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Zuidlaren, April 2018 
 
 
Betreft: Uitnodiging Ritola September voorbereidingstoernooi 2018 
 
 
Beste Sportvrienden, 
 
 
Het einde van het seizoen 2017-2018 nadert al weer. Nog even en dan zijn de PD wedstrijden weer en dan is de 
competitie van dit seizoen weer voorbij. Achter de schermen is men al weer bezig met de voorbereidingen voor het 
nieuwe seizoen. Ter voorbereiding op het nieuwe seizoen organiseert de toernooicommissie van volleybalvereniging 
Ritola Zuidlaren haar traditionele voorbereidingstoernooi in Sporthal De Zwet Zuidlaren. Ook dit jaar, net als 
voorgaande jaren 3 dagen volleybal! 
 
Er kan worden ingeschreven in de volgende categorieën: 
Vrijdag 7 september:  van 19:00 - 23:00 uur Dames 2e klasse (2 poules) en Heren 2e klasse (1 poule). 
Zaterdag 8 september:  van 11:30 - 17:15 uur Dames 1e klasse (2 poules) en Dames Promotie klasse (1 poule). 
   van 17:30 - 23:00 uur Heren 1e klasse en Heren Promotie klasse en Dames 3e divisie. 
Zondag 9 september: van 12.00 - 18:00 uur Dames 3e divisie, Dames en Heren 2e divisie. 
 
Alle poules bestaan uit 4 teams en elke team speelt 3 wedstrijden van elk 2 sets. 
 
Let op: Voor Dames 3e divisie is er een keuze tussen zaterdag en zondag. Gelieve dit duidelijk aan te geven. 
Bovendien is het mogelijk dat er, afhankelijk van het aantal aanmeldingen, een klasse kan vervallen en er een 
2e poule van een andere klasse kan bijkomen.   
 
Het inschrijfgeld bedraagt € 45,00 per team en dient bij inschrijving te worden overgemaakt op bankrekeningnummer 
NL88 RABO 0315 8762 55  t.n.v. Toernooi Commissie Ritola o.v.v. naam van vereniging en team(s). 
 
Aangezien er een beperkt aantal teams mee kan doen aan het toernooi, vindt er een selectie plaats op volgorde van 
binnenkomst van de inschrijvingen. Vol = Vol!  
Na inschrijving ontvangt u z.s.m. bericht van aanmelding en of u kunt deelnemen aan het toernooi. 
 
Inschrijving is mogelijk d.m.v.: onderstaand strookje ingevuld op te sturen naar: Toernooicommissie Ritola, p/a Dick 
Gerssen, Lageweg 73, 9472 TK Zuidlaren  
 
Of mailen naar: toernooicommissie@ritolavolleybal.nl  Of via: http://www.ritolavolleybal.nl/activiteiten/33-2/inschrijven/ 
 

INSCHRIJFFORMULIER RITOLA SEPTEMBER TOERNOOI 2018 
 

Volleybalvereniging  : ____________________________________ 
Contactpersoon  : ____________________________________ 
Adres    : ____________________________________ 
Postcode + Woonplaats : ____________________________________ 
Telefoon   : ____________________________________ 
E-mail adres   : ____________________________________ 
 

Wij komen met onderstaande teams (aantal in juiste kolom invullen s.v.p.): 
 

 2e klasse 1e klasse Promotie 
klasse 

3e divisie 2e divisie 

Dames    ZA:      ZO:  
Heren    XXXXXXXX  

 


