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Interview: 'Meer bewegen
voor ouderen is goed
voor iedereen' 

VREDENBURG VITAAL
Een uitgave van Recreatieve Sportvereniging Vredenburg (RSVV) December 2018



UW ADVERTENTIE HIER IN DE
VOLGENDE UITGAVE?
 
Om de kosten voor dit magazine zo laag mogelijk te houden, bieden wij instellingen in de wijk en omgeving Vre
denburg de mogelijkheid om te adverteren in dit blad. Voor een kleine bijdrage kunt u een halve of hele pagi
na vullen en zo uw instelling onder de aandacht brengen bij de bewoners van Vredenburg. Door uw bijdrage
kunnen wij de contributie laag houden en blijft deelname laagdrempelig voor iedereen in de wijk. Voor meer in
formatie kunt u mailen naar rsvvarnhem@gmail.com of bellen naar 06-213 636 73.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podotherapie biedt oplossingen voor voetklachten en pijn
in benen en lage rug. Delea podotherapie  maakt corri
gerende inlegzolen en biedt aanvullende therapievormen
om u te laten lopen zonder pijn.
 
Iedere vrijdagochtend  in de Vredenburcht op de Sloch
terenweg 29
 
T 026 4422577 – Email: info@deleapodotherapie.nl
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Voorwoord
 
 
Voor u ligt de allereerste editie van Vredenburg Vitaal, een uitgave van Recreatieve Sportvereniging Vredenburg
(afgekort RSVV). Wij zijn al ruim veertig jaar een begrip in de wijk als het gaat om recreatief sporten, maar tijden veran
deren en daar willen wij graag in mee gaan. Daarom brengen wij dit magazine uit. Wij willen mensen die nog niet be
kend zijn met onze vereniging kennis laten maken met wat wij allemaal doen. En dat is heel veel.
 
Naast informeren over onze vereniging willen wij met dit blad ons netwerk vergroten en dwarsverbanden tussen sport-
en zorggerelateerde organisaties in de wijk stimuleren. Zodoende zorgen we er met z'n allen voor dat Vredenburg nog
vitaler wordt!
 
Voor vragen, tips en suggesties staan wij uiteraard open!
 
Rutger Kleinpenning & Corinne Nugter
Verenigingsmanagers RSVV

Colofon
 
 
Bestuur:
Herman Rolfes (Voorzitter)
Arie Abbink (Penningmeester)
Guido Hoes (Secretaris)

Contactpersonen:
Corinne Nugter (Verenigingsmanager)
Rutger Kleinpenning (Verenigingsmanager)
Marien Brinkman (Ledenadministratie)
Ron van der Veer (Inhuur sportaccommodatie, Sport &
Spel)

Contactgegevens:
Wijkcentrum Vredenburcht
Slochterenweg 29, 6835 CD Arnhem
website: http://www.rsvv.nl
telefoon: 06-213 636 73
email: rsvvarnhem@gmail.com

Redactie/Drukker:
Editoo b.v.
www.editoo.nl
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Vredenburg Vitaal
voor jou!
 
 
Vredenburg Vitaal is het nieuwe magazine dat jou op
de hoogte brengt van het nieuws binnen sportvereni
ging RSVV en is tevens bedoeld als aanjager om de
wijk in beweging te brengen.
 
Wij willen als sportvereniging graag zoveel mogelijk men
sen in beweging brengen. Dit doen we vanuit onze hoofd
locatie in Wijkcentrum Vredenburcht, maar ook op tal
van andere locaties. Door middel van dit magazine willen
we zowel mensen als organisaties uit Vredenburg en om
geving kennis laten maken met vitaliteit in het algemeen
en onze vereniging in het bijzonder.
 
Naamsbekendheid verhogen
Soms horen we nog wel van organisaties, die vlakbij ons
gevestigd zijn, dat ze nog nooit van RSVV hebben ge
hoord. Terwijl we al ruim 40 jaar sport aanbieden in de
wijk! Daar willen we verandering in brengen. We zoeken
de organisaties op, vertellen over ons aanbod en laten er
exemplaren van dit magazine achter. Op deze manier
willen we dwarsverbanden creëren en gezamenlijk de
wijk in beweging brengen.
 
Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, willen we ons
niet alleen richten op online communicatie en daarom
brengen we dit magazine uit. We hebben diverse sportles
sen voor ouderen in ons aanbod, de doelgroep die niet
veel online te vinden is. Een mooie kans dus om ook deze
groep te bereiken.

 
Meerdere locaties
Jaren geleden heeft RSVV een aantal sportlessen voor ou
deren overgenomen, omdat de gemeente deze lessen
graag bij verenigingen onder wilde brengen. Daardoor
hebben we niet alleen in Vredenburg sportactiviteiten,
maar bijvoorbeeld ook in Presikhaaf, Hoogkamp en zelfs
op Nationaal Sportcentrum Papendal.
 
Laagdrempelig sportaanbod
Zoals reeds genoemd, zijn we een recreatieve vereniging
met een laagdrempelig sportaanbod voor alle wijkbewo
ners. Doordat we niet in competitieverband sporten hoe
ven we geen extra kosten te maken voor wedstrijdlid
maatschappen. Hierdoor houden we onze contributie
laag en is sporten bij RSVV dus zeer toegankelijk voor ie
dereen.
 
Verenigingsmanagers
Het bestuur van de vereniging functioneert op afstand en
heeft daarom twee verenigingsmanagers aangesteld. Zij
zijn verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen bin
nen de vereniging. Dit varieert van het beantwoorden
van vragen van sportleiders en (potentiële) leden tot on-
en offline communicatie. Maar ook het monitoren van de
bezetting van de lessen en daarmee het bijsturen van het
sportaanbod behoort tot de taken.
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Bekijk op de volgende
pagina ons sportaanbod! 
 

>>>
 

RSVV:
een uniek
concept in
Arnhem 
 

RSVV is een recreatieve omnisportvereniging waar
bij voor één bedrag deel kan worden genomen
aan tal van sportlessen en er wordt niet gesport in
competitieverband.
 
Wat kan ik allemaal doen bij RSVV?
In Vredenburg hebben we ruim 30 sportlessen,
daarnaast hebben we ook nog bijna 20 activiteiten
in andere wijken van Arnhem. Van yoga tot bad
minton, van circuittraining tot sportmix voor de
jeugd, wij hebben een heel divers aanbod.
 
Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden,
maar weet je nog niet wat bij jou past? Je mag bij
ons drie proeflessen volgen voordat je besluit om
lid te worden.
 
Hoeveel kost het sporten bij RSVV?
Het lidmaatschap bedraagt € 15,95 per maand.
Voor dit bedrag kan onbeperkt deel worden geno
men aan sportlessen binnen de eigen leeftijdscate
gorie. Met de GelrePas krijgen kinderen tot 18 jaar
de contributie volledig vergoed, volwassenen kun
nen sporten voor de helft van het bedrag. Wij bie
den ook een gezinsabonnement aan voor € 31,90
per maand, met als voorwaarde dat iedereen
woonachtig is op hetzelfde adres. Vanaf meer dan
2 personen is dit dus al voordeliger!

re
cr

ea
tie

ve
 sportvereniging vredenburg

arnhem

Nieuw logo
Met het uitbrengen van deze eerste editie, willen we ook
meteen ons nieuwe logo presenteren. Het oude logo be
staat al sinds de oprichting van de vereniging, dus von
den we het hoog tijd om het logo met zijn tijd mee te
laten gaan.
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Maandag    

10.00 - 11.00 Sport en Spel actief 50+ Sportcentrum Papendal 

11.00 - 12.00 Sport en Spel actief 50+ Sportcentrum Papendal 

09.00 - 10.00 Yoga volwassenen SWOA de Gaanderij

10.15 - 11.15 Yoga volwassenen SWOA de Gaanderij

10.00 - 11.00 Yoga volwassenen SWOA de Weldam

11.30 - 12.30 Yoga volwassenen SWOA de Weldam

13.45 - 14.45 Yoga volwassenen Buurthuis 't Huuske

15.30 - 17.00 Dynamic Tennis volwassenen Spelzaal Vredenburg

19.00 - 20.00 Circuittraining en Steps  Spelzaal Vredenburg

20.00 - 22.00 Tafeltennis volwassenen Wijkcentrum Vredenburg

21.00 - 23.00 Zaalvoetbal volwassenen 35+ Spelzaal Vredenburg

Dinsdag    

09.15 - 10.45 Sport en Spel actief 50+ Sporthal De Laar West

09.00 - 10.00 Pilates volwassenen  Wijkcentrum Vredenburg

10.00 - 11.00 Pilates volwassenen  Wijkcentrum Vredenburg

14.30 - 16.00 Sport en Spel actief 50+ Gymzaal de Spil

15.30 - 17.00 Sportmix jeugd 4 t/m 12 jaar Spelzaal Vredenburg

19.00 - 20.00 Yoga volwassenen Wijkcentrum Vredenburg

20.00 - 21.00 Yoga volwassenen Wijkcentrum Vredenburg

20.00 - 21.00 Zumba Spelzaal Vredenburg

20.00 - 21.00 Badmintonles volwassenen Spelzaal Vredenburg

21.00 - 23.00 Volleybal volwassenen Spelzaal Vredenburg

Woensdag    

09.00 - 10.00 Yoga volwassenen Wijkcentrum Vredenburg

10.00 - 11.00 Yoga volwassenen Wijkcentrum Vredenburg

10.15 - 11.45 Internationale dansen 55+ Buurtcentrum De Oosthof 

09.30 - 10.30 Sport en spel actief 50+ Gymzaal Witsenstraat

10.30 - 11.30 Sport en spel actief 50+ Gymzaal Witsenstraat

14.30 - 15.30 Sportmix Jeugd 4 t/m 12 jaar Spelzaal Vredenburg

15.30 - 17.00 Dynamic Tennis Volwassenen Spelzaal Vredenburg

17.00 - 20.00 Badminton Jeugd 8 t/m 15 jaar Spelzaal Vredenburg

19.00 - 20.00 Yoga volwassenen Wijkcentrum Vredenburg

20.00 - 21.00 Yoga volwassenen Wijkcentrum Vredenburg

20.00 - 22.30 Badminton volwassenen Spelzaal Vredenburg

SPORTAANBOD RSVV 2018-2019 
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* In de herfst- en voorjaarsvakantie vervallen de jeugdsporten, volwassen sporten alleen in overleg met sportleider
 
Contact en info
www.rsvv.nl | 06 - 213 636 73 | rsvvarnhem@gmail.com

Donderdag    

09.00 - 10.00 Yoga volwassenen  Wijkcentrum Vredenburg

10.00 - 11.00 Yoga volwassenen  Wijkcentrum Vredenburg

11.00 - 12.00 CVA groep Sportcentrum Rijkerswoerd

15.30 - 17.00 Sportmix Jeugd 4 t/m 12 jaar Spelzaal Vredenburg

15.30 - 17.00 Volleybal 65+ Gymzaal Witsenstraat

19.00 - 20.00 Zumba volw. voor beginners Wijkcentrum Vredenburg

20.00 - 21.00 Bootcamp volw. voor beginners Outdoor Fitness Vredenburg

Vrijdag    

09.30 - 10.30 Yoga  (alleen voor bewoners) WZC De Drie Gasthuizen

10.45 - 11.45 Yoga  (alleen voor bewoners) WZC De Drie Gasthuizen

09.00 - 10.00 Full body workout volwassenen Wijkcentrum Vredenburg

10.30 - 12.00 Internationale dansen 50+ Wijkcentrum Vredenburg

15.30 - 16.30 Zaalvoetbal jeugd  Spelzaal Vredenburg

17.00 - 18.00  Basketbal jeugd  Spelzaal Vredenburg

18.00 - 19.30 Meisjesgym   Spelzaal Vredenburg

20.00 - 22.00  Badminton volwassenen  Spelzaal Vredenburg

22.00 - 22.30 Badminton volwassenen Spelzaal Vredenburg

Zaterdag    

09.00 - 10.00 Judo (6 t/m 9 jaar)  Spelzaal Vredenburg

10.00 - 11.00 Judo (10 t/m 12 jaar)  Spelzaal Vredenburg

11.00 - 12.00 Judo (vanaf 13 jaar) Spelzaal Vredenburg

15.30 - 17.00 Badminton volwassenen  Spelzaal Vredenburg

17.00 - 18.00 Badminton volwassenen  Spelzaal Vredenburg

Zondag    

09.00 - 10.30 Tennis volwassenen Tennisvereniging Malburgen

Uitvaldata*    

Herfstvakantie 14 t/m 21 oktober 2018  

Kerstvakantie 23 december 2018 t/m 6 januari 2019  

Voorjaarsvakantie 4 t/m 10 maart 2019  

Pasen 21 & 22 april 2019  

Koningsdag 27-apr-19  

Meivakantie 21 t/m 28 april 2019  

Hemelvaartsdag 30-mei-19  

Pinksteren 9 & 10 juni 2019  

Zomervakantie 6 juli t/m 18 augustus 2019  
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Als ik precies op het afgesproken tijdstip de gymzaal
in stap om een interview te houden, zitten sportleider
Sascha Roosen en deelneemster Minke Bos-Schenk
(86) er al helemaal klaar voor. Minke draagt een
sweater met de opdruk 'MBVO', wat staat voor Meer
Bewegen Voor Ouderen. Een presentje dat ze kreeg
toen ze in de jaren 90 samen met haar man deelnam
aan een onderzoek naar bewegen voor ouderen.
 
Minke: In het onderzoek moesten we één keer per week
zaaloefeningen doen, één keer wandelen en één keer
sporten buiten op een weitje. De uitkomsten? Natúúrlijk
moesten ouderen meer bewegen.
 
Daaruit is een groep ontstaan wat nu de Sport & Spel ac
tief-groep van RSVV op Sportcentrum Papendal is. Na een
periode van afwezigheid besloot Minke weer te gaan
sporten, maar dan iets dichter bij huis: Sport & Spel actief

in Gymzaal Witsenstraat bood uitkomst. Deze groep wordt
sinds een half jaar door Sascha begeleid.
 
Sascha: Ik sport al mijn hele leven en ben ook mental
coach van een aantal sporters. Werken met ouderen trok
mij al langer, dus toen ik de CIOS-opleiding Senioren
Sportleider zag, leek mij dat een heel mooie combinatie.
Mijn stage heb ik bij de Sport & Spel actief-groep op
Sportcentrum Papendal gedaan en toen werd ik ge
vraagd om les te komen geven aan de groep hier in de
Witsenstraat.
 
Wat was jouw eerste indruk?
Sascha: Ik was vooral verbaasd over de mogelijkheden
van de doelgroep. Krachttraining, buikspieroefeningen,
flexibiliteit en balans, het komt allemaal aan bod. En als
iemand moeite heeft pakken we er bijvoorbeeld een stoel
bij. Als gevolg daarop kwam de groep jaloers naar me
toe; "Wat moeten wij doen om ook met een stoel te mo
gen?".

Minke: Het uitgangspunt is 'doe wat je kan' en anders
doe je de oefeningen op je eigen manier.
 
Wat zijn jullie ervaringen en wat maakt de les voor jul
lie leuk?
Sascha: Ik vind het vooral een uitdaging om een les zo in
elkaar te zetten, dat iedereen mee kan doen. In mijn
groepen zie ik mensen voorbij komen met diverse klach
ten, die komen kijken bij het ouder worden; van even
wichtsstoornissen tot COPD en van reuma tot hartfalen.
 
Minke: Sascha houdt hier heel goed rekening mee, ze
geeft iedereen de vrijheid om te doen wat binnen je mo
gelijkheden ligt.

Sascha: En als ik zie dat iemand een stapje kan maken,
dan stimuleer ik dat. In het geval van Minke was het zo
dat ze voorheen niet mee wilde doen met frisbee-oefenin
gen. Nu hebben we de oplossing gevonden dat ik de fris
bees aangeef.

Minke: Ik hoef mij dan geen zorgen te maken over mijn
duizeligheid die ontstaat bij het bukken.

Sascha: Daarnaast is het ook een hele dankbare groep,
dat maakt het lesgeven ook heel fijn.

"Meer bewegen voor ouderen is goed
voor iedereen"
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Minke: Voor mij is het bewegen ook een must. Naast
wandelen is dit voor mij een belangrijke vorm van bewe
gen om verstijving van spieren, pezen en gewrichten
tegen te gaan. En daarnaast ik heb ook nog de wil om
mee te kunnen komen.
 
Hoe kunnen we er voor zorgen dat meer mensen zich
bij deze groep gaan aansluiten?
Sascha: Sport & Spel actief klinkt misschien vrij algemeen,
maar we zorgen er dus voor dat het gehele lichaam aan
bod komt en dat ieder op zijn of haar niveau mee kan
komen. Het is laagdrempelig en daarnaast ook nog eens
heel gezellig.

Minke: Meer bewegen voor ouderen is goed voor
iedereen![LL1] 
 

Ik hoor alleen maar positieve geluiden, zijn er ook nog
tips die jullie mee willen geven?
Minke: Mannen enthousiast maken voor deze les! Voor
heen hadden we wel een aantal mannen in de groep,
maar om verschillende redenen zijn ze gestopt. Een mix is
juist leuk.
 
Sascha: Kom vooral meedoen, een gratis proefles is altijd
mogelijk.
 
Door: Corinne Nugter
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Kinderen kunnen
zich lekker uitleven
bij RSVV!
 
 
RSVV heeft voor de jeugd een zeer gevarieerd aanbod
aan sporten. Zo kunnen kinderen basketballen, voet
ballen, badmintonnen en judoën. De judolessen wor
den in samenwerking met Sportschool Kreijtz verzorgd.
Naast deze sporten kunnen ze ook meedoen aan de
sportmix en is er voor meisjes een speciale meiden
gym.
 
Sportmix
De sportmix is voor kinderen 4 t/m 12 jaar en voor ieder
wat leuks. De sportmix biedt namelijk een gevarieerd aan
bod van sporten aan. RSVV vindt het belangrijk dat kinde
ren op vroege leeftijd al beginnen met bewegen en we
geven ze graag de ruimte om met zoveel mogelijk spor
ten kennis te laten maken. Dit zijn balsporten, tikspellen
en andere spelvormen, de ene keer individueel en de an
dere keer in teamverband. Zij werken aan hun conditie,
coördinatie en leren bijvoorbeeld samenwerken en om
gaan met winst en verlies. Naast het gevarieerde aanbod
heeft de sportmix het voordeel dat deze direct aansluit bij
de schooltijden. Kinderen kunnen na een dag school di
rect door naar RSVV om zich daar uit te leven met vele
verschillende sporten.
 
Na een tijdje, wanneer alle sporten aan bod zijn geko
men, kunnen de kinderen kiezen of ze bij de sportmix blij
ven of toch kiezen om met een specifieke sport verder te
gaan. De RSVV biedt veel sporten aan, maar lid worden
van een sport specifieke vereniging is natuurlijk ook een
optie.

 
Evenementen voor kinderen
Naast het reguliere aanbod zijn er nog meer activiteiten
voor onze jeugd. Zo zijn er door het jaar heen verschillen
de open dagen en zijn er ook in de vakantie evenemen
ten waar de kinderen aan deel kunnen nemen. Maar ook
is er bijna elk jaar een Sinterklaasviering, waarbij er een
pietengym plaatsvindt en de deelnemers hun pietendi
ploma kunnen halen.
 
Laag bedrag voor deelname
Om deel te kunnen nemen aan deze activiteiten zijn er
verschillende contributiemogelijkheden. Als een kind lid
wil worden van onze vereniging betaalt hij of zij €15,95 om
deel te nemen aan alle activiteiten binnen de leeftijdsca
tegorie. Is het kind in het bezit van de GelrePas en wordt
deze nog niet ingezet bij een andere vereniging? Dan
kunnen kinderen tot en met 17 jaar met deze GelrePas
met 100% korting meesporten, oftewel helemaal gratis.
Wanneer er meerdere kinderen van hetzelfde gezin willen
sporten is er ook nog het gezinslidmaatschap. Dit lidmaat
schap is geschikt voor twee of meer personen en kost per
maand €31,90. Dus hoe meer gezinsleden meesporten op
deze pas hoe voordeliger.
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Rekreatieve SportVereniging Vredenburg - R.S.V.V.                   
Ledenadministratie RSVV: Marien Brinkman, Marcusestraat 33, 6836JA Arnhem. Tel.nr 026-3235760 

IBAN: NL62INGB0003327071 – e-mail: leden@rsvv.nl  

AANMELDINGSFORMULIER MET INCASSOMACHTIGING 
Dit formulier dient geheel ingevuld en ondertekend te worden ingeleverd bij de sportleid(st)er of in de 
blauwe brievenbus in de gang van Wijkcentrum de Vredenburcht, Slochterenweg 29). Het gescande 
formulier kan ook gemaild worden naar leden@rsvv.nl. 
 

Persoonlijke gegevens: 
 Voornaam/voornamen Familienaam             Geboorte 

datum 
Man/ 
vrouw 

Deelname aan:  

1      
2      
3      
4      
5      

 

Adresgegevens: 
Straat en huisnummer  
Postcode en plaats  
Telefoonnummer/Mobiel  
E-mail adres  
 
Medische omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het sporten kunt u vooraf bespreken met de 
sportleider van de sport waaraan u wilt deelnemen. 
 

Gegevens ten behoeve van contributiebetaling en machtiging 
De contributie bedraagt voor een individueel lid € 15,95 per maand en voor een gezin € 31,90 per maand. 
Een gezin dient woonachtig te zijn op één en hetzelfde adres.  
De contributie wordt automatisch geïncassseerd rond de 28e dag van de maand voorafgaand aan de 
contributieperiode. Bij de eerste inning wordt eenmalig € 2,50 aan administratiekosten geïnd. 
Voor een bezitter van een Gelrepas geldt dat de RSVV het gehele (voor jeugd) of de helft (voor 
volwassenen) van het contributiebedrag direct declareert bij de gemeente.  

Rekeningnummer   
Ten name van  
Betaling per(omcirkel wat van toepassing is) Maand / kwartaal / Half jaar / Jaar 
Gelrepasnummer (indien van toepassing))  
 

Machtiging tot automatische incasso 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de RSVV om met ingang van ….…-….…-201.. voor deze 
vereniging het verschuldigde contributiebedrag af te schrijven van zijn/haar giro/bankrekening voor het lidmaatschap. Bij de eerste 
inning van het contributiebedrag zal tevens het inschrijfgeld van € 2,50 worden afgeschreven.  
Het is de ondergetekende bekend dat hij/zij een verzoek tot terugboeking van uit hoofde van deze afgeschreven bedragen kan doen 
aan zijn/haar giro/bank tot 56 kalenderdagen na datum van afschrijving. 
De machtiging kan te allen tijde worden ingetrokken door schriftelijke melding aan de ledenadministratie van de RSVV.  
Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt de machtiging voor de automatische incasso door de RSVV stopgezet. 

 

Datum: Handtekening (indien minderjarig dient de 

ouder/verzorger te tekenen): 
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·  Zoete aardappel uit de oven met rauwkostsalade

·  Pastasalade met ei, tomaat, komkommer, kidneybonen en kikkererwten en pijnboompitten

·  Wrap met gerookte kip, avocado, sla, komkommer en tomaat

·  Groenteomelet

·  Bakje kwark met fruit en ongezouten noten

·  Smoothie van kwark, banaan, handje rood 

  diepvriesfruit en scheutje water

Sporten in de avond?
Splits je maaltijd!
 
 
Je kent het wel: terug komen uit het werk, snel even eten en dan door naar het sporten. Om daar vervolgens met een
opgeblazen gevoel aan de slag te gaan. Probeer eens de maaltijden te splitsen: voor het sporten een kleine koolhy
draatrijke maaltijd en na het sporten vul je de eiwitten aan. Hieronder zetten we een aantal gerechten op een rijtje.
 
Voor het sporten

 
Na het sporten

 

·  Wij meer dan 20 verschillende activiteiten hebben voor jong en oud?

·  Je met je lidmaatschap aan álle activiteiten binnen je leeftijdscategorie mee mag doen?

·  Je dus ook meerdere keren per week bij ons terecht kan?

·  Dit de eerste uitgave is van ons magazine?

·  Wij jaarlijks een barbecue organiseren voor alle leden? 

·  Wij ook voor onze jeugd extra activiteiten organiseren (zie pagina 10)?

·  Onze thuisbasis Wijkcentrum Vredenburcht is?

·  Wij ook buiten de wijk een aantal locaties hebben waar je kunt sporten?

·  Een van onze verenigingsmanagers meervoudig Nederlands Kampioene Discuswerpen is?

RSVV Wist-je-datjes
 
 

 

Website: www.rsvv.nl       

Facebook: RsvvArnhem    

E-mail:  rsvvarnhem@gmail.com

Telefoon: 06-213 636 73

Volg jij ons al?
 
 


