Beste spelers, ouders en/of verzorgers van de Mini’s en Cubs,
Inmiddels hebben we de eerste RDD achter de rug! Het was één van de drukst bezochte RDD’s tot nu
toe. Er waren ruim 160 kinderen aanwezig, een geweldige opkomst waar we trots op zijn.
We hopen natuurlijk dat de opkomst voor de komende RDD’s net zo hoog zullen zijn. Om er voor te
zorgen dat de RDD’s zoveel mogelijk verspreidt in het district worden georganiseerd hebben we
daarom, in overleg met het District Jeugd Overleg (DJO), besloten om de RDD voortaan over 2
locaties te verdelen. Tijdens het DJO zijn de volgende locaties vastgesteld:

RDD 2
RDD 3

Datum
16 november 2019
21 maart 2020

RDD 4

9 mei 2020

RDD 5

6 juni 2020

Locatie Mini’s
Locatie Cubs
Rugbyclub Zaandijk
Praetor Rugby
Haarlemmermeer
Praetor Rugby
Hawks
Amstelveense
Rugbyclub Haarlem
Rugbyclub
Wedstrijddag in stadion Amsterdam

De locaties kunnen eventueel nog wijzigen in verband met weersomstandigheden en/of aantallen
deelnemers. Dit wordt dan duidelijk en tijdig gecommuniceerd met alle deelnemers en clubs.
Inschrijven RDD Mini’s en Cubs
Inschrijven kan op de volgende wijze.
• Via de volgende link: https://forms.gle/DV6d2tQaJWRHBXsWA
De inschrijving sluit op woensdag 13 november 2019. We gaan er natuurlijk van uit dat als je je hebt
ingeschreven je er dan ook bij bent. Mocht je door blessure of ziekte toch niet kunnen komen, dan is
afmelden wel verplicht. Dit kun je doen door een mailtje te sturen naar
info@rugbyacademynoordwest.nl
Kosten
De kosten bedragen €10,- per RDD dag, inclusief snackje/drankje. Je kunt digitaal betalen door op de
volgende link te klikken: https://bunq.me/RANW
Het bedrag dat je betaald hangt uiteraard af van het aantal RDD waar je je op schrijft.
1 RDD = €10,2 RDD’s = €20,3 RDD’s = € 30,Contante betaling ter plaatste kan natuurlijk ook altijd.
Programma
Zoals in de planning al staat aangegeven staat er per RDD een thema centraal. Voor RDD 2 is het
thema ball handling.
Het algemene programma van de dag ziet er voor alle locaties als volgt uit:
09:15 uur inschrijven en betalen
10:00 uur training
11:15 uur break
11:30 uur wedstrijdvormen
12:30 uur einde programma

Teams
Er zullen per geboortejaar teams gemaakt worden.
Wacht niet langer en schrijf je in, zodat we RDD 2 tot een nog groter succes kunnen maken.
Met vriendelijke groet,

Rugby Academy Noord West en District Jeugd Overleg Noord West

