
 

 

Een terugblik en een vooruitblik!  

  

  

  

De blaadjes zijn gevallen, Sinterklaas is in het land en de Kerst in aantocht. Oftewel een 

mooi moment om terug te kijken op het seizoen so far en het jaar dat voor ons ligt. 
 

 

Resultaten 2019/2020 so far 

 

Ons eerste elftal heeft met een heleboel nieuwe gezichten een na een lastige 

start de weg naar boven gevonden, chapeau aan Edin en zijn mannen! 

 

De meeste andere elftallen staan op dit moment in de subtop of middenmoot, 

met uitzondering van het 9e dat op dit moment bovenaan staat (complimenten 

Max) en de Veteranen die hopelijk voor de winterstop nog een eindsprint 

richting de middenmoot weten te maken. 

 

 

 

 

Oliebollentoernooi 4 januari 

Zoals beloofd willen we als nieuw bestuur de tradities in ere houden, 

het oliebollentoernooi is er zo eentje.  

We willen op zaterdag 4 januari dan ook het nieuwe jaar inluiden door 

een toernooi tussen gelegenheidsteams uit onze eigen elftallen 

aangevuld met spelers van buiten, want hoe meer zielen hoe meer 

vreugd! We gaan op een half veld potjes afwerken 7 tegen 7 man (per team 3 wisselspelers is 

geen overbodige luxe). 

Je kunt je team inschrijven bij Nigel en Edwin. 

 



 

 

 

Mosselavond 15 februari met je Valentijn 

Een traditie waar we als SDV om bekend staan is de jaarlijkse Mosselavond waar we als 

(oud)leden met onze families samen mosselen (of sate) eten en vooral veel lol hebben met 

elkaar. Dit jaar de dag na Valentijn dus een extra reden om met je partner en/of familie naar de 

club te komen! 

Laat bij je aanvoerder weten met hoeveel mensen je komt, de prijs per 

persoon zal rond de 15 euro liggen en communiceren we nog naar de 

aanvoerders. 

Zet 15 februari dus alvast in je agenda! 

 

 

 

 

met vriendelijke groet, 

Het Bestuur 

   

 

  

 

  

 

   

 
 

 

 

Kralingse Zoom 100 

3063 NC Rotterdam 

 

Telefoon: 010-242 9000 

E-mail: info@vvsdv.nl  
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