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1 Privacywetgeving en deze nieuwsbrief 
Vanwege de AVG (privacy wetgeving) mag officieel de 
nieuwsbrief niet per mail aan leden worden gestuurd. 
Diegene die de nieuwsbrief niet meer per mail willen 
ontvangen, moet dit even mailen aan Bennie Storkhorst 
b.storkhorst@chello.nl. 
 
2 29 maart vrijwilligers-/clubavond 
Dit is een vooraankondiging. Later volgt meer informatie. 
 
3 Nieuw kassasysteem kantine 
Sinds begin dit jaar werken we in de kantine tot grote 
tevredenheid met een kassasysteem. Dit biedt ons veel 
voordelen in accuraatheid, inzicht in verkoop en 
verwerking hiervan. We zijn net begonnen en dus duurt 
het soms iets langer voor we een bestelling ingevoerd 
hebben. Graag uw begrip hiervoor! 
 
4 Nieuws van het Bestuur 
• Er worden voor het terras 2 parasols besteld. Tussen 

beide parasols komt een watergoot. Er zal geen gebruik 
worden gemaakt van windschermen aan de parasols. 
Later zal gekeken worden wat daarvoor de beste 
oplossing is. 

• De verenigingsdag zal op 2e pinksterdag worden 
georganiseerd. 

• Op zaterdag mag er voor 16.00 geen bier worden 
geschonken. Indien er al eerder geen wedstrijden meer 
zijn, mag Carina hier flexibel mee omgaan. 

• De kantine is in december aangesloten op het glasvezel 
netwerk maar moet nog beter worden ingesteld. 

• Er wordt een jaarlijkse klusdag voorgesteld. Op deze 
dag kunnen leden helpen met de vaste karweitjes in en 
om het terrein. Met het plannen van deze dagen 

kunnen leden hier rekening mee houden hopelijk zijn 
er dan ook meer leden beschikbaar. 

• Voor de AED cursus zal binnenkort een datum 
afgesproken worden. 

• Het organiseren van het jubileumfeest (75-jarig 
bestaan in 2020) is begonnen. Het bestuur gaat 
akkoord met het toepassen van een “jubileum logo” 
met dien verstande dat dit aangepaste logo wordt 
gedragen door alle keepers, en voorkomt op alle 
aanvoerdersbanden. 

 
5 Nieuws van het Jeugdbestuur 
• Door een tekort aan spelers bij de jeugd is besloten om 

JO12-1 en JO15-2 te laten vervallen. Hiervoor in plaats 
komt er in het voorjaar een JO13-3. 

• Nieuwe trainingspakken. Het jeugdbestuur is op dit 
moment bezig met het uitzoeken van nieuwe 
trainingspakken voor de jeugd. De wens is er om het 
aankomend jaar de gehele jeugdafdeling weer in het 
nieuw te steken. We zullen het resultaat hopelijk in 
september kunnen bewonderen. 

• De tijden van de competitiewedstrijden van de jeugd 
zijn sinds 30 januari aangepast. De wedstrijden 
beginnen ’s ochtends later en de JO19-1 (A-jeugd) 
begint de wedstrijd ’s middags om 15.00 uur. We 
hopen hiermee te bereiken dat de wedstrijden op 
zaterdag beter aansluiten op elkaar, zodat er minder 
momenten zijn, dat er niet gevoetbald wordt.  
Hieronder het nieuwe overzicht: 

JO8-1  11.00  
JO10-1  11.00  
JO11-1+2  11.00  
JO13-1  9.30  
JO13-2  12.15  

JO13-3  11.00  
JO15-1  13.30  
JO17-1  15.15  
JO17-2  13.30  
JO19-1  15.00  
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6 75 jarig bestaan RKZVC in 2020 
In het logo van RKZVC staat de 
oprichtingsdatum: 28 juni 1945. 
Ter voorbereiding van het jubileum 
is er een jubileumcommissie 
gevormd die bestaat uit Dick Schieven, Bennie 
Storkhorst, Dennis Krabbenborg, Henk Winkel, Jouke 
Knippenborg, Cas Maarse, Freek Toebes en Carina 
Hulshof. In twee vergaderingen is het raamwerk voor de 
activiteiten rondom het jubileum ongeveer vastgesteld. 
Uiteraard volgt er later meer info hierover. Wel zou de 
jubileumcommissie graag nog enkele vrijwilligers er bij 
willen hebben. Te denken valt aan: 

• Iemand uit de Club van 100 

• Iemand uit De Neefjes 

• Mensen die willen helpen met het verzamelen / zoeken 
en archiveren van oud materiaal. 

Uiteraard zouden we graag oud materiaal willen 
ontvangen (eventueel gescand) van mensen die dat thuis 
nog hebben liggen. Denk aan foto’s, filmpjes en 
krantenartikelen van de vorige eeuw. Hiervoor kun je 
contact opnemen met: 
Henk Winkel, 06-11186753, h.winkel74@upcmail.nl  
Bennie Storkhorst, 0544-351945 b.storkhorst@chello.nl  
 
7 Seesing Tournament 
De 17e editie van het  JO12 Seesing Tournament zal 
worden gehouden op zaterdag 8 Juni 2019 en zondag 9 
Juni 2019.  
Het Seesing Tournament is een voetbaltoernooi voor 
eerstejaars D-pupillen dat wordt jaarlijks wordt 
gehouden op Pinksterzaterdag en 1e Pinksterdag op 
sportpark “de Greune Weide” te Zieuwent.  
Het deelnemersveld bestaat uit 9   JO12-elftallen van 
nationale en internationale topclubs. Uiteraard neemt 
ook het JO13-1 elftal van gastheer RKZVC deel aan dit 
toernooi (versterkt met enkele regionale spelers). 
De organisatie heeft haar uiterste best gedaan om een 
mooi deelnemersveld vast te kunnen leggen ….    en dat 
is gelukt.  

Voor verschillende nationale- en internationale 
teams zijn we op zoek naar gastgezinnen. 
Voor meer informatie of opgeven als gastgezin, mail dan 
naar Raymond Niënhuis via onderstaand adres: 
Seesing Tournament (coördinator gastgezinnen) 
r.nienhuis7@chello.nl 
Hieronder de poule-indeling. 

   
  
8 De Neefjes 
Op vrijdag 25 januari jl. vond de 
eerste feestelijke avond plaats 
van de “Neefjes van RKZVC”. Het 
Groot-Gallisch Garnizoen trok 
vroeg in de avond samen in het 
praathuis van Veldmaarschalk en 
tevens Hofschenker, Freek Toebes. Van daaruit hebben 
we onszelf en de onvermijdelijke ketel met toverdrank 
verplaatst langs diverse Lichtenvoordse 
horecakampementen, alwaar we ons de grenadine en 
beukennootjes goed lieten smaken. Hatsjikidee!! 
Uiteraard lieten de “Eumkes van RKZVC” (bij 
gelegenheid: Dennis Krabbenborg, Stefan Beerten en 
Björn Domhof), tijdens deze avond, de kans niet voorbij 
gaan om het RKZVC-legioen nog even toe te spreken. 
Tijdens de door hen, op droogkomische wijze, geschetste 
toekomst van RKZVC,  lachte menigeen zich een 
spreekwoordelijke “kroon in de bokse”!..... Hetgeen 
overigens voor velen van hen, geen enkele belemmering 
vormde om vervolgens nog te gaan dansen in diverse 
horecagelegenheden…. 
Kortom: we mogen spreken van een ronduit geslaagde 
avond, welke zeker smaakt naar meer!  
Mocht u zich willen aansluiten bij ons Garnizoen, dan 
kunt u zich voor nadere info melden bij Ruud 
Donderwinkel, Han Rouwhorst, Sjors Storkhorst of Björn 
Domhof. 
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9 Tussenstand sponsoractie eerste elftal 
De top tien van de tussenstand in de sponsoractie van 
de 1e selectie staat beneden. Kijk voor de volledige lijst 
op de website van RKZVC. Dat kan ook via de volgende 
link. 
Voor de bepaling van de stand is op de volgende manier 
gerekend. 

• Momenteel (in januari) staan we op de 1ste plek en 
hebben we 37 doelpunten gemaakt in 16 wedstrijden. 
Als we dit omrekenen naar 30 wedstrijden komen we 
op 69 doelpunten afgerond.  

• De tussenstand is als volgt tot stand gekomen. Als 
eerste is er gekeken naar de voorspelling met 
betrekking tot de ranking. Iedereen die ons op de 
eerste plek heeft voorspeld, heeft geen afwijking. Heb 
je ons op de tweede plek voorspeld, dan heb je een 
afwijking van 1 en heb je ons op plek 13 voorspeld heb 
je een afwijking van 12.  

• Om verder onderscheid aan te brengen, hebben we 
gekeken naar de voorspelling met betrekking tot het 
aantal doelpunten. Hierbij zijn we uitgegaan van 69 
doelpunten over 30 wedstrijden.  

• Belangrijk is dus: er wordt eerst gekeken naar de 
ranking en daarna pas naar het aantal doelpunten.  

 
Hieronder staat de top-tien in de tussenstand. 
 

 Sponsor Rang 
Doel- 
punten 

Tussen- 
stand 
rang 

Tussen- 
stand 
doel- 
punten 

Samen- 
gevoegd 

1 Mariët te Focht 1 66 0 3 0.3 

1 Huib Jonkman 1 66 0 3 0.3 

3 Sunarat Munphruek 1 65 0 4 0.4 

3 Sten Verbeek 1 65 0 4 0.4 

4 Bein Westerlaan 1 63 0 6 0.6 

5 Henk Winkel 1 60 0 9 0.9 

5 Lynn Hoogendoorn 1 60 0 9 0.9 

5 Bert Jonkman 1 60 0 9 0.9 

5 Edwin van Vuure 1 60 0 9 0.9 

10 Annette Vosters 1 45 0 24  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Nieuwe entree 
In december is de nieuwe entree gereed gekomen. 
Hierbij is het hekwerk volledig vernieuwd, de ingang aan 
de straatkant gekomen en de kassa daar naar toe 
verplaatst.  
Hartelijk dank aan allen die hierbij geholpen hebben!!! 
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