
 

Clubavondprogramma RSV 

1e helft seizoen 2022 – 2023 

 

  

 

Hieronder vind je het clubavondprogramma voor de 1e helft van het seizoen 2022 – 

2023.  

Mocht er iets wijzigen, dan zal dit per e-mail en via de website gecommuniceerd worden. Houd dus je email, de 
website, maar ook onze social media kanalen (Instagram, Facebook of Twitter) in de gaten! 
Namens de activiteitencommissie en het bestuur, een goed en succesvol seizoen toegewenst en tot snel op de 
clubavonden! 

Datum Omschrijving Bijzonderheden 

31-aug Geen programma  

07-sep - Openingsavond Champions League 

14-sep - Spelregelronde 1 Champions League 

21-sep - Portretavond 
 
 
 
- Dart competitie; avond 1 

Op deze avond kunnen alle leden zich op de foto laten zetten door 
sportfotograaf John Groeneweg! Zo heb je een mooie portretfoto die je 
overal voor kan gebruiken, zoals bijvoorbeeld voor de wedstrijdzaken 
app. Uiteraard zal er dan ook een groepsfoto gemaakt worden! 
 
Dit seizoen gaan we weer beginnen met een dartcompetitie. De 
inschrijving hiervoor en verdere info volgt z.s.m.! 

28-sep - Spelregelronde 2  

05-okt - Week van de Scheidsrechter 
 

Uiteraard zullen wij deze speciale week niet zomaar voorbij laten gaan. 
We zullen zeer binnenkort bekend maken wat we gaan doen deze 
avond! 
 
Champions League 

12-okt - Spelregelronde 3 Champions League 

19-okt - Dart competitie; avond 2  

26-okt -  Herfstvakantie 
Champions League 

02-nov - Spelregelronde 4 Champions League 

09-nov - Mossel & frikandellen avond 
- Dart competitie; avond 3 

Op = Op 

16-nov - Spelregelronde 5  

23-nov -  WK Voetbal (ESP – CRC 17.00/BEL – CAN 20.00) 

30-nov - Sinterklaas De goedheiligman heeft toegezegd ook dit jaar de RSV weer met een 
bezoek te vereren. Benieuwd wat dit jaar zal brengen… 
 
WK Voetbal (AUS-DEN & TUN-FRA 16.00/KSA-MEX & POL-ARG 20.00) 

07-dec - Spelregelronde 6 
- Dart competitie; avond 4 

Rustdag WK 

14-dec - WK ½ finale Deze avond wordt er om 20.00u een halve finale van het WK gespeeld. 
We hopen natuurlijk dat het Nederlands elftal deze haalt, maar 
ongeacht wie er spelen, wij zullen deze avond extra gezellig maken! 
Verdere info volgt nog… 

21-dec - Kerstklaverjassen  

28-dec -   

04-jan - Nieuwjaarsreceptie Overheerlijk avondje! 

Zat 07-jan - Scheidsrechterscongres West Locatie in Utrecht 

 


