Sprintertje 2014-04
Deze weken wordt er volgens de nieuwe teamindeling getraind. Het is fijn om alvast kennis te
maken met je evt. nieuwe trainers en teamgenoten.
De laatste weken voor de zomerstop staan er allerlei leuke (korfbal)activiteiten op het
programma. Bij aanvang van het nieuwe seizoen gaan we daarmee vrolijk verder middels de
familiebarbecue voor alle leden en hun ouders 's avonds na ons Ritola Toernooi op zaterdag
23 augustus. Noteer dit alvast!
De Ritola selectie hervat op dinsdag 7 augustus de trainingen. De jeugdteams starten maandag
18 augustus.
De webredactie wenst iedereen alvast een fijne zonnige zomer toe!
Karolien

11-06-2014

Mix-, Hap- en Prik toernooi.
Ter afsluiting van het korfbalseizoen organiseert de jeugdcommissie op zaterdag 21 juni 2014
weer het mix- hap- priktoernooi ...
03-06-2014 | lees meer

Pasfoto's spelerskaart
Van een aantal personen is de spelerskaart verlopen ...
01-06-2014 | lees meer

Oost Arnhem Programma
Op 14 juni gaan we mee doen aan het Oost Arnhem toernooi. Dit jaar met een 2 A-teams, 2
B-teams een D-team en een E-team. De eerste wedstrijden beginnen daar om 10 uur ...
10-06-2014 | lees meer

Ritola Jeugdtoernooi 2014
Op zaterdag 23 augustus wordt er op de korfbalvelden van Ritola weer het jaarlijkse Ritola
jeugdtoernooi gehouden ...
12-06-2014 | lees meer

Indeling jeugdteams
De nieuwe indeling voor de jeugdteams is bekend ...
08-06-2014 | lees meer

Verslag Korfbalkamp

Welke vereniging kan zeggen dat voor de 43e keer een kamp is georganiseerd, waar een ieder
reeds weer uitkijkt naar een volgend jaar ...
05-06-2014 | lees meer

Website www.ritola.nl

We krijgen veel complimenten over onze website. Dat is fijn en horen we dus graag. Maar
helaas zijn wij toch niet altijd even tevreden met onze website.
Daarom gaan we met 6 personen op zaterdag 14 juni in Hilversum een 1e stap maken voor
een verbeterde website. Of dit alles gaat lukken weten we nog niet. Maar wij gaan er voor.
Waarom zijn we niet tevreden. De website willen we actueel houden. Dat betekent dan dat
ook het wedstrijdprogramma, uitslagen en standen weer te zien moeten worden. Dat is bij de
huidige website niet gelukt. Daarnaast willen we onze sponsoren graag tevreden stellen door
ook wat vaker hun naam te laten zien. Want zonder sponsoren zou je veel meer contributie
moeten betalen.
Het kan dus mogelijk zijn dat je de komende tijd wat vreemde dingen gaat zien op de website.
Dan weet je, we zijn hiermee aan het werk.
Groeten, Janette, Karolien, Marco v H, Peter, Teije en Bert.
12-06-2014

Sprintertje 2014-03
De webredactie wenst iedereen alvast een fijne meivakantie.
Namens de hele webredactie,Karolien

22-04-2014

Engeland 2014
Maandag 28 april 2014 vertrekt in alle vroegte een groep van 29 Ritolisten richting
Duinkerken. Om hier met de boot over te steken naar Engeland.
Het is inmiddels de 7e keer dat Ritola met een groep jeugd en senioren naar Engeland gaat.
De eerste keer was in 2002 met een groep C's. Nu is het inmiddels traditie geworden om met
de junioren op pad te gaan. Aangevuld met senioren, ouders en vrijwilligers.
Het worden 5 drukke dagen. Met ontspanning, maar ook met wedstrijden tegen dit keer 2
Engelse teams. Een jeugdteam en een senioren team. En dat met de schotklok. Dat zal even
wennen zijn. De wedstrijden zijn dinsdagavond. Overdag brengen we een bezoek aan Oxford.
De universiteitsstad.
Op woensdag vertrekken we naar het centrum van Londen. Dan gaan we langs bij de Big Ben,
Buckingham Palace, Trafalgar Square en Oxford street om lekker te winkelen. Donderdag
Gaan we langs bij de Tower en Tower Bridge en St Pauls Cathedral. 's Avonds nog een Bonte
Engelandavond,en een BBQ.

Vrijdag vertrekken we weer richting Nederland. We hopen zo tussen 20:00uur en 21:00 uur
weer bij de Zwet aan te komen. Hopelijk treffen we daar veel ouders, vrienden, familie en
Ritolisten.
Rienus Doedens, Bert Vedder, Kim Doedens, Marjolein hovius, Bas Rendering, Lizan
Hmmes, Auke Sluiter, Frouke Houtsma, Natascha Hoek, Ingrid Haan, Anita Dijk, Thomas
Haan, Bart Truijen, Jord Geerts, Teije Kraf, Helma Tuinman, Melanie Faber, Luuk Tuinman,
Jan Sluiter, Jolanda Wolters, Monique Jonker, Marian Tuinman, Lisa Huizinga, Anouk
Schollema, Tim van Winsum, Henk Pater, Alwin van Gorkum, Marco van Huizen en Jelmer
Kok.
23-04-2014

Hemelvaartkamp 2014
Het 43e korfbalkamp is dit jaar van 29 mei t/m 1 juni. We staan wederom op Molecaten Park
Kuierpad in Wezuperbrug. We overnachten op een veld op de camping waar iedereen
zijn/haar tent kan opzetten of caravan/camper kan neerzetten ...
19-04-2014 | lees meer

Verslag Paasfeest
Paaseieren zoeken was weer een feest! Allemaal blije koppies!
...
18-04-2014 | lees meer

Janette doet bijvoorbeeld..
Wat doen Karolien, Teije, Alwin en Rienus en de andere Ritolisten op posters? Heel veel! Zij
verdienen veel waardering en dank voor hun inzet en daarom staan ze in het middelpunt van
de vrijwilligerscampagne ...
18-04-2014 | lees meer

Oost Arnhem toernooi
OA Dat is de afkorting voor Oost-Arnhem. Op 14 juni doet Ritola mee aan een jeugdtoernooi
welke georganiseerd wordt door korfbal vereniging Oost-Arnhem. Dit jaar gaan we meedoen
met een E-D-B en zoals het nu lijkt twee A-teams.
Iedereen die zich opgegeven heeft via de mail naar: jeugdzaken@ritola.nl of via de ingevulde
briefjes doet mee aan het toernooi die dag.
Sommige spelers komen alleen op de toernooidag naar Arnhem, sommige blijven één
nacht,maar de grootste groep Ritolisten blijft het hele weekend. Jeugd, ouders en
trainers/begeleiders. We overnachten op een camping in Arnhem. We hopen dat het net zo
gezellig gaat worden als de voorgaande jaren.
Wij hebben er zin in!!Jeugdcommissie

23-04-2014

EXTRA SPRINTERTJE 2014-02
Dit Sprintertje staat dit keer voornamelijk in het teken van Ritola 1.
As. zaterdag kan Ritola 1 kampioen worden. Wil je mee lees dan onderstaand item en mail
ons.
We zoeken namelijk vervoer voor iedereen die geen vervoer heeft maar toch mee wil. En heb
je vervoer, laat het ons weten. Ook als je nog plek over hebt in de auto.

LAAT VAN JE HOREN. EN KOM NAAR ZWOLLE KOMENDE ZATERDAG!
04-03-2014

Ga mee naar Zwolle!
Afgelopen zaterdag is het niet gelukt het kampioenschap voor Ritola 1 binnen te halen.
Dat kan komende zaterdag in Zwolle alsnog lukken als minimaal 1 punt binnen gehaald wordt
tegen Oranje Zwart. We willen het team natuurlijk steunen met het liefst zo veel mogelijk
supporters...!!
Ook de A1 kan kampioen worden in Ruinerwold. Zij spelen om 17.25 uur. Ook zij hebben
aan 1 punt genoeg. Senioren 2 speelt voor senioren 1 aan om 19.00 uur in Zwolle.
Daarom roepen we jullie op om zaterdag mee te gaan naar Zwolle en eventueel hier vooraan
naar Ruinerwold.
We zijn bezig te kijken of er een bus mee kan. Maar 2 jaar geleden lukte het vervoer
ontzettende goed met veel auto´s (in totaal 120 supporters..!!). Uiteraard laten we nog weten
of deze bus doorgaat. Hou uw email in de gaten (voor degene die sowieso mee willen).

Het vertrek naar Ruinerwold zal vanaf sporthal "de Zwet" om 16.30 uur zijn (Sporthal
"Buddingehof":Dijkhuizen 66, 7961AM Ruinerwold)
Het vertrek naar Zwolle zal vanaf sporthal "De Zwet" om 18.00 uur zijn ("ZBC-hal":
ossenkamp 5, 8024 AG Zwolle)
We willen graag de auto's zo veel mogelijk vol hebben. Daarom:
Mail naar webmaster@ritola.nl en laat ons weten of je mee gaat.
Ga je zelf rijden? Mail het ons. En indien ja, heb je nog plek over en voor hoeveel personen?
Of heb je geen vervoer en zoek je vervoer. Wij willen dit wel coördineren.
Vooral veel jeugd wil mee, dus mensen met auto's ga mee en neem wat kinderen mee.
Schrijf er wel bij of je naar Ruinerwold wil of naar Zwolle.
Laten we zorgen voor meer toeschouwers dan Oranje Zwart.
2 kampioenen op 1 dag: het zou fantastisch zijn...!!!
04-03-2014

Waterkorfbal Mixtoernooi
Zaterdag 22 maart voor D C B A jeugd en Senioren in zwembad Aqualaren ...
03-03-2014 | lees meer

V&V Waterkorfbal
Zaterdag 22 maart vriendjes en vriendinnetjes toernooi F en E jeugd in zwembad Aqualaren ...

03-03-2014 | lees meer

Sinaasappelactie 15 maart 2014
Zaterdag 15 maart houden we onze jaarlijkse sinaasappelactie. Alle leden van Ritola zullen
dan in kleine groepjes bij de inwoners van Zuidlaren langs gaan om zo'n 8000 sinaasappels te
verkopen. De opbrengst van deze actie komt ten goede van de jeugdafdeling van Ritola ...
01-03-2014 | lees meer

Sprintertje 2014-01
Wat gaan we als korfbalvereniging een leuke tijd tegemoet! We maken ons op voor de kampioenswedstrijd van
Ritola 1 op zaterdag 1 maart. De supportersvereniging is druk met de voorbereiding bezig. Zo ook de
kantinecommissie, want diezelfde avond staat het "Dag zaal, hallo veld feest" gepland, met uitreiking van de te
winnen Ritola awards. Jullie hebben zeker ook gestemd?! Zo niet, dit kan trouwens nog steeds.
De voorjaarskriebels komen vanzelf als je de agenda op de site bekijkt. Wat hebben we weer veel leuke dingen
voor de boeg.
Zet ‘m op Ritola 1! Succes!
Karolien

20-02-2014

Voorjaarsvakantie
Trainingen in de voorjaarsvakantie ...
19-02-2014 | lees meer

Oproep Jeugd!!!

Beste spelers van de kleuters, F1, E1, D2, D1, C1, B2 en B1. Zaterdag 1 maart (startsignaal 19.15 uur) kan Ritola
1 thuis kampioen worden. Ze moeten winnen om kampioen te worden. Daarom hopen we op veel steun van de
supporters, door de sporthal helemaal op z'n kop te zetten ...
15-02-2014 | lees meer

Ritola Awards 2014
Ritola Awards en Dag Zaal Hallo Veld. 1 maart is het eindelijk weer zover, na een succesvol 1ste en 2de editie
vindt deze avond de 3e editie van de uitreiking "Ritola Awards" plaatst in de korfbalkantine ...
22-02-2014 | lees meer

Sinaasappelactie 15 maart 2014
Zaterdag 15 maart houden we onze jaarlijkse sinaasappelactie. Alle leden van Ritola zullen dan in kleine groepjes
bij de inwoners van Zuidlaren langs gaan om zo'n 8000 sinaasappels te verkopen. De opbrengst van deze actie
komt ten goede van de jeugdafdeling van Ritola ...
01-03-2014 | lees meer

Sportdebat
Sportdebat op 11 maart op het Sportpark VV actief om 19:30 uur. Op 19 maart 2014 zijn de verkiezingen voor de
nieuwe gemeenteraad. Lokale politieke partijen hebben hun verkiezingsprogramma gereed en gaan vanaf nu
campagne voeren ...
17-02-2014 | lees meer

Engeland 2014

England here I come
Met deze kreet hebben zich weer een aantal Ritolisten via engeland@ritola.nl aangemeld voor de 7e trip! naar
Engeland van maandag 28 april tot en met 2 mei 2014. Een goede traditie inmiddels, want aan belangstelling nog
steeds geen gebrek.
Ook dit keer hebben we weer onze locatie in Southall (Londen) kunnen reserveren. Hier beschikken we over 1
grote slaapzaal en 2 kleinere slaapzalen. We hebben een grote kantine en een zeer uitgebreide keuken.
Voor de editie 2014 gaan we met 6 auto's (29 personen) richting Londen rijden. Het was dit keer wat lastiger om
te bepalen wie we mee zouden vragen, omdat er dit seizoen maar 1 junioren team is. We hebben namelijk voor
circa 30 personen plek op de locatie in Londen.Naast A1 hebben we daarom Senioren 3 gevraagd mee te gaan.
Niet het hele team gaat mee. Maar gelukkig hadden anderen ons al eerder gevraagd als er plek over zou zijn of
zij weer mee konden. Daarnaast hebben we weer actieve vrijwilligers benaderd om mee te gaan. Ook enkele
ouders zijn weer van de partij. Al met al wordt het weer een leuke groep.
Het programma is nog niet bekend. Maar het staat wel vast dat we het centrum van Londen gaan bekijken. Ook
gaan we wedstrijden spelen tegen Engelse teams. De contacten daarover zijn inmiddels gelegd. Het gaat hier om
Bromley KC en om Croydon KC.
Uiteraard houden we jullie op de hoogte. Heb je vragen, dan weet je ons te vinden.
Groeten,Teije en Bert
14-02-2014

