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NA DE VOETBALTAS WERD NU OOK DE BOEKENTAS MET VEEL LIEFDE EN EVENVEEL ENTHOUSIASME 

OPNIEUW BOVEN GEHAALD (ALTHANS, DAT HOPEN WE      ). STUDEREN MOET - VOETBALLEN MAG! 
EN AL ZEKER BIJ RKFC! WE KUNNEN TROUWENS ZEKER NOG EXTRA SPELERTJES GEBRUIKEN BIJ DE 
JONGSTE CATEGORIEËN. LOODS JE HEN OOK TOT BIJ ONS? 

PROGRAMMA SEPTEMBER  

Dit weekend staan de eerste competitie- 
wedstrijden op het menu. Hierbij nog enkele 
reminders: 

▪ Graag stipt aanwezig. 
▪ Vergeet je short en kousen niet mee te 

brengen naar de wedstrijd 
▪ Kan je niet spelen, graag tijdig doorgeven 

aan de coach! Liefst steeds paraat. We 
brengen immers veel teams in competitie 
om op die manier iedereen maximaal 
speelkansen te geven. We rekenen dan 
ook op elk ieders engagement om steeds 
van de partij te kunnen zijn. 

▪ Na elke thuiswedstrijd is er een verplicht 
teammomentje in de Optibelbar (15’).  

▪ Opleiden is winnen!  
 

De planning van trainingen en wedstrijden is 
vanaf heden enkel nog te volgen via PSD. 

PROSOCCERDATA (PSD)  

Hopelijk is iedereen al een beetje vertrouwd 
geraakt met PSD. We vragen met aandrang om 
steeds via die weg de aan-/afwezigheden door 
te geven of info te raadplegen. 

Mochten er nog mensen zijn die problemen 
ervaren, geef gerust een seintje. We kijken 
vervolgens waarmee we kunnen helpen. 

De handleiding kan je via volgende link nog 
eens raadplegen: HANDLEIDING PSD 

KLEDIJ – EXTRA BESTELLINGEN   

Vragen over de kledij? Een broekje extra, een 
winterjas,…? Contacteer Isabelle Klinkers via: 
jeugdsecretariaat@rkfc.be 

 COVID-19 RICHTLIJNEN  

De richtlijnen kregen een update. Via deze link 
kunt u de meest recente richtlijnen nalezen. 
Spelers melden zich dus bij een training nog 
steeds aan op het terrein. 
. 

 

DE SLIMSTE BUBBEL 

Op vrijdag 25 september om 19u opent Danny 
zijn deuren in de Optibelbar voor een 
spetterende quiz. Inleg €5/persoon. Enkele 
hapjes zijn voorzien als ook prachtige prijzen. 
Coronaproof het beste van jezelf geven en de 
slimste RKFC bubbel worden. Klinkt als muziek 
in de oren! Inschrijven via Danny: 
0475/875517 

INTAKEGESPREK MET DE COACH 

Eind september plant elke coach een kort 
gesprekje (5-10’) met speler (en ouder). Dit 
intakegesprek dient om de eerste evolutie van 
de speler te bespreken (sterke punten / 
werkpunten), als ook – minstens even 
belangrijk - te luisteren naar het welbevinden. 
Op die manier willen we kort op de bal spelen. 
Meer info (waar/wanneer) ontvangt u via de 
coach.   

 

 

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2020 
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BEZOEK AAN DE KINE:   

Enkel op afspraak op maandag en donderdag tussen 18u30 en 19u30. Vooraf verwittigen 
via: tvjo@rkfc.be . First come, first served principe. 
 

DATA OM NAAR UIT TE KIJKEN:   

▪ Elke maandag in september om 17u: initiatietrainingen voor kinderen geboortejaar 2014-2015 
▪ Vrijdag 25/09: Bubbelquiz in de Optibelbar 
▪ Zaterdag 26/09 om 10u: Initiatie G-voetbal 
▪ Week van 28/09: intakegesprekken 
▪ Zondag 04/10: Eerste thuiswedstrijd van ons A-team tegen K. Rupel Boom FC. Supporters op post!     
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