jongens, meiden en coaches!  

Blij zijn wij dan ook met de nieuwe leden die zich de laatste tijd hebben aangemeld. Jaycen 

(kleuterkorfbal), Britta (F), Jelle (E), Sietse (D), Roland (D), Lara (F)  veel korfbalplezier 

gewenst!  

Karolien  

02-05-2013  

 

 
Programma Hemelvaartkamp 2013  

Vanaf nu kun je het programmaboekje voor het Hemelvaartkamp downloaden ... 



04-05-2013 | lees meer  

 

 
De teller staat op 2!  

Jarenlang hadden wij maar één bondsscheidsrechter binnen onze club, maar sinds kort hebben 

we er twee ... 

23-04-2013 | lees meer  

 

 
Oost Arnhem toernooi aanmelden!  

Vanaf nu tot 5 mei kun je je opgeven voor deelname aan het Oost Arnhem toernooi op 

zaterdag 7 juni. Stuur een mail naar jeugdzaken@ritola.nl en geef je op voor 1, 2 of 3 dagen. 

We hopen mee te kunnen doen met alle jeugdteams, inclusief de huidige senioren die nog een 

junioren leeftijd hebben. Krijgen we een team niet compleet dan gaan we mixen met de 

andere teams ... 

22-04-2013 | lees meer  

 

 
Nieuws van de jeugdcommissie  

Voor de jeugd worden er weer wat activiteiten georganiseerd door de jeugdcommissie.  

http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/programma_hemelvaartkamp_2013
http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/de_teller_staat_op_2
http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/oost_arnhem_toernooi_aanmelden


Allereerst gaan we met heel veel jeugd naar een toernooi in Arnhem. Met bijna alle teams 

doen we mee aan het jeugdtoernooi van KV Oost Arnhem. Wil jij of je ouders nog mee, stuur 

dan snel een mail naar jeugdzaken@ritola.nl. Kijk verder op onze website voor meer nieuws.  

Dan op vrijdag 24 juni gaan we het korfbal seizoen afsluiten met het Mix- en Priktoernooi. 

Meer info volgt, maar noteer deze datum alvast in je agenda. Jong en oud spelen dan samen. 

Erg leuke activiteit.  

Op zaterdag 24 augustus is er dan weer het jaarlijkse Ritola jeugdkorfbal toernooi. De 

toernooicommissie (Anita Dijk, Joukje Truien, Teije en Bert) zijn al weer druk bezig met de 

voorbereidingen. De eerste teams hebben zich inmiddels aangemeld. Namens Ritola zullen 

alle jeugdteams mee gaan doen.  

05-05-2013  

 

 
Hemelvaartkamp door de jaren heen.  

Laat in de middag van woensdag 10 mei 1972 rijden vier gezinnen naar de camping de 

Bestmenerberg in Ommen.Het zijn de gezinnen:Willem en Tea Tuinman , Ger, Greanne en 

RoelfFokke en Bineke Terpstra, Erwin, Frank, Mark en AnetBert en Els van Huffelen , Wim 

en Ton Piet en Adry Doedens, Rienus, Wim en GeaDe "kinderen" waren toen in de leeftijd 

tussen de 1 1/2 en de 8 jaar. Een leuke groep.Deze vier gezinnen zijn de kwartiermakers van 

het allereerste hemelvaartskamp. Wij zorgden voor het eten en drinken van allen ... 

16-04-2013 | lees meer  

 
  

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


 
Sprintertje 2013-03  

Na een sportieve afsluiting van het seizoen, middels het super geslaagd mix-hap-priktoernooi, 

kunnen we nog niet helemaal relaxt achterover leunen. Er zijn ontwikkelingen omtrent de 

korfbalkantine waar de mening van alle stemgerechtigde leden gewenst is. Het bestuur nodigt 

iedereen uit voor een bijzondere ledenvergadering vrijdag 28 juni om 20.00 uur in de kantine.  

Het bestuur  

23-06-2013  

 

 
LEDEN VERGADERING!!!!  

Beste leden,Van de gemeente moeten we beslissen of we de kantine overnemen als ons 

eigendom.  

De gemeente vindt het hebben/onderhouden van kantines niet meer een taak van hun en 

willen bezuinigen op deze taak.  

  ... 

22-06-2013 | lees meer  

 

 
Ritola Jeugdtoernooi  

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


Zaterdag 24 augustus wordt er na een welverdiende vakantie weer volop gekorfbald ... 

23-06-2013 | lees meer  

 

 
Familiedag  

Zaterdag 24 augustus voor alle leden, ouders van leden en donateurs ... 

23-06-2013 | lees meer  

 

 
Voorlopige Teamindeling  

17, 18, 20 en 21 juni zal er met de nieuwe teams getraind worden ... 

14-06-2013 | lees meer  

 

 
D1 8e OP NK  

Wat een geweldige ervaring voor onze jonge talenten ... 

16-06-2013 | lees meer  

 

http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/ritola_jeugdtoernooi_2013-06-23_327
http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/familiedag
http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/voorlopige_teamindeling
http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/d1_8e_op_nk


 
(FILM) C1 wordt 4e op NK in Leiderdorp  

De C1 heeft zaterdag 15 juni een knappe prestatie neergezet op de velden van Velocitas in 

Leiderdorp. Van de acht teams wisten zij de vierde plaatst te bemachtigen ... 

18-06-2013 | lees meer  

http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/c1_wordt_4e_op_nk_in_leiderdorp


 
Sprintertje 2013-04  

Na een welverdiende vakantie zijn de korfballers en vrijwilligers van Ritola weer volop in de 

running. Na een goede voorbereiding op het trainingsveld en Ritola jeugdtoernooi, is 

afgelopen weekend de competitie weer gestart. Korfbalplezier in en rond het veld! De 

toernooicommissie en ‘vergulde pollepels' kunnen trots terugkijken op een sportieve 

toernooidag en gezellige familiebarbecue! Het weer zat dan natuurlijk ook geweldig mee, zo 

fijn!  

De kleutergroep is afgelopen vrijdag weer gestart met korfballen. Martijn, Jaycen en Emily 

zoeken nog leuke ‘teamgenootjes'. Dat maakt de (bal)spelletjes des te leuker! Heb je kinderen 

of ken je kinderen in de leeftijd van 3,5 tot 6 jaar? Kom maar eens een kijkje nemen op het 

korfbalveld op vrijdag van 16.45 tot 17.30 uur. Kleuterkorfbal is gratis!  

Dit seizoen organiseren we op vrijdag 20 september een eerste ‘Join the Club'. Senioren 1 

wordt voorgesteld aan de C, B en A jeugd. Daarna verzorgen de senioren een clinic. Samen 

met de huidige trainers wordt de training die avond dus op een andere manier ingevuld. 

Sporten maakt hongerig, dat komt goed uit, want ondertussen hebben een aantal ouders een 

maaltijd voorbereid. Gezamenlijk gaan we aan tafel. Als dat niet gezellig wordt?! Het is de 

bedoeling dat later dit seizoen de andere seniorenteams volgen.  

I.p.v. 9 oktober moeten woensdag 2 oktober de handen weer uit de mouwen gestoken worden 

tijdens het school korfbaltoernooi. De toernooicommissie hoopt ook dit jaar een beroep te 

kunnen doen op vele Ritolisten en ouders.  

Vrijdag 18 oktober vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats om 20.00 uur in de 

kantine. Het bestuur hoopt veel leden en ouders van leden te kunnen begroeten. Noteer deze 

datum dus alvast in de agenda!  

Tot zover het voorwoord van deze eerste uitgave van het Sprintertje van het seizoen 2013-

2014. Voor en achter de schermen wordt weer hard gewerkt aan een sportief en gezellig 

korfbalseizoen. Succes en korfbalplezier gewenst allemaal!  

Karolien  

03-09-2013  

 



 
Verslag Jeugdtoernooi  

11 verenigingen, 44 teams, 80 wedstrijden, 25 scheidsrechters, 10 bekers en 644 

minitompouces; het Ritola Jeugdtoernooi  zit er weer op ... 

25-08-2013 | lees meer  

 

 
Kleuterkorfbal  

We starten vrijdag 30 augustus. Deelname is gratis ... 

22-08-2013 | lees meer  

 

 
Join the club  

20 september bijzondere trainingsavond voor Sen 1 C1 B2 B1 en A1.  ... 

29-08-2013 | lees meer  

 

http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/verslag_jeugdtoernooi
http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/kleuterkorfbal_2013-08-22_230
http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/join_the_club_2013-08-29_903


 
Wedstrijdformulieren  

Denken jullie om het inleveren van de wedstrijdformulieren. Dit moet nog dezelfde dag van 

de wedstrijd  gebeuren ... 

03-09-2013 | lees meer  

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


 
Sprintertje 2013-05  

We hebben een gezellige Zuidlaardermarkt week voor de boeg. De meeste teams zijn 

uitgespeeld op het veld en wachten op wat komen gaat in de zaalcompetitie. Iedereen gaat 

straks de uitdaging aan in een andere poule met nieuwe tegenstanders. De A1 en senioren 1, 2 

en 3 moeten dit weekend nog hun kunsten op het veld vertonen. Dus ook in een vrij weekend 

mag je gerust de gang naar het korfbalveld maken. Zij kunnen jullie aanmoedigingen prima 

gebruiken!  

E1 en D1 zijn al flink aangemoedigd en toegejuicht. Gefeliciteerd met het kampioenschap!  

De zaal trainingsuren van de jeugd zijn vandaag bekend geworden. Een lastige bezigheid, dat 

inplannen, maar het is weer gelukt! Kijk maar eens onder TEAMS op de website. Onder 

TRAININGEN of bij je eigen team.  

Dat Ritola kan teren op goede jeugdtrainers werpt ook dit seizoen zijn vruchten af. Jullie 

vrijwillige tomeloze inzet wordt beloond. Rosalie Hartman en Eline Haan mogen Drenthe B 

vertegenwoordigen. Martijn Bruin Drenthe D. En Britt Terpstra, Roy Terpstra en Melvin 

Spoelder zitten zelfs in Noord onder de 12 en 14 jaar. Manon Pater en Feronie Kuipers 

proberen binnenkort nog een plekje te bemachtigen in Drenthe D. Spelers, trainers en ouders 

gefeliciteerd met de prestaties tot nu toe!  

De F1 mag Sophie Linker als nieuw lid verwelkomen. Veel korfbalplezier gewenst Sophie!  

Het verkopen van de loten voor de jaarlijkse verloting is ook weer van start gegaan. Er zijn 

leuke prijzen te winnen. Wie de meeste boekjes verkoopt mag de trekking verrichten en krijgt 

een leuke prijs. Dus je inzet wordt beloond!  

De Zuidlaardermarkt staat voor de deur en ook die dag komen we allemaal natuurlijk 

traditiegetrouw gezellig aanwippen in de Ritola tent op het brinkje naast de Vlindertuin, naast 

groenteboer Sikkens. Van degene die opgesteld staan als erwtensoeproerder, koffieschenker, 

broodsnijder, serveerder en hamburgerbakker etc. wordt natuurlijk ietsje meer verwacht dan 

alleen gezelligheid :) Het rooster is klaar, check of je opgesteld staat!  

En tot slot staat er voor vrijdag 18 oktober een tweede Join the Club gepland. Dit keer maakt 

senioren 2 kennis met de D, C en B jeugd. Zij verzorgen een clinic en als afsluiter wordt er 

gezamenlijk gegeten in de kantine. Een groepje ouders is weer bereid gevonden om te koken. 

Bedankt daarvoor! Die avond kan er helaas niet gechilled worden, er staan serieuzere zaken 

op het programma. De algemene ledenvergadering vindt die avond namelijk om 20.00 uur 

plaats. Leden en ouders van leden zijn van harte welkom!  



Fijne Zuidlaardermarkt week en herfstvakantie gewenst!  

Karolien  

   

10-10-2013  

 

 
Rooster Zuidlaardermarkt  

Check wanneer je verwacht wordt en zorg s.v.p. dat je op tijd bent. We doen het allemaal voor 

dat ene grote doel ... 

08-10-2013 | lees meer  

 

 
Algemene leden vergadering  

Op 18 oktober is de Algemene Ledenvergaderig in de kantine van Ritola in Zuidlaren ... 

03-10-2013 | lees meer  

 

 
Verloting  

Deze week gaan we weer van start met onze jaarlijkse verloting ... 

http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/rooster_zuidlaardermarkt
http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/algemene_leden_vergadering_2013-10-03_612


30-09-2013 | lees meer  

 

 
Trainingstijden zaal 2013 - 2014  

Vanaf maandag 21 oktober (in de herfstvakantie) trainen we weer in de zaal.De 

trainingstijden zijn als volgt:Maandag (De Zwet)19.00 - 20.00 2/3 zaal: B1 + B220.00 - 21.00 

2/3 zaal: Sen 3Leek, Rodenburghal20.00/20.30 - 21.30: Sen 1 + Sen 2Dinsdag (De 

Zwet)16.30 - 17.30: D2 + E117.30 - 18.30: D1 18.00 - 19.00: A1 + C1Donderdag (De 

Zwet)17.30 - 18.30: D1 + D2 + E118.30 - 19.30: A1 + B219.30 - 21.00: Sen 1 + Sen 221.00 - 

22.00: Sen 4 + overigeVrijdag (De Zwet)17.00 - 18.00: F1 + Kleuters17.30 - 19.00: B118.00 - 

19.00: C1  

10-10-2013  

 

 
Join the Club 2  

Senioren 2 maakt kennis met de D C B jeugd ... 

30-09-2013 | lees meer  

 

 
Fantastisch Schoolkorfbal toernooi  

Het jaarlijkse schoolkorfbal toernooi is weer fantastisch verlopen. Prachting weer. Veel 

kinderen en een gezellige sfeer ... 

02-10-2013 | lees meer  

http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/verloting
http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/join_the_club_2
http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/fantastisch_schoolkorfbal_toernooi


 

 
Sprintertje 2013-06  

Na een geslaagd Sinterklaasfeest wordt 2013 gezellig afgesloten met een Kerst Inn Casino op 

24 december. Daarvoor is iedereen vanaf de B's van harte uitgenodigd. Net als alle ouders van 

leden en donateurs. Dit wil je niet missen. Noteer dus alvast in de agenda!  

Ritola 1 en 2 doen goede zaken. Beide teams staan bovenaan in de competitie! Een knappe 

prestatie tot nu toe. Ga zo door!!! Dat geldt ook voor B2 en D1 overigens! Wauw! A1 staat op 

dit moment tweede met evenveel punten, maar een minder doelsaldo. Zet 'm op wij steunen 

jullie, net als alle teams in de competitie!  

Melvin, Britt en Roy nemen met Noord <14 en Noord <12 deel aan Korfbal Challenge 2013 

in Rotterdam. Zin om te komen kijken naar dit korfbalspektakel? Klik dan even Korfbal 

Challenge aan in de agenda voor meer informatie.  

Alle trainers worden deze maand traditiegetrouw beloond met een kerstpakket. Bedankt voor 

jullie inzet!  

Karolien  

   

   

   

   

02-12-2013  

 

 
Geweldig Sinterklaasfeest  



Wat waren we blij dat Sinterklaas tijd kon vrijmaken voor onze jongste jeugd ... 

29-11-2013 | lees meer  

 

 
Nieuwe Leden  

Ritola Korfbal mag weer een aantal nieuwe leden verwelkomen ... 

02-12-2013 | lees meer  

 

 
KERST INN  

Dinsdag 24 dec. gemaskerd gala voor B's en ouder, ouders van leden en donateurs.  ... 

28-11-2013 | lees meer  

 

 
Uitslag Kerst Inn enquête  

Door 54 lezers van het extra Sprintertje is de korte enquête ingevuld. Waarvoor onze dank.  

In het kort de uitslag:  

Als datum voor de Kerst Inn is gekozen voor 24 december. Dit, omdat de enquête aangaf dat 

van de 54 lezers er 41 beslist zouden komen als wij voor deze datum zouden kiezen. 6 Lezers 

http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/geweldig_sinterklaasfeest
http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/nieuwe_leden
http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/kerst_inn_2013-11-28_527


ongeacht, welke datum, komen niet die avond. Voor de organisatie dus een niet al te moeilijke 

keuze.  

Ook wilden we wel eens weten of het Sprintertje vaak wordt gelezen.  

21 lezers gaven aan altijd het Sprintertje te lezen,14 meestal maar niet altijd, 11 soms en 8 

lezers lezen het Sprintertje nooit. Voor de makers van het Sprintertje valt er toch nog iets te 

verbeteren. Maar ontevreden zijn de makers beslist niet. Want veel lezers weten ook de weg te 

vinden naar de website.  

De webredactie.  

02-12-2013  

 

 
Ritola trainingspakken  

De sponsorcommissie heeft nieuwe trainingspakken voor de vereniging uitgezocht. Voor 

ieder merk geldt dat er zo nu en dan een wisseling in de collectie is. Vandaar onze overstap 

naar het merk Hummel ... 

30-11-2013 | lees meer  

 

 
Geboren  

Marielle, Diederik en Emily gefeliciteerd met de geboorte van jullie dochter en zusje ... 

30-11-2013 | lees meer 
  

http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/ritola_trainingspakken
http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/geboren


 
 

 
Sprintertje 2013-07  

De webredactie wenst iedereen een sportief en gezond 2014!  

We zien iedereen graag bij de Nieuwjaarsreceptie op zondag 5 januari 2014 of bij de eerste 

zaal competitie wedstrijden. LET OP:  

De thuiswedstrijden op 11 januari 2014 zijn in sporthal De Kalkwijck in HOOGEZAND!!  

29-12-2013  

 

 
Nieuwjaarsreceptie  

Het bestuur nodigt alle (ouders van) leden, donateurs uit voor de Nieuwjaarsreceptie ... 

30-12-2013 | lees meer  

 

 
Kerst Inn Geslaagd  

De fiches werden met plezier ingezet bij de diverse speltafels ... 

25-12-2013 | lees meer  

http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/nieuwjaarsreceptie_2013-12-22_321
http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/kerst_inn_geslaagd


 

 
Trainingen kerstvakantie  

In de eerste week van de kerstvakantie (23 t/m 27 december) vervallen alle trainingen voor 

alle teams ... 

17-12-2013 | lees meer  

 

 
Korfbal Challenge  

Knappe prestatie Noord <12 en Noord <14 in Rotterdam ... 

29-12-2013 | lees meer  

 

 
Lianne gaat los in Coop  

Winnares 1e prijs Ritola verloting. 1,5 min. winkelen in de Coop ... 

19-12-2013 | lees meer  

 

http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/trainingen_kerstvakantie
http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/korfbal_challenge_
http://www.ritola.nl/nl/home/nieuws/item/lianne_gaat_los_in_de_coop


 
Sponsoren bedankt!  

Naast de sponsors van de eerste,tweede en derde prijs benoemd op de loten zijn er nog een 

aantal zaken die een bijdrage voor een prijs hebben geleverd ... 

23-12-2013 | lees meer  

 
Ritola trainingspakken  

De sponsorcommissie heeft nieuwe trainingspakken voor de vereniging uitgezocht. Voor 

ieder merk geldt dat er zo nu en dan een wisseling in de collectie is. Vandaar onze overstap 

naar het merk Hummel.  

Deze trainingspakken kunnen het hele jaar door bij Ruchti gepast en besteld worden. Je kan 

nu al heen, maar houdt er rekening mee dat enkele maten vanaf Februari weer te bestellen 

zijn. De pakken zijn voorzien van het Ritola korfbal logo zoals we gewend waren. Wanneer je 

ook je eigen initialen op het pak wilt laten drukken is dat ook zeker mogelijk. Kijk voor de 

flyer voor de totale outfit voor Ritola Korfbal www.ruchti-clubkleding.nl! Klik daarvoor hier.  

Op de foto van Ruchti is de totale outfit voor Ritola te bekijken.  

De sponsorcommissie.  

30-11-2013 

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

