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UITSLAGEN afgelopen week  

 

 

Programma aankomende week THUIS 
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Zaterdag 2 maart: 

09.30-14.00 : Gré + vaste medewerker 

 

Zondag 3 maart: 

Geen thuiswedstrijden 

Maandag 4 maart:        18.00 – 19.00    Ida/Martine 

Dinsdag 5 maart:          17.30 – einde    Ada 

                 18.00 – einde    Mireille 

Woensdag 6 maart:         17.00 – 19.00    Kiona 

                19.00 – 20.00    Pascale 

Donderdag 7 maart:       17.00 – 19.15    Mireille 

                 19.15 – 21.00    Gré 

                 21.00 – einde    Esther 

 

Zeg, volg jij het allemaal wel? 
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DWERGENTRAINING 

A.s. zaterdag is er om 10.00u weer dwergentraining. 

 

Overzicht data dwergentraining 

Aangezien het niet altijd duidelijk is wanneer en er wel of geen dwergentraining is, hebben we 

geconcludeerd hier duidelijker over te moeten gaan communiceren. Ook om teleurstellingen te 

voorkomen. De RCZ dwergentraining voor kinderen van 4 en 5 jaar vindt iedere zaterdag om 10.00u 

plaats tijdens KNVB competitieweekenden. We volgen hierbij de KNVB competitiekalender. Bij een 

algehele afgelasting door de KNVB, bijvoorbeeld door sneeuw, is er geen dwergentraining. Bij een 

gedeeltelijke afkeuring bij RCZ is er wel dwergentraining. 

We begrijpen dat het zeker voor de ouders van de dwergen niet altijd bekend is of een zaterdag wel of 

niet een competitiedag is.  Hieronder daarom een overzicht van de trainingsdata. Dit overzicht zullen we 

ook op de website plaatsen. Op de website www.rcz.nu melden we het ook mocht een training vanwege 

algehele KNVB afgelasting of andere reden niet door gaat. 

 

Data RCZ dwergentraining voorjaar 2019 

zaterdag   2 maart      dwergentraining 10 tot 11 uur 
zaterdag   9 maart      dwergentraining 10 tot 11 uur 
zaterdag 16 maart      dwergentraining 10 tot 11 uur + poffertjesfestijn        
zaterdag 23 maart      dwergentraining 10 tot 11 uur 
zaterdag 31 maart      dwergentraining 10 tot 11 uur 
zaterdag   6 april        dwergentraining 10 tot 11 uur 
zaterdag 13 april        dwergentraining 10 tot 11 uur 
zaterdag 20 april        geen training i.v.m. paasweekend  
zaterdag 27 april        geen training Koningsdag / Meivakantie 
zaterdag  4  mei         geen training Meivakantie 
zaterdag 11 mei         dwergentraining 10 tot 11 uur 
zaterdag 18 mei         dwergentraining 10 tot 11 uur 
zaterdag 25 mei         geen training i.v.m. Freek groot toernooi* 
donderdag 30 mei      100%-Funochtend voor RCZ dwergen en JO7 

        Wel leuk om te komen kijken. Er zijn verschillende activiteiten voor de kinderen 

 
 
Wist je dat….. 
  

Je bij RCZ je frituurvet en oud papier in kan leveren? De 
opbrengst gebruiken we weer om voor jullie mooie activiteiten te 
organiseren. 
  
*Frituurvet kan worden ingeleverd in het fietsenhok.  
*Oud papier mag in de bakken met blauwe deksel langs het pad 
bij de ingang van ons complex. 
  
Bedankt voor de medewerking! 
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