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Inhoud Agenda 
Maandag 14 dec Kruisjassen, 20.00 uur 
Vrijdag 18 dec Laatste training, aansluitend feestje 
Zondag 20 dec Biljarten 1e selectie tegen Club van 100 
Zondag 27 dec Voetbaltoernooi op kunstgras 
Maandag 28 dec Flessenactie 
Zondag 3 jan Nieuwjaarsrun / Nieuwjaarsreceptie 
Maandag 11 jan Kruisjassen, 20.00 uur 
Zaterdag 16 jan Voetbaltoernooi lagere teams kunstgras 
Maandag 8 feb Kruisjassen, 20.00 uur 
Maandag 14 maart Kruisjassen, 20.00 uur 
Zat 14/Zon 15 mei Seesing Tournament Pinkstertoernooi 
Maandag 16 mei? Verenigingsdag 

1 Seesing Personeel Nieuwjaarsrun Zieuwent 
2 Maandag 14 december kruisjassen 20.00 
3 Seesing Tournament - nieuwjaarsreceptie 
4  Laatste training 18 december, aansluitend feestje 
5 Lagere seniorenteams toernooi zaterdag 16 januari 
6 Voetbaltoernooi kunstgras alle senioren zon 27 dec 
7 Ouderavond jeugd 
8 Nieuws van het bestuur 
9 Oefenprogramma RKZVC 1, 2 en 3 in jan / febr 
10 PR- / webteam: wie wil helpen? 
11 Trainingskamp RKZVC 1 
12 Bijdragen voor de digitale nieuwsbrief 

 

RKZVC WENST LEDEN, VRIJWILLIGERS, 
SUPPORTERS EN SPONSOREN PRETTIGE 
FEESTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG 2016 

 
 

1 Seesing Personeel Nieuwjaarsrun Zieuwent 12.00 
Op zondag 3 januari organiseren voetbalvereniging 
RKZVC en Perfect Running voor de 2e keer de Seesing 
Personeel Nieuwjaarsrun. Het parcours loopt over fraaie 
kerkenpaden en door de kern van Zieuwent. 
De deelnemers kunnen kiezen uit 2 afstanden: 5 en 10 
km. De deelnemers aan de 5 km lopen de ronde 1 keer 
en de deelnemers aan de 10 km lopen de ronde 2 keer. 
De start van beide afstanden is om 12.00 uur. 
Nieuw dit jaar is de kidsrun. Dat is een afstand van circa 
1,5 km voor kinderen t/m 10 jaar. De start is om 12.05. 
Inschrijven is mogelijk vanaf 11.00 uur tot 11.45 uur. 
Vooraf inschrijven is ook mogelijk. Dat kan door een mail 
te sturen naar nieuwjaarsrun-zieuwent@hotmail.com. 
Het inschrijfgeld is voor beide afstanden € 5,-. RKZVC 
betaalt dit voor de eigen leden. 
 

Start en de finish zijn bij de kantine van R.K.Z.V.C. Er is 
voldoende gelegenheid om te douchen na de run. Er zijn 
leuke geldprijzen voor de winnaars en voor alle deelne-
mers ligt er een sportdrankje te wachten bij de finish.  
 

De organisatie ziet u graag op zondag 3 januari. Een mooi 
sportief begin van het nieuwe jaar. 
Na afloop bent u van harte welkom in de kantine voor 
koffie, soep of een drankje. 
 

Na afloop zal direct de prijsuitreiking plaatsvinden. 
Daarna volgt de nieuwjaarsreceptie met daarin ook de 
loting van het Seesing Tournament 2016 (zie punt 3). 
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2 Maandag 14 december kruisjassen 20.00 u 
Mede door de masterclasses, georgani-
seerd door RKZVC 7, is de belangstelling 
hiervoor toegenomen. Het is er gezellig en 
er zijn leuke prijzen te winnen. Doe mee. 

 
 

3 Wederom toptalent op Seesing Tournament 2016 
Al sinds 2003 is het Onder-12 pupillentoernooi niet meer 
weg te denken van de velden van RKZVC. Voor de 
veertiende keer wordt tijdens het komende 
Pinksterweekend op 14 en 15 mei 2016 dit internatio-
nale toernooi gehouden op sportpark de Greune Weide. 
Voor de tweede keer zullen onder de naam Seesing Tour-
nament vijf Nederlandse en vijf buitenlandse ploegen 
strijden om de Dave Boomgaars Bokaal.  
De organisatie van dit intussen internationaal bekende 
evenement is blij, dat het deelnemersveld voor komend 
jaar alweer rond is. Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 
zondag 3 januari 2016 zullen alle tien teams worden 
voorgesteld en zal de loting plaatsvinden. 
 

4 Laatste training 18 dec, aansluitend feestje 21.30 
Vrijdag 18 december is de laatste training voor de 
winterstop. Traditiegetrouw willen we hier een feestelijk 
tintje aan geven. Daarom nodigen we hierbij alle senio-
ren (ook 45+) en supporters uit om met zijn allen, in de 
kantine, het sportjaar af te sluiten. Voor deze speciale 
gelegenheid hebben we ook een activiteit 
georganiseerd. We willen graag rond 21.30 starten. Dus 
kom op tijd! Graag tot dan! 
Groeten, de Organisatie (Jouke, Joep en Jens) 
 

5 Lagere seniorenteams 16 januari 16.00 u 
Lagere teams spelen in de winter geen oefenwed-
strijden. Wel wordt (inclusief 45+ teams) op 16 januari 
vanaf 16.00 onderling gespeeld (gemixt) met een gezellig 
samenzijn na afloop. 
 

6 Voetbaltoernooi op kunstgras 27 december 10.00 
Meer dan 40 jaar werd er op 2e kerstdag of kort daarna 
voor senioren een zaalvoetbaltoernooi georganiseerd. 
Nu we kunstgras hebben, wordt dat op het eigen kunst-
gras gehouden. 
Op zondag 27 december is er weer het jaarlijkse kerst-
toernooi voor ALLE senioren en 45+ teams van RKZVC. 
Opgave dient te gebeuren via de elftalleiders, uiterlijk 23 
december. 
Het inleggeld is € 10,00 per persoon. Dit dient zondags 
vooraf betaald te worden. Nieuw hierbij is dat er naast 
de 2 consumpties ook een stamppot buffet zal zijn.  
Het toernooi vindt plaats van 10.00 tot 13.30 uur op het 
kunstgras van RKZVC (bij erg slecht weer wordt alsnog 
uitgeweken naar het Sourcy Center). 
Iedere deelnemer dient om 09.45 uur aanwezig te zijn. 
De indeling wordt dan bekend gemaakt. 
Dat we daadwerkelijk ook op je komst mogen rekenen 
op 27 december spreekt natuurlijk voor zichzelf. 
 

7 Ouderavond jeugd 
Het jeugdbestuur is van plan om eind februari of in maart 
een ouderavond te organiseren voor de jeugd van 
RKZVC. Nadere informatie volgt hierover. 
 

8 Nieuws van het bestuur 
 Door de komst van het kunstgras 

zal aan het eind van deze 
competitie worden doorgetraind 
om de jeugdselecties voor volgend 
seizoen te kunnen samenstellen. 
Bij verschijning van de Voorzet in 
juli zullen de teamindelingen klaar zijn. 

 De natuurgrasvelden zijn dicht van 21 december 2015 
tot 3 januari 2016. 

 De krimp zal ook bij RKZVC zichtbaar gaan worden. 
Om de gevolgen van de krimp in kaart te brengen en 
om te zien wat er tegen gedaan kan worden, hebben 
KSH, Mariënveld en RKZVC een onderzoekscommissie 
samengesteld. Zij onderzoekt of een gezamenlijke 
jeugdafdeling wenselijk en haalbaar is en proberen 
een voorstel voor samenwerking te formuleren. 
Wilco Wopereis en André van de Wetering vertegen-
woordigen RKZVC. Dit voorstel zal dan binnen het 
bestuur besproken worden en daarna tijdens een 
ledenvergadering aan de leden worden voorgelegd.  

 In iedere kleedkamer hangt een instructie met enkele 
belangrijke regels omtrent gebruik van het kunstgras-
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veld. Wij willen het kunstgras graag goed onder-
houden waardoor de levensduur langer wordt. Wij 
willen daarom iedereen met klem vragen om zich aan 
de regels te houden. 

 Het bestuur onderzoekt de mogelijkheden om een 
integraal plan te maken voor: 
- gehele entree sportcomplex 
- tassenprobleem 
- fietsenprobleem (zie 7e punt) 
- afrastering om (deel) trainings-

veld af te schermen zodat 
spelers over het verharde pad 
naar het kunstgrasveld lopen 

Het zal nog wel even duren voor 
dit vastere vormen krijgt. 

 RKZVC ontvangt subsidie voor 
energie (Ecotax). Deze vervalt dit jaar. Er zijn / komen 
nieuwe mogelijkheden voor verenigingen om te be-
sparen op energiekosten, o.a. middels investeringen. 
Het bestuur onderzoekt naast energiebesparende 
maatregelen ook  mogelijke investeringen in relatie 
tot de energiekosten  

 Struiken, boompjes en fietsenstandaard tussen par-
keerplaats en trainingsveld zullen worden verwijderd 
waarna verharding wordt aangebracht. Hierdoor zal 
er meer loopruimte over blijven waardoor er minder 
overlast van gestalde fietsen op drukke dagen zal zijn. 

   
 De lagere elftallen worden op dit moment getraind 

door Eugene Hoenderboom, die dit doet omdat wij 
nog geen opvolger hebben kunnen vinden voor 
Raymond Spekschoor. Wij zijn dan ook nog altijd op 
zoek naar een trainer voor de lagere elftallen. Lijkt dit 
je wat, of heb je een tip, meldt dit dan bij het bestuur. 

 Drie jeugdtrainers willen de cursus Juniorentrainer 
gaan doen. We stimuleren dit! 

 Er is gevraagd of de afrastering tussen de doelen-
opslag achter veld 2 en het veld zelf deels verwijderd 
kan worden, zodat men de doelen gemakkelijker op 

veld 2 kan krijgen. Dit is niet de bedoeling. De doelen 
op die opslagplek zijn bedoeld voor het kunstgras-
veld. Door ze ook op veld 2 te gebruiken bestaat de 
kans dat de wielen vuil worden waarna dat vuil 
vervolgens meegenomen wordt naar het kunstgras-
veld. Voor gebruik op veld 2 dienen de doelen van het 
trainingsveld gebruikt te worden.   

 Scheidsrechters / grensrechters dienen op kunstgras 
voetbalschoenen aan te hebben! 

 Er wordt nagedacht over het organiseren van 
voetbalactiviteiten na afloop van de competitie 
 

9 Oefenprogramma RKZVC 1, 2 en 3 in jan / febr 

Zat 9-1-2016 18.00 RKZVC 1 Babberich Oefen 

Don 14-1-2016 20.00 RKZVC 1 DCZ 68 Oefen 

Zon 24-01-2016 11.00 RKZVC 1 Vorden Schaduw 

Zon 31-01-2016 11.00 RKZVC 1 Concordia Schaduw 

Zon 17-01-2016 11.00 FC Trias 2 RKZVC 2 Oefen 

Vrijd 5-2-2015 19.30 RKZVC 3 DEO 2 Oefen 

Opm: 24 en 31 januari is competitie gepland voor 1 en 2. 
 

10 PR- / webteam: wie wil helpen? 
Er is een grote diversiteit aan werkzaamheden op het 
gebied van PR. Dit varieert van het actueel houden van 
website en TV in de kantine, het schrijven van stukjes 
voor de kranten (verslagen van het 1e, persberichten), 
archiveren tot het maken van nieuwsbrieven. Voor het 
komende jaar is het de bedoeling dat bijvoorbeeld de 
frequentie van het verschijnen van de nieuwsbrief 
hoger wordt en dat er een dropbox gemaakt wordt voor 
RKZVC met een open en een gesloten deel. 
Het is veel werk (op zich geen probleem) maar er zit ook 
een risico aan omdat het momenteel door één persoon 
gedaan wordt.  
Daarom de vraag: wie heeft interesse om hieraan mee 
te gaan werken? Bijvoorbeeld: 
- Wie vindt het leuk om nog meer werk te maken van 

de nieuwsbrief of de website? 
- Wie heeft ervaring met het maken van een dropbox? 
Belangstellenden kunnen zich melden bij Bennie 
Storkhorst, 0544-351947, b.storkhorst@chello.nl.  
 

11 Trainingskamp RKZVC 1 
Op de weg van succes neemt de eerste selectie ook dit 
jaar weer een zonnige afslag. Voorafgaand aan o.a. 
Feyenoord verblijft de eerste selectie van 27 december 
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tot en met 1 januari in Albufeira, Portugal. 
Een hele reis met 33 man bestaande uit 22 spelers en 11 
begeleiders. Dit jaar gaan naast de begeleidingsstaf ook 
alle vier verzorgers en Mike Lemmers, trainer van het 
tweede, mee. Het trainingskamp zal bestaan uit een 
combinatie van trainen, plezier, teambuilding en 
vakantie. 
De eerste selectie hoopt bovenal een goede tijd met 
elkaar te hebben en zich klaar te stomen voor de 2e 
seizoenshelft. Daarin zijn alle zinnen gezet op het 
kampioenschap in 3C en natuurlijk wordt er ook nog 
gestreden in het bekertoernooi en de Achterhoek Cup. 
Dat succes niet vanzelf gaat is te zien aan de grote 
ziekenboeg en de vele pijntjes waar de eerste selectie op 
dit moment mee kampt. De vier verzorgers zijn samen 
met hersteltrainer John Eekelder dan ook zeker geen 
overbodige luxe om met een zo fit mogelijke selectie 
terug te keren in Nederland. 

Het trainingskamp is daar ook voor bedoeld en met drie 
geplande trainingen en een wedstrijd tegen het 
plaatselijke FC Ferreiras (5e niveau Portugal) moet dat 
helemaal goed komen. Dat de selectie dit jaar ook de 
jaarwisseling met elkaar mag vieren, zal zorgen voor een 
geweldige ervaring en helemaal met het te verwachten 
vuurwerk op het strand van Albufeira. Zelf bewaren ze 
het vuurwerk liever tot het einde van het seizoen. 
 
Volg RKZVC 1 op het trainingskamp via @RKZVC op 
Twitter. 
 

12 Bijdragen voor de digitale nieuwsbrief 
Als er teams of personen zijn die iets hebben om in de 
nieuwsbrief te zetten, kunnen zij dat mailen naar 
b.storkhorst@chello.nl. 
Bijdragen zijn van harte welkom. 

 
PS Mail niet ontvangen? 

Het is mogelijk dat leden deze nieuwsbrief niet per mail ontvangen, maar wel gelezen hebben vanaf de website. De oorzaak kan 

zijn dat het emailadres niet bekend is bijvoorbeeld omdat het emailadres is gewijzigd. Leden die deze nieuwsbrief niet per mail 

ontvangen hebben en dat wel willen per mail, kunnen zich melden bij b.storkhorst@chello.nl. 

Supporters die de brief ook willen ontvangen kunnen zich eveneens melden om op de maillist te komen. 
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