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Inhoud Agenda 
Woensdag 2 maart Ouderavond D-E-F pupillen 20.00 uur 
Vrijdag 4 maart Vrijwilligersfeest 20.30 uur 
Maandag 14 maart Kruisjassen 20.00 uur 
Maandag 11 april Kruisjassen 20.00 uur 
Vrijdag 22 april  Masterclass kruusjassen 
Zat 14/Zon 15 mei Seesing Tournament Pinkstertoernooi 
Zaterdag 11 juni Verenigingsdag 

1 Vrijwilligersfeest vrijdag 4 maart  
2 Wordt scheidsrechter bij RKZVC 
3 Emailadressen leden 
4 Kunstgras en verlichting 
5 Oproep voetbalschoenen 
6 Op 22 april derde en laatste Kruusjas Masterclass 
7 Seesing Tournament 2016 
8 Nieuws van het bestuur 
9 Jeugdnieuws 
10 Samenwerking jeugd KSH, Mariënvelde, RKZVC 
11 Train de trainer 
12 Maandag 14 maart kruisjassen 20.00 uur 
13 Uitslag ballonwedstrijd bij opening kunstgras  
14 Darten op 12 februari 
15 Bijdragen voor de digitale nieuwsbrief 

 

1 Vrijwilligersfeest vrijdag 4 maart 
Vrijdag 4 maart wordt door de Activiteitencommissie 
weer het vrijwilligersfeest georganiseerd. Zoals 
gebruikelijk mag ook nu weer een aparte sfeer worden 
verwacht. Alle vrijwilligers die op welke manier dan ook 
dit seizoen iets gedaan hebben voor RKZVC worden 
uitgenodigd en zijn dus van harte welkom. 

 
 
2 Wordt scheidsrechter bij RKZVC 
Bij RKZVC worden al jarenlang elk weekend vele 
wedstrijden met veel inzet en plezier gespeeld. Wij 
hebben daarvoor een heel goede accommodatie, wij 
hebben prima spelers die gedreven hun spelletje op de 
groene mat leggen, we hebben over het algemeen 
voldoende enthousiaste trainers en leiders. Maar er is 
één heel belangrijke groep mensen waarvan het aantal 
dalende is. Indien we hieraan niets doen, zal dit er toe 
leiden dat er op termijn geen wedstrijden meer gespeeld 
kunnen worden.  
Wie zijn dan die belangrijke mensen die niet gemist 
kunnen worden? Dat zijn natuurlijk de scheidsrechters,  
 

die het voetbalspelletje in goede banen leiden en er op 
toezien dat het er fair en met respect aan toe gaat op 
onze velden. Tot op heden kunnen onze wedstrijd-
secretarissen voor de jeugd en senioren met veel inven-
tiviteit en een nog grotere bereidwilligheid van ons 
huidige scheidsrechters bestand het nog net rond krijgen 
dat er elke zaterdag of zondag iemand is om een wed-
strijd te fluiten. Maar we moeten echt versterking 
hebben van nieuwe mannen en vrouwen! 
Natuurlijk zijn wij blij dat we elk seizoen weer een groot 
aantal vrijwilligers hebben voor de begeleiding van onze 
voetbalteams. We moeten echter ook op het gebied van 
het fluiten van wedstrijden een dringend beroep op jullie 
doen. Wij willen alle RKZVC leden die er voor voelen om 
regelmatig een wedstrijd te leiden een verkorte 
scheidsrechters cursus aanbieden om je vertrouwd te 
maken met de beginselen zodat je al na korte tijd 
voetbalwedstrijden kan gaan fluiten en daarmee voor 
velen voetbalplezier kunt bieden. 
Deze cursus zal in het najaar 
plaats vinden bij Longa waarbij 
ook adspirant-scheidsrechters 
kunnen aansluiten. Wij willen 
jullie dringend vragen om je op te 
geven, zodat het voetbal bij RKZVC op alle niveaus kan 
blijven doorgaan. 
Nadere informatie is te verkrijgen bij Richard 
Hendriksen. Je opgave kun je doen door een kort mailtje 
te sturen naar rwjhendriksen121@gmail.com, graag vóór 31 
maart. De cursusdata zullen aan de hand van de opgaves 
worden vastgesteld en bekendgemaakt. 
Alvast dank voor je inzet en bereidwilligheid. 
 

Bestuur RKZVC. 
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3 Emailadressen leden 
Wij willen graag de gegevens van leden up-to-date 
houden. Met name emailadressen veranderen nog wel 
eens. Op het prikbord in de hal van de kantine komt een 
lijst te hangen van leden waarvan we het adres niet 
hebben of niet meer klopt. Verzoek is om daar je 
mailadres dan op te schrijven. 
 

4 Kunstgras en verlichting 
Graag willen we nog een keer wijzen op de regels voor 
het gebruik van kunstgras en verlichting. Met name 
trainers en leiders moeten hierop toezien. Nog even 
enkele actuele punten: 
- Op kunstgras geen schoenen met platte zolen maar wel 

met noppen van rubber of kunststof. Er zal gezorgd 
worden dat er in de kantine voetbalschoenen met 
noppen liggen in het geval ze vergeten zijn. 

- Niet warm lopen op natuurgras en dan zo maar het 
kunstgras op lopen. Stamp het zand er goed af en 
gebruik de borstels die bij de toegang naar het 
kunstgrasveld staan!  

- Verlichting: schakel deze direct uit na afloop van de 
laatste training op dat veld. De verlichting op het 
hoofdveld kost circa € 8 per uur, op het trainingsveld 
circa € 2. Iedere week een onnodig half uur verlichting 
op het hoofdveld kost op jaarbasis zo € 100. Daar kan 
RKZVC wel iets beters mee doen. 

 

5 Oproep voetbalschoenen 
Wie heeft thuis nog voetbalschoenen die niet meer 
gebruikt worden? Dit geldt van groot (reserves voor 
leiders?) tot klein. Breng ze in de kantine bij Carina. Voor 
kleine maten: als er voldoende zijn, kunnen ze voor een 
klein bedrag door kinderen gekocht worden. De 
opbrengst komt ten goede aan de jeugd. 
 

6 Op 22 april derde en laatste Kruusjas Masterclass 
Op vrijdagavond 22 april zullen de heren van de KTS voor 
de (voorlopig) laatste keer een Masterclass Kruusjassen 
geven. Voorgaande edities hebben bewezen dat deze 
avond bol staat van spanning en vooral plezier. De opzet 
van de avond is om het kruisjassen onder de aandacht te 
brengen: nog onervaren mensen het spel te leren. 
Natuurlijk zijn alle kaarters welkom! Verder zal er weer 
een spectaculaire quiz gehouden worden en een loterij, 

zoals dat hoort op kaartavonden. Hopelijk tot dan, 
vrijdagavond 22 april om kwart voor 8 in de kantine 
(programma tot uiterlijk 1 uur). 
Inschrijven kan tegenwoordig ook vooraf. Stuur een mail 
naar ktsbestuur@gmail.com en vermeld je naam EN de 
naam van je partner! 

 
 

7 Seesing Tournament 2016: vrijwilligers gevraagd 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van RKZVC zijn de 
deelnemende teams bekend gemaakt en is de officiële 
loting verricht. De toernooicommissie is trots op het 
deelnemers veld met topclubs uit binnen- en buitenland. 
Malmö FF is voor het eerst op het Seesing Tournament 
en is vooral bekend omdat het de club is waar 
wereldvoetballer Zlatan Ibrahimovic debuteerde in het 
profvoetbal. 
De toernooicommissie kan niet vaak genoeg 
benadrukken hoe belangrijk de vrijwilligers zijn voor het 
bestaansrecht van het Seesing Tournament, zonder 
vrijwilligers geen Seesing Tournament. Dit jaar is het 
toernooi vroeg in het seizoen namelijk 14 & 15 mei 2016. 
Zoals altijd zijn wij op zoek naar vrijwilligers die hun 
steentje bij willen dragen aan dit geweldige toernooi. 
Mocht je interesse hebben om te helpen laat het dan 
weten aan Michiel Krabbenborg: 06-22856845 of 
michiel_krabbenborg@hotmail.com. 

Poule A 
Malmö FF 
AZ 
Ajax 

 
Borussia Dortmund 
RSC 
Anderlecht 

Poule B 
RKZVC 
PSV 
Feijenoord 

 
Bayer 04 
Leverkusen 
Juventus 
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8 Nieuws van het bestuur 
- De wedstrijd van RKZVC 1 tegen PAX 1 

(1 mei) wordt verzet naar zaterdag-
avond (30 april) om 18.00 uur. 

- Voorafgaand aan de wedstrijd wordt er 
voor de sponsoren van beide verenigin-
gen een bijeenkomst georganiseerd. 

- Aan scheidsrechters en grensrechter is nogmaals  een 
mail gestuurd waarin is aangegeven dat zij op voet-
balschoenen het kunstgrasveld dienen te betreden. 

- Er komt weer een echte “supporterssjaal” met een 
bijpassende paraplu. 

- RKZVC gaat beginnen met het gebruiken van een 
dropbox. In eerste instantie zal hier eerst door het 
bestuur gebruik van worden gemaakt (dit is gesloten). 
Later zal dit stap voor stap worden uitgebreid waarbij 
er een open en een gesloten deel komt. Het open 
gedeelte is voor iedereen te zien. Dit wordt een soort 
archief voor bijvoorbeeld De Voorzet, nieuwsbrieven, 
teamfoto’s, wedstrijdverslagen, enzovoorts. Het geslo-
ten deel wordt gebruikt voor diverse besturen en 
commissies. Hierin hebben alleen leden van die groe-
pen toegang. Het voordeel van zo’n dropbox is dat 
informatie veilig in de ‘cloud’ wordt bewaard en dat bij 
functiewisselingen niet alle info hoeft te worden 
overgedragen. 

- De groenstrook tussen trainingsveld en parkeerplaats 
wordt met klinkers verhard. 

- Er zijn gesprekken met een afgevaardigde van AGEM 
geweest over diverse energiebesparingsmogelijk-
heden. Op korte termijn zien we niet veel mogelijk-
heden. Wel laten we enkele bestaande lampen door 
ledlampen vervangen. 

- De verenigingsdag wordt op zaterdag 11 juni 2016 
gehouden. 

- We hebben een tekort aan trainers voor de 
jeugdselectieteams (A1, B1 en D1). De spoeling is erg 
dun om goede trainers te krijgen. Wie heeft tips? 

- Tijdens een recente bijeenkomst in Harreveld over 
krimp werden ideeën voor de toekomst geschetst. Eén 
daarvan is het bieden van sportmogelijkheden aan 
ouders op het moment dat hun kinderen een training 
afwerken of een wedstrijd spelen. Dit idee houden we 
in ons achterhoofd. 

- Het jeugdbestuur is bezig om voor het jeugdkader 
nieuwe shirts te krijgen. 
 

9 Jeugdnieuws 
- De flessenactie op 27 december j.l. heeft de jeugdkas 

versterkt met bijna € 1100. Dit geld wordt volledig be-
steed bij de jeugd. Allen hartelijk dank voor de bijdrage. 
 

- Op 2 maart a.s. zal om 20.00 een ouderavond worden 
gehouden voor de ouders van onze D-E-F pupillen in de 
kantine. In deze informatieve bijeenkomst zal zeker 
ook ruimte zijn voor uw eigen inbreng. Dus ouders van 
D-E-F spelers, noteer 2 maart. 

- Willen de 2e-jaars B spelers die de spelregelcursus nog 
niet hebben gehaald dit voor 1 april realiseren. Als je 
hulp nodig hebt, kan dit bij teamgenoten of de 
scheidsrechterscommissie. 

- Om op zaterdag meer wedstrijden te spelen op het 
kunstgras is het niet te vermijden om in uiterste geval-
len warm te lopen op het trainingsveld. Mocht dit 
noodzakelijk zijn, zorg dan dat je de voetbalschoenen 
goed afborstelt op de daarvoor bestemde borstelt bij 
de ingang van het hoofdveld. Breng de tegenstander 
ook op de hoogte van deze regel. Zo kunnen we langer 
genieten van ons kunstgrasveld. 

 
10 Samenwerking jeugd KSH, Mariënvelde, RKZVC 
Afgelopen jaar is er namens KSH, vv Mariënvelde en 
RKZVC een 6-koppige commissie opgericht, bestaande 
uit 2 onafhankelijke personen uit elke vereniging, om de 
mogelijkheden te onderzoeken voor een gezamenlijke 
jeugdafdeling. Uit cijfers blijkt namelijk dat het aantal 
jeugdleden nu en in de toekomst fors gaat afnemen door 
lagere geboortecijfers. Bij Mariënvelde en KSH is dit al zo, 
bij RKZVC zit dit eraan te komen.  
Doel van de commissie is een zelfstandige jeugdvereni-
ging neer te zetten voor alle 3 dorpen, die ook spelen in 
alle drie dorpen, met een maximale doorstroming naar 
de senioren. 
De commissie heeft haar missie als volgt geformuleerd. 
“Zorg dragen voor zodanige omstandigheden dat dit het 
niveau en de spelvreugde voor de aan ons toever-
trouwde jeugd in het bijzonder, en de verenigingen in 
zijn geheel ten goede komt” 
 
De commissie is bij andere verenigingen in de buurt, die 
met hetzelfde probleem kampen en al samenwerken, op 
bezoek geweest om ervaringen en advies op te halen.  
Van daaruit is men begonnen met het schrijven van een 
jeugdbeleidsplan. Hierin wordt o.a. beschreven doel, 
visie, organisatie, begeleiding, gedragsregels, werving en 
selectie, taken en verantwoordelijkheid, communicatie 
en activiteiten. Het is van groot belang om de (eventuele) 
samenwerking in de toekomst zorgvuldig vast te leggen, 
waar elke vereniging zich ook in kan vinden. Middels een 
tussentijdse evaluatie worden de hoofdbesturen op de 
hoogte gehouden.  
Voor de leden zal er t.z.t. een presentatie worden 
gehouden. Dit is op dit moment nog te vroeg. 
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11 Train de trainer 
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. RKZVC wil de 
jeugd goed opleiden en wil daarom ook goede 
jeugdtrainers hebben. Enkele keren per jaar is er voor 
jeugdtrainers daarom een avond ‘Train de trainer’. Nadat 
gezamenlijk naar een training wordt gekeken, volgt er 
een nabespreking. Het gaat dan niet zozeer om de 
trainingsstof maar vooral om de manier waarop 
aanwijzingen worden gegeven, de didactiek. Hieronder 
een foto van deze avond op 3 februari. 

 
 
12 Maandag 14 maart kruisjassen 20.00 u 
Er zijn nog twee kruisjasavonden dit 
seizoen. In februari deden er 18 
koppels mee en was de kantine dus zo 
goed als vol. Dat geeft ook een gezellige 
sfeer. Ook als je nog niet (veel) hebt 
mee gedaan kun je gerust mee doen: er zijn per avond 
leuke prijzen te winnen. Doe mee. De tussenstand na 5 
rondes is te zien op de site via de volgende link. 
 
13 Uitslag ballonwedstrijd bij opening kunstgras 
1 Hannes Domhof 560 km Maigneville Frankrijk 
2 Lize Rouwhorst 465 km Cramont Frankrijk 
3 Fedde Rouwhorst 266 km Brussel België 
4 Kees te Molder 97 km Venray Nederland 
5 Myrthe Krabbenborg 91 km Grave Nederland 
6 Dorus Domhof 57 km Goch Duitsland 
7 Ties Kampshof  23 km Gendringen Nederland 
 
De eerste drie (Hannes , Lize en Fedde) hebben de prijs 
al in ontvangst genomen. 

Dit is een waardebon van Intertoys welke is gesponsord 
door Richard Spexgoor. 
Voor de winnaars van de 4e t/m 7e ligt een kleine prijs 
klaar in de kantine van RKZVC 
 
14 Darten op 12 februari 
Met 39 jeugdleden die mee deden en 22 senioren was 
het een geslaagde activiteit. De winnaars bij de jeugd: 
B: Jurek Domhof 
C: Maik Weustenenk 
D: Joël Payers 

 
Bij de senioren won Sjors Storkhorst na een spannend 
duel met 3-2 van Remco Bokkers. 

 
 
15 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. 
Over circa twee maand komt de volgende nieuwsbrief 
uit. 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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