
 

 

  

 

KORT NIEUWS  

&  

MEDEDELINGEN 
 

In de vorige editie kondigden wij al 

het nieuwe RSVV logo aan en vanaf 

nu prijkt ‘ie ook bovenaan deze 

geheel vernieuwde nieuwsbrief! 

Wat vindt u er van? 

 

Van 4 t/m 10 maart is het 

voorjaarsvakantie. Alle 

jeugdsporten komen dan te 

vervallen, de volwassenensporten 

vervallen alleen in overleg met de 

sportleider.  

  

CONTACT 
 

Mobiel: 06 – 213 636 73 

E-mail: rsvvarnhem@gmail.com 

 

AANPASSING MINIMUM LEEFTIJD MEIDENGYM 

Met ingang van deze maand is de minimumleeftijd voor meidengym 

gewijzigd van 6 naar 8 jaar. Hierdoor kunnen we gerichter een leuke 

sportles, waarin we variëren in verschillende sport- 

en spelactiviteiten, aanbieden voor de meiden! 

De les vindt wekelijks plaats op vrijdag van 18:00 

tot 19:30 uur in Spelzaal Vredenburcht. 

 

VOORAANKONDIGING ALGEMENE 

LEDENVERGADERING 

Noteer alvast in uw agenda:  op 29 maart aanstaande vindt de 

algemene ledenvergadering plaats in Wijkcentrum Vredenbucht. 

Aanvang: 19:30 uur. De officiële uitnodiging en agenda volgt later. 



 

 

 

Kijk voor de meest actuele berichten en het sportrooster op onze website:  
www.rsvv.nl en like ons op Facebook: facebook.com/rsvvarnhem 

DUIZENDPOOT LINDA BIEDT VOOR IEDER WAT WILS 
Wekelijks verwelkomt ze een grote groep dames en heren bij zumba en sinds enige tijd heeft ze tal van andere 

lessen onder haar hoede gekregen; onze Linda du Buisson is een echte duizendpoot. 

 

 

 

 

 

 

Foto: de grote en gezellige zumba-groep op dinsdag 

Nieuwkomers in de zumba-groep hadden nog al eens moeite om het hoge tempo bij te benen, dat deed ons 

besluiten om een groep voor beginners te starten. Inmiddels dansen daar ook wekelijks zo’n 10 dames onder 

leiding van Linda. Er is voldoende ruimte voor meer deelnemers, dus kom vooral eens langs als je kennis wilt 

maken met zumba! Dans je liever op een hoger tempo? Dan is de dinsdag meer geschikt. 

 

Met de komst van de Outdoor Fitness is Linda ook een bootcamp-groep voor beginners gestart, waar ze week 

in week uit een uitdagend circuit voor de deelnemers uit zet. Als het weer heel slecht is, hebben we een 

uitwijkmogelijkheid naar binnen toe, maar de bikkels laten zich niet zo makkelijk uit het veld slaan. Meestal 

zijn er zo’n 5 deelnemers, dus het zou leuk zijn als die groep nog wat groter wordt. 

 

De vierde les die Linda geeft is full body workout op de vrijdagmorgen. 

Het is vergelijkbaar met de bootcamp op donderdag, maar dan met 

een dak boven het hoofd. Het concept is simpel: een ronde met 

oefeningen klaarzetten, muziek aan en lekker aan de slag met de 

deelnemers. Iedereen kan zich lekker in het zweet werken op 

zijn/haar eigen niveau! 

DINSDAG 

Zumba 20.00 – 21.00 uur 

 

DONDERDAG 

Zumba beginners 19:00 – 20:00 uur 

Bootcamp beginners 20:00 – 21:00 uur 

 

VRIJDAG  

Full body workout 09:00 – 10:00 uur 


