Sprintertje 2012-01
De ijspret van afgelopen weken zorgde voor een soort van stilte op de Ritola site.
Nieuwsitems en wedstrijdverslagen kwamen mondjesmaat binnen. Iedereen was op het ijs te
vinden. Ook op het Zuidlaardermeer werd fanatiek geschaatst. Een prachtig gezicht!De
aangename temperatuur van afgelopen dagen doen de groen/witte harten sneller kloppen.
Allerlei activiteiten en nieuwsitems stromen binnen bij de webredactie. Dus tijd voor een
Sprintertje! Het is net niet gelukt om de definitieve veldtrainingstijden te vermelden, die
houden jullie dus nog te goed.
Gaan jullie weer verslagen schrijven?! Dan zal de webredactie weer voor leuke Ritoblabla
items zorgen. Deal!
Gea en Karolien
24-02-2012

Ruben de Jong blijft volgend seizoen de Ritola selectie
trainen.
Afgelopen weken is er gesproken met Ruben de Jong en Freek Keizer over de trainingen en
het coachen van de selectie voor het volgende seizoen. Het verheugt ons zeer dat Ruben
enthousiast is volgend jaar de selectie te blijven trainen ...
23-02-2012 | lees meer

Sinaasappelactie 17 maart 2012
Zaterdag 17 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 ...
22-02-2012 | lees meer

Sport en spel pret
Een gezellige actieve onderbreking van je vakantie ...
18-02-2012 | lees meer

RITOLA AWARDS!
10 maart is het eindelijk zover, na de uitreiking van de Televisierring, de Oscars en de MTV
Awards vindt deze avond de uitreiking van de Ritola Awards plaatst in de korfbalkantine ...
24-02-2012 | lees meer

Ritola E1 KAMPIOEN!!!
Nu met filmpje en verslag: De korfballers uit de E1 van Ritola zijn afgelopen zaterdag
kampioen geworden in de zaal. De competitie is nog niet afgelopen, maar ze mogen zich al
kampioen noemen ...
12-02-2012 | lees meer

Update korfbalpalen

De ‘vandalisme proof' korfbalpalen voor de basisscholen zijn in productie genomen ...
02-02-2012 | lees meer

Ritola A1 speelt topwedstrijd in Engeland.

Op woensdag 2 mei 2012 speelt Ritola A1 een echte topwedstrijd in Engeland. Het is ons
namelijk gelukt de nummer 3 van Europa te strikken voor een vriendschappelijke wedstrijd.
Deze nummer 3 is Trojans KC. Door winst op het Portugese Benfica in januari 2012 mocht
Trojans KC de bronzen medaille mee naar huis nemen. En werd daarmee de nummer 3 van
Europa.
Er zal mogelijk een klein toernooi gespeeld gaan worden. De details worden nog verder
uitgewerkt.
De wedstrijd wordt gespeelt in Croydon (Londen) in de Trinity School. Supporters zijn
welkom. De wedstrijd zal om 20:00 uur beginnen.
Meer nieuws later.
Teije en Bert.

24-02-2012

Geld is binnen.

Afgelopen zondag 12 februari 2012 hebben we bijna 900 euro verdient voor de vereniging!!!
Een grote partij babyvoeding was verkeerd beletterd en moest voor verzending naar China aan
beide zijden van de doos een nieuwe sticker krijgen.
...
12-02-2012 | lees meer

Ritola polo

De kosten van het drukken van een Ritola polo zijn verhoogd, waardoor Jan Vos er niet meer
erom heen kan om de prijs aan te passen ...
22-02-2012 | lees meer

Sprintertje 2012-02
Komende weken gaan een aantal vrijwilligers binnen onze vereniging de vandalisme proof
korfbalpalen op de schoolpleinen plaatsen. Deze palenactie is mogelijk gemaakt door een
gulle gift uit het cooperatiefonds van Rabobank Noord-Drenthe. Fantastisch! Nogmaals
bedankt!
Vrijdag 27 april is er om 14.45 uur een eenmalige feestelijke onthulling op het schoolplein
van De Schuthoek Zuidlaren, onder toeziend oog van genodigden en pers. Nieuwsgierig? Je
bent van harte welkom.
Middels de palenactie willen wij de korfbalsport promoten en meer jongens en meisjes
enthousiast maken. Dat hoeven we niet te doen voor onderstaande personen. Zij zijn namelijk
de afgelopen maanden lid geworden. Veel korfbalplezier
toegewenst:
Elsa
Hasper (k), Lotte Hasper (k), Leane Wolters (k), Cheyenne Koops (d), Natascha Willemse (d)
en de volgende dames zijn actief met de vetrenanengroep Tineke Kamerling, Grietje Wilting,
Ank Bosklopper, Willy Jonge-Poerink, Jeanne Martens, Trijnie Pelgrim, Anneke
Schumacher, Geeske Zoer.
Dat we een gezellige vereniging zijn blijkt wel uit de vele activiteiten die dit voorjaar
georganiseerd worden. Op 30 april vindt o.a. het 5 districten toernooi op ons veld plaats en
reist er een groep Ritolisten af naar Londen. We kamperen met Hemelvaart niet in Witten,
maar in Wezuperbrug en het weekend van 9 juni kamperen veel jeugdleden met hun ouders en
trainers in Arnhem tijdens het Oost-Arnhem jeugdtoernooi. Kortom een en al gezelligheid!
Ps.: Vergeet niet regelmatig op de site te kijken of je opgesteld staat voor kantinediensten,
vervoer of als scheidsrechter en het lezen van de nieuwsitems. Door een technische storing
i.v.m. het in gebruik nemen van een nieuwe site door de knkv is het tijdelijk niet voor alle
teams mogelijk om de standen/uitslagen op te zoeken. Sorry voor het ongemak. Er wordt aan
gewerkt.
Groeten Gea en Karolien
16-04-2012

Stem op Ritola
De zoektocht naar de Leukste Sportvereniging van de gemeente Tynaarlo is nu van start
gegaan. En Ritola-Korfbal maakt een serieuze kans ...
08-04-2012 | lees meer

5-Districtentoernooi informatie
Op 30 april organiseren we met Ritola het 5-districten toernooi. Op deze site kunnen jullie
alles lezen over deze dag.
De korfbal bond is verdeeld in 5 districten: Noord; Oost; Noord-West; Zuid-West en Zuid.
Deze 5 districten hebben allemaal hun 4 beste teams geformeerd in de 4 leeftijdsklassen: tot
12 jr; 12-14 jr; 14-16 jr; 16-19 jr.Deze leeftijden spelen deze dag tegen elkaar, en dus komen
deze dag de beste jeugdspelers van Nederland naar Zuidlaren!!!
Een prachtige mogelijkheid om Zuidlaren met Ritola weer goed op de kaart te zetten... De
velden zullen worden uitgelegd op ons eigen veld en het hockeyveld.
Om deze dag te laten slagen hebben we veel ondersteuning nodig. Er komen naast de spelers
(bussen??) uiteraard veel toeschouwers (vorig jaar 1000!!). En iedereen zal willen eten en
drinken....
Op deze site kunnen jullie alles lezen over de voortgang van dit evenement. We hopen dat we
op de medewerking van velen kunnen rekenen om dit te kunnen laten slagen.
Namens de organisatie,Rienus
5-Districtencommissie: Jerry, Helma, Bert, Teije, Marian, Erwin, Riek en Rienus
Rienus

27-02-2012

Hemelvaartkamp 2012
Het 41e korfbalkamp is dit jaar van 17 t/m 20 mei. De grootste verandering t.o.v. vorig jaar:
we gaan naar een andere camping! Een supermooie, supergrote camping waarop we de
allerbeste plek hebben gereserveerd. Camping 't Kuierpadtien in Wezuperbrug ...
09-04-2012 | lees meer

Aanmelden Hemelvaartkamp
Vanaf nu kun je je inschrijven voor het hemelvaartkamp ...
11-04-2012 | lees meer

Informatie avond Engelandtrip 2012.
Een speciale Engeland avond voor alle Engelandgangers, ouders, familie en oud
Engelandgangers 2010, wordt op vrijdag 20 april gehouden in de Ritola kantine.
Programma:21:00 uur Voor Engelandgangers, ouders en familie een uitleg over de komende
trip. Programma wordt bekend gemaakt. Wat moet mee, wat mag niet mee. Corvee enz. enz.

21:30 uur Ook voor andere geïnteresseerden wordt de Engeland film 2010 vertoond. Voor de
één oude herinneringen voor de ander nieuwe indrukken.
Deelname van de Engelandgangers 2012 is zeer wenselijk.

15-03-2012

Ritola A1 speelt topwedstrijd in Engeland.

Op woensdag 2 mei 2012 speelt Ritola A1 een echte topwedstrijd in Engeland. Het is ons
namelijk gelukt de nummer 3 van Europa te strikken voor een vriendschappelijke wedstrijd.
Deze nummer 3 is Trojans KC. Door winst op het Portugese Benfica in januari 2012 mocht
Trojans KC de bronzen medaille mee naar huis nemen. En werd daarmee de nummer 3 van
Europa.
Er zal mogelijk een klein toernooi gespeeld gaan worden. De details worden nog verder
uitgewerkt.
De wedstrijd wordt gespeelt in Croydon (Londen) in de Trinity School. Supporters zijn
welkom. De wedstrijd zal om 20:00 uur beginnen.
Meer nieuws later.
Teije en Bert.
24-02-2012

Enquete onderzoek onder leden en betrokkenen

Wij zijn Husnein van der Struik en Bart Meijer van de Hanzehogeschool uit Groningen, en
wij voeren op dit momente een onderzoek uit bij korfbalvereniging Ritola.
Dit is een onderzoek waarbij wordt gekeken naar het functioneren van de vereniging en hoe
de vereniging, mits het op dezelfde weg door blijft gaan, financieel en beleidsgericht gezond
kan blijven voortbestaan over 10 jaar. Uit dit onderzoek komt dan een uitgebreid advies naar
voren wat wij gaan presenteren aan het bestuur.

Voor dit onderzoek is de mening van alle betrokkenen van Ritola heel erg belangrijk! Om uw
mening duidelijk en overzichtelijk in kaart te brengen hebben wij een enquête opgesteld.
Het invullen van deze enquete duurt ongeveer 5 minuten. Wij zouden u erg dankbaar zijn als
u ons wil helpen door uw mening te geven via de enquête.
Klik hier om naar de enquete te gaan.
Met sportieve groet,
Husnein van der Struik en Bart Meijer.
02-04-2012

Verslag Paasfeest

Het Paasweekend begon goed voor bijna 30 aanwezige jongste leden.
...
06-04-2012 | lees meer

Sprintertje 2012-03
De zomervakantie is in zicht. Dit is dan ook het laatste Sprintertje van dit seizoen. We kunnen
alvast genieten van een aantal vakantieplannen van een paar Ritolisten. Zie Ritoblabla.
Hieronder een paar data om te noteren in de agenda: - 23 juni OWK toernooi in Oostwold- 30
juni Mix/Hap/Prik toernooi- 06 juli Trainersuitje- 07 juli Whoznext activiteit - 21 aug Start
trainingen jeugd- 25 aug Ritola toernooi en familiedag- 08 sept Start competitie
We sluiten samen het seizoen feestelijk af, om daarna van een welverdiende vakantie te
genieten.
Wij wensen iedereen alvast een heerlijke en warme zomervakantie toe.
Gr. Gea en Karolien
21-06-2012

MIX HAP PRIK TOERNOOI
Zaterdag 30 juni sluiten we het korfbalseizoen samen gezellig af ...
19-06-2012 | lees meer

Pannenkoeken
Wie biedt aan om ze te bakken ...
20-06-2012 | lees meer

WhoZnext organiseert voor de jeugd
Het Whoznext team van Ritola organiseert dit jaar nog 2x een activiteit voor de jeugd. Daarna
stopt dit team, omdat de gemeente is gestopt met subsidies voor de WhoZnext teams van de
gemeente Tynaarlo. Niet getreurd want we pakken flink uit ...
21-06-2012 | lees meer

Voorjaarskampioenen
Alle kampioenen van de voorjaarscompetite zijn even op foto gezet. Prachtig nietwaar ...
06-06-2012 | lees meer

Nederlands Kampioen
Ritola feliciteert De Schuthoek Zuidlaren. Wat een prestatie!
...
16-06-2012 | lees meer

Lidmaatschap

Aan alle leden, Heb je dit jaar (1-juli-2011 t/m 30-juni-2012) je lidmaatschap opgezegd, dan
betaal je t/m 30-6-2012 de contributie.Zeg je na 1-7-2012 je lidmaatschap op dan betaal je t/m
30-6-2013 contributie ...
01-06-2012 | lees meer

Sprintertje 2012-04
Het seizoen 2012-2013 is alweer lang en breed begonnen. Met veel plezier wordt er volop
gekorfbald. De eerste competitiewedstrijden zijn ondertussen gespeeld. Helaas zijn er te
weinig F'jes om aan de competitie deel te nemen. Toch werd er vrijdag samen met
enthousiaste ‘nieuwkomers' getraind en dat is een positieve ontwikkeling. Nieuwe leden zijn
van harte welkom! Daarom een oproep aan alle leden en ouders. Ritola Korfbal is vooral op
zoek naar kinderen in de leeftijd van 6 t/m 8 jaar om wedstrijdkorfbal weer mogelijk te maken
voor de F'jes. Wedstrijdjes spelen is tenslotte het aller-leukste wat er is en daarnaast
ontzettend leerzaam. Ook bij de allerjongsten, de kleuterkorfballers, straalt het enthousiasme
ervan af. Spelenderwijs worden de basistechnieken van het korfbalspel bijgebracht. De groep
is inmiddels uitgebreid naar 5 kleuters. Iets dat de spelvreugde alleen maar vergroot! Alle
commissies zijn alweer druk in de weer (geweest) om allerlei activiteiten in goede banen te

leiden. Misschien zien jullie eens een hulpvraag voorbij komen, schroom dan niet om een
handje te helpen. De vereniging ben jij! Dat is een mooi bruggetje naar het uitnodigen van
iedereen van 16 jaar en ouder voor de jaarlijkse ledenvergadering op 5 oktober. Dan wordt
o.a. het nieuwe beleidsplan besproken. Dus kom allemaal om 20.00 uur naar de kantine!
Nog even een opmerking over de Ritola site. We zijn de gezelligste vereniging van Zuidlaren
en omstreken :) Laten we dat nu ook eens uitdragen naar buiten toe. We willen iedereen
vragen om na een feest, activiteit of wedstrijd een verslag te schrijven. Dit wordt zeer
gewaardeerd door alle leden en ouders, maar ook andere geïnteresseerden die een kijkje
nemen op ritola.nl. (Een verslag plaats je door een reactie bij een activiteit of wedstrijd te
plaatsten.)
Groetjes Gea en Karolien
12-09-2012

Van het Bestuur
Beste Ritolisten, Heel voorzichtig komt iedereen weer een beetje terug van de vakantie, en
begint weer de voorbereiding voor het nieuwe seizoen. Voor mijzelf, had ik net uitgerekend,
is dit voor de 41-ste keer, en heb nog steeds niet genoeg van dit leuke spelletje.. ...
20-08-2012 | lees meer

GRATIS korfballen
Kleuters (vanaf 3,5 jaar) korfballen gratis bij Ritola Korfbal. Overige nieuwe leden korfballen
dit seizoen het eerste half jaar gratis ...
06-09-2012 | lees meer

Ritola, dat zijn wij!
Wat voor vereniging is Ritola? Waar willen we met elkaar naartoe? En hoe willen we dat
gaan aanpakken? Dat zijn de vragen die centraal staan in het (concept)beleidsplan 2012-2018,
zoals dat op 5 oktober besproken zal worden tijdens de algemene ledenvergadering ...
10-09-2012 | lees meer

Korfbal kleding
Je kunt nu je trainingspak en andere korfbalkleding bestellen ...
26-08-2012 | lees meer

Uitslag leukste sportvereniging
De uitslag van de leukste sportvereniging van de gemeente Tynaarlo. Hieronder staat de
eindstand van de gemeenteronde ...
05-09-2012 | lees meer

Oranje Tocht voor E- en D- jeugd.

Het WohZnext team van Ritola organiseert speciaal voor de E- en D-jeugd een Oranje
speurtocht. Ook mag ieder lid een vriendje of vriendinnetje meenemen.
De Tocht begin op vrijdag 28 september om 18:00 uur en zal tegen 20:00 uur afgelopen zijn.
Voor de leifhebber gaan we om half 9 nog even een leuke film kijken in de kantine. Kom je
ook? Meld je aan bij whoznext@ritola.nl of bij Bert die elke dinsdag van 7 tot 8 uur in de
kantine staat. Het wordt een tocht vol verrassingen.
Groeten, Lisa, Amber, Karen, Thomas N en Bert
12-09-2012

Ritola - Quick 21

De korfballers van Ritola voorkomen in de slotfase een dreigende nederlaag en spelen gelijk
met 10-10.Na een goede voorbereiding op de competitie, waarin Ritola gemakkelijk tot
scoren kwam, waren de verwachtingen hoog gespannen voor de eerste competitiewedstrijd
thuis tegen Quick'21 uit Oudega. Het vorige seizoen werd uit verloren en thuis gelijk gespeeld
tegen dit geroutineerde team, dat bekend staat om zijn inzet. Deze tomeloze inzet was
zaterdag ook weer aanwezig, waardoor er ondanks het goede korfbalweer heel weinig werd
gescoord.
In het begin van de wedstrijd liet het zich anders aanzien, want in korte tijd stond een 4-1
voorsprong op het scorebord en de verwachting was, dat het een gemakkelijke overwinning
zou worden.De spelers van Quick dachten hier anders over en ze gingen nog fanatieker
verdedigen, waardoor Ritola nauwelijks meer wist te scoren. Er werd gerust met een stand
van 5-3.Na de pauze werd de stand vlot gelijk getrokken; 5-5. Quick bouwde de voorsprong
verder uit naar 5-7. Een schitterend afstandsschot van Arjen Pot zorgde voor 6-7. Het thuis
publiek verwachtte dat Ritola nu door zou drukken, maar het liep heel anders. De Friezen
bouwden de voorsprong zelfs uit naar 6-10.
Met nog tien minuten te spelen was een nederlaag nauwelijks te vermijden.Coach Ruben de
Jong besloot de moegestreden Maurice Mennega te wisselen voor Bas Tuinman. Met de moed
der wanhoop werd nog eens alles op alles gezet en na doelpunten van Mark Vedder, Tessa
Doedes, Willem Jan Tuinman en Bas Tuinman werd het zowaar nog 1010.Doelpuntenmakers; Mark Vedder 2, Willem Jan Tuinman 2, Tessa Doedens 2, Maurice
Mennega 1, Hilde de Weeme 1, Arjen Pot 1 en Bas Tuinman 1.

Foto's van de 1e speeldag voor Ritola in dit najaar, zie links en in het fotoalbum onder tabblad
VERMAAK.
12-09-2012

Sprintertje 2012-05
De omschakeling van veld naar zaal vergt voor spelers en commissies allerlei aanpassingen.
Er is daarom hard getraind door de spelers en achter de schermen zorgen allerlei commissies
ervoor dat randzaken in goede banen geleid worden. De KNKV heeft een beveiliging
ingevoerd voor het competitie gedeelte, waardoor de redactiecommissie de wedstrijdgegevens
niet meer automatisch ontvangt voor de website. Daarom was alle informatie omtrent
competitie, vervoer, scheidsrechters en uitslagen/standen wat vertraagd. Er wordt aan gewerkt
om dat probleem op te lossen. Sorry voor evt. ongemakken.
De mogelijkheid van het kopen/bestellen van dezelfde korfbalkleding zorgt voor een eenheid
binnen onze vereniging. En dat samen met de nieuwe sponsorshirts kan niet anders dan een
mooi groen/wit geheel worden...... Nu de punten nog! Dat die maar net zo mooi zullen zijn!
Het vlaggenschip Ritola 1 is de zaalcompetitie goed begonnen. Voor het verslag verwijzen
wij iedereen naar de site. Ook andere teams en leden zullen daar hun ervaringen met ons
delen. Ook van de geselecteerde talenten voor selectieteams in Drenthe en zelfs Noord lezen
we graag belevenissen.
Tenslotte vragen wij ieders aandacht voor het interview van de Jeugdratjetoe met de
trainer/coach van Ritola 2 (Ritoblabla), de lotenverkoop, een theatervoorstelling "WEL
WINNEN Hè!" voor alle vrijwilligers binnen onze vereniging, en het Sinterklaasfeest voor
Korfbalkleuters t/m D's op vrijdag 30 november. En wie weet gaan alle teams wel Sinterklaas
met elkaar vieren?! Wij wensen in ieder geval iedereen een gezellige Sinterklaastijd toe en
kinderen veel succes vanavond met lampionnetje lopen!
PS: En zijn de geruchten over een Kerst Inn 2012 waar?
Groeten Gea en Karolien
12-11-2012

Sinterklaasfeest 2012

Uitnodiging voor Kleuters, F1, E1, D2, D ...
07-11-2012 | lees meer

Help mee!!
Inmiddels is de jaarlijkse lotenverkoop van Ritola al weer van start gegaan ...
08-11-2012 | lees meer

Zaalwedstrijden
De zaalcompetitie is weer begonnen. Niet het hele programma staat op de site, maar daar
wordt nu druk aan gewerkt. Met de link in dit nieuwsbericht kun je het volledige programma
downloaden. En ja, de zaalcommissie wil ook graag even iets kwijt ...
10-11-2012 | lees meer

Sporthal gesloten

I.v.m. werkzaamheden is de sporthal op maandag 26, dinsdag 27 november en woensdag 28
november gesloten. Er kan niet gekorfbald worden. Meer info is bij ons niet bekend.
06-11-2012

Korfbal kleding
Je kunt nu je trainingspak en andere korfbalkleding bestellen! ...
22-10-2012 | lees meer

Selectie Noord

Maandag 21 okt. moest Melvin voor de derde ronde naar Wolvega voor de selectie onder de
12 van noord. Er waren nog 28 kinderen, uit Groningen Friesland en Drenthe die moesten
strijden voor een basisple ...
29-10-2012 | lees meer

Yes, geselecteerd

3 Ritolisten gaan Drenthe komend seizoen vertegenwoordigen ...
17-10-2012 | lees meer

Drenthe D Selectie

William en Roy geselecteerd ...
07-11-2012 | lees meer

Theatervoorstelling

Om de vereniging te versterken.. ...
10-11-2012 | lees meer

Sprintertje 2012-06
Na een super geslaagd Sinterklaasfeest beleven we nu de donkere dagen voor Kerst. De
hoogste tijd dus voor een gezellig laatste Sprintertje van 2012 gemaakt op 12-12-12, gevuld
met ontzettend leuke activiteiten waar we met elkaar naar uit kunnen zien. Allereerst de Kerst
Inn op 24 december voor leden vanaf de C's, ouders van leden, donateurs en iedereen die
Ritola Korfbal een warm hart toedraagt. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. Kom
het meemaken!
Na de Kerstdagen kan er op 27 december door de jeugd vanaf de D's gewaterkorfbald worden
in Aqualaren. Jongere leden kunnen onder toezicht van hun ouders/verzorgers ondertussen in
het overige gedeelte lekker zwemmen.
In 2013 gaan we gewoon verder met feestvieren. 6 januari wordt iedereen verwacht op de
nieuwjaarsreceptie voor een hapje en een drankje en luisteren we samen naar de
nieuwjaarstoespraak van Rienus.
En dat we dan nog niet uitgefeest zijn blijkt wel uit het feit dat op 2 februari ons 45 jarig
jubileum wordt gevierd en op 2 maart het ‘dag zaal hallo veld feest'. Dan mogen we ons toch
best als gezelligste vereniging van Zuidlaren en omstreken uitroepen?!
Wij wensen iedereen in ieder geval fijne feestdagen en een gelukkig en gezellig 2013 toe!
Gea Kuiper en Karolien Huisman
12-12-2012

Kerst Inn 2012
Op Kerstavond draait Ritola weer eens door met een heuse Kerst Inn. Samen gaan we een
gevarieerd Kerstfeest vieren op maandag 24 december ...
08-12-2012 | lees meer

Waterkorfbal!!!
Het is inmiddels al weer 6 jaar geleden dat het WhoZnext team van Ritola het laatste
Waterkorfbal toernooi organiseerde in Aqualaren. Tijd om een nieuwe generatie kennis te
laten maken met deze tak van Korfbalsport ...
06-12-2012 | lees meer

Sportiviteit en respect!
Ook bij de thuiswedstrijden van Ritola werd stil gestaan bij de gebeurtenis in Almere.
Hieronder de toespraak van de voorzitter van Ritola Rienus Doedens voorafgaand aan de
wedstrijd van Ritola 1 - Invicta 1 ...
09-12-2012 | lees meer

Verslag Sinterklaasfeest
Ook dit jaar mocht Ritola Korfbal Sinterklaas en de zwarte Pieten verwelkomen ...
01-12-2012 | lees meer

