
Kunstgrasveld Rksv RCD - Resterende trainingen seizoen 2020 - 2021

Maandag Woensdag Zaterdag Maandag Woensdag Zaterdag Maandag Woensdag Zaterdag

Geb.jaar Team 8-jun-20 10-jun-20 13-jun-20 15-jun-20 17-jun-20 20-jun-20 22-jun-20 24-jun-20 27-jun-20

2013 -2014 JO-7/8 18:00 - 18.55 X X 18:00 - 18.55 X 09.00 - 09.55 18:00 - 18.55 X X

2012 JO-9 18:00 - 18.55 X X 18:00 - 18.55 18:00 - 18.55 09.00 - 09.55 18:00 - 18.55 X X

2011 JO-10 18:00 - 18.55 18:00 - 18.55 X 18:00 - 18.55 X X 18:00 - 18.55 18:00 - 18.55 X

2010 JO-11 X 18:00 - 18.55 09.00 - 09.55 X 18:00 - 18.55 X X 18:00 - 18.55 09.00 - 09.55

2008 - 2009 MO-13 X 19.00 - 19.55 10.00 - 10.55 X 19.00 - 19.55 X X 19.00 - 19.55 10.00 - 10.55

2008 - 2009 JO-12/13 X 19.00 - 19.55 10.00 - 10.55 X 19.00 - 19.55 X X 19.00 - 19.55 10.00 - 10.55

2006 MO-15 X 19.00 - 19.55 10.00 - 10.55 X 19.00 - 19.55 X X 19.00 - 19.55 10.00 - 10.55

2007 JO-14 19.00 - 19.55 X 11.00 - 12.00 19.00 - 19.55 X 10.00 - 11.30 19.00 - 19.55 X X

2006 JO-15 19.00 - 19.55 X 11.00 - 12.00 19.00 - 19.55 X 10.00 - 11.30 19.00 - 19.55 X X

2005 JO-16 X 20.00 - 20.55 12.00 - 13.00 X 20.00 - 20.55 X X 20.00 - 20.55 11.00 - 12.00

2004 MO-17 X 20.00 - 20.55 12.00 - 13.00 X 20.00 - 20.55 X X 20.00 - 20.55 11.00 - 12.00

2003 MO-19 X 20.00 - 20.55 12.00 - 13.00 X 20.00 - 20.55 X X 20.00 - 20.55 11.00 - 12.00

2004 JO-17 20.00 - 21.00 21.00 - 22.00 X 20.00 - 21.00 21.00 - 22.00 X 20.00 - 21.00 21.00 - 22.00 X

2003 JO-19 20.00 - 21.00 21.00 - 22.00 X 20.00 - 21.00 21.00 - 22.00 X 20.00 - 21.00 21.00 - 22.00 X

Het seizoen 2019-2020 is woensdag 3 juni jl. qua trainingen afgerond en vanaf nu gaan we ons richten op het komende 
seizoen 2020-2021. Dit doen we grotendeels op  dezelfde wijze als vorig jaar. Vanaf maandag 8 juni gaan we trainen met  
de nieuwe leeftijdsgroepen. De komende weken hebben we helaas alleen het kunstgrasveld nog  ter beschikking omdat 
het hoofdveld in onderhoud gaat.  We bieden de trainers en spelers nog de mogelijkheden om door te trainen t/m 
zaterdag 27 juni 2020 op de dagen en tijden zoals hieronder schematisch weergegeven. 

We hebben daarbij ook gebruik gemaakt van tijdvakken op zaterdagen om ieder team toch minimaal nog 5 keer te laten 
trainen deze periode. We zijn als RCD blij dat we dit onze leden nog aan kunnen bieden, in tegenstelling tot veel clubs 
waarbij tot op heden nog maar een enkele keer is getraind en inmiddels de trainingen zijn gestopt. Tijdens deze 
trainingen wordt er dus in de nieuwe leeftijdsgroepen / teams getraind worden waarbij er door de 'nieuwe' trainers 
gekeken worden naar de opkomst, voetbalkwaliteiten, inzet en enthousiasme van de spelers, om zodoende met alle 
overige informatie de nieuwe teams voor het nieuwe seizoen te gaan vormen. Het is dus van belang dat je deze 
trainingen aanwezig bent zodat de trainers een goed beeld van je krijgen. 

In tegenstelling tot voorgaande jaren zal tot aan de zomerstop het spelen van oefenwedstrijden in deze periode helaas 
niet mogelijk zijn.Sommige spelers/speelsters zullen te maken krijgen met een nieuwe trainer en een nieuwe 
trainingstijd, dus kijk goed naar het schema. Daarnaast zal ook nog in de verschillende appgroepen worden 
gecommuniceerd met betrekking tot de trainingen. We zullen momenteel nog GÉÉN voorlopige- teamindelingen 
bekend maken. Wanneer een nieuwe competitie weer zal starten is vanwege het Coronavirus allemaal nog onduidelijk 
en zal er tot aan de start nog wijzigingen plaats vinden. 

We zijn binnen RCD zorgvuldig aan het puzzelen hoe alles er volgend seizoen uit moet komen te zien, maar zijn ons 
bewust dat er nog veel kan veranderen aan de teamindelingen etc. Het kan dus zijn dat je nu met een team of lichting 
meetraint waar je wellicht bij aanvang van het nieuwe seizoen geen deel van uit zal maken. Dat kan te maken hebben 
met het aanmelden/stoppen van nieuwe leden, spelers waarvoor we dispensatie aanvragen, etc.

Kortom, een lastige puzzel die moet worden gelegd, maar waar ze zeker vol vertrouwen naar uitkijken dat succesvol 
gaat worden uitgevoerd. Zodra we meer duidelijkheid hebben over de indelingen komen we hier uiteraard zo snel 
mogelijk op terug.Tot slot wensen wij jullie allemaal nog ontzettend veel plezier op de resterende trainingen en houdt 
aub de Coronamaatregelen in acht zoals we dat de afgelopen weken met z'n allen ook al prima hebben gedaan, 
waarvoor dank! 
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