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Inhoud Agenda 
Vrijdag 22 april  Masterclass kruusjassen 
Zaterdag 23 april Autowassen C1 voor buitenlandtoernooi 
Zaterdag 30 april Bijeenkomst hoofdsponsors (zie onder) 
Zat 14/Zon 15 mei Seesing Tournament Pinkstertoernooi 
Zaterdag 14 mei Bekerfinale RKZVC C2 - Enter Vooruit C2 
 … juni Volgende nieuwsbrief (voor 18 juni)  
Zaterdag 18 juni Verenigingsdag 
Weekend 9-10 juli De Voorzet klaar 
 
Opmerking t.o.v. resterende wedstrijden van het 1e: 
- RKZVC 1 - Pax 1 is zaterdag 30 april om 18.00 i.v.m. bijeen-

komst van hoofdsponsors voorafgaand aan de wedstrijd 
- Trias 1 - RKZVC 1 is zaterdag 7 mei om 18.00 i.v.m. de Giro 

1 Op 22 april Kruusjas Masterclass 3.0 
2 Op 23 april Autowassen RKZVC C1 
3 RKZVC zoekt jeugdtrainers!! 
4 Hoofdsponsors verlengen contract bij RKZVC 
5 Nog veel kampioenskandidaten RKZVC 
6 RKZVC C2 speelt bekerfinale op 14 mei 
7 Wordt scheidsrechter bij RKZVC 
8 Seesing Tournament vrijwilligers gevraagd 
9 Nieuws van het bestuur 
10 Oproep voetbalschoenen 
11 Nieuwe shirtsponsors voor RKZVC 7 en RKZVC F4 
12 Bijdragen voor de digitale nieuwsbrief 
13 Jeugdtoernooien 
14 Kruisjas-seizoen afgelopen: eindstand 

 

1 Op 22 april Kruusjas Masterclass 3.0 
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 vrijdagavond 22 april: vanaf 19.30 inloop; 
start om 20.00 in de kantine (programma tot uiterlijk 
1.00 uur). Kosten per paar: € 5,00. 
Inschrijven kan ook vooraf. Stuur een mail naar 
ktsbestuur@gmail.com en vermeld je naam EN de naam 
van je partner! 

 
 
 
 
 

2 Op 23 april Autowassen RKZVC C1 
Wij (RKZVC C1) willen graag een weekend naar Duitsland 
om twee internationale wedstrijden te spelen als 
afsluiting van het seizoen. Wij willen hiervoor ons eigen 
geld verdienen en daarom wassen we aanstaande 
zaterdag, 23 april, graag uw auto voor € 5,00 per auto. 
Vanaf 9:00 zijn we de hele dag aanwezig op het 
voetbalveld. Van 9:00 tot 12:00 staan we ook bij de Spar. 
Hopelijk tot zaterdag! 

 
 

3 RKZVC zoekt jeugdtrainers!! 
We zoeken nog meerdere trainers voor jeugdteams voor 
volgend seizoen maar in eerste instantie zijn we nu 
vooral op zoek naar goede trainers voor de B1 en D1. Ook 
bij andere teams (zoals bij de meiden C1) stoppen 
trainers. Wie wil zelf of wie kent nog trainers? Graag 
melden bij René Doppen, 0544 – 352345 / 06 – 22108311 
rene@romeodelta.nl. 

http://www.rkzvc.nl/
https://twitter.com/RKZVC
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4 Hoofdsponsors verlengen contract bij RKZVC 
De handtekeningen zijn gezet! De komende 3 seizoen 
prijken de namen van Knippenborg Fietsen en GUV 
wederom op de shirts van het eerste elftal van RKZVC. 
Beide bedrijven hebben het sponsorcontract met RKZVC 
voor 3 jaar verlengd.  
  
Knippenborg Fietsen is reeds sinds 2009 hoofdsponsor 
van RKZVC. Het bedrijf timmert stevig aan de weg en is 
erg betrokken bij het verenigingsleven in Zieuwent. Paul 
en Jelle Knippenborg runnen met veel passie deze 
succesvolle onderneming. Met kwaliteit voorop, vakkun-
dige adviezen en een prima service heeft Knippenborg 
Fietsen in de regio een uitstekende naam weten op te 
bouwen. RKZVC is erg content dat dit aansprekende 
bedrijf zich wederom voor 3 jaar bindt als hoofdsponsor 
aan de club. 

 
 
GUV is sinds  2013 “Z-sponsor” van RKZVC. Hun naam 
staat achterop de shirts van de 1e selectie. Bert van 
Asselt, directeur, heeft GUV zien uitgroeien tot de meest 
toonaangevende uitvaartorganisatie in de Achterhoek. 
De betrokkenheid, persoonlijke begeleiding en het feit 
dat GUV dag en nacht klaar staat voor nabestaanden 
maakt dat deze  de dienstverlening van GUV met een 9.7 
waarderen. GUV werkt zonder winstoogmerk en kan 
daardoor, waar men ook verzekert is, altijd de uitvaart 
verzorgen. RKZVC en GUV hebben inmiddels een uitste-
kende band met elkaar opgebouwd, waardoor zowel 
RKZVC als GUV met trots de handtekeningen hebben 
gezet onder het nieuwe sponsorcontract. 

 
Door het verlengen van deze 2 sponsorcontracten is 
RKZVC de komende 3 jaar wederom verzekerd van een 
tweetal sponsoren die betrokken zijn bij de club en 
RKZVC een warm hart toedragen. 
 

5 Nog veel kampioenskandidaten RKZVC 
Dat RKZVC 1 in de race is voor het kampioenschap zal de 
meesten niet zijn ontgaan. Er zijn echter meer RKZVC-
teams die dit voorjaar in de race zijn voor het kampioen-
schap. Bij de senioren strijdt het 5e met EGVV 2 en 
Rietmolen 4 om de titel. Bij de junioren is dat vooral C1. 
Daar zijn de grootste concurrenten Ajax B, Varsseveld en 
Longa '30 C2.  Bij de pupillen staan de E3, F1 en F4 nog 
goed in de strijd om de bovenste plaats. Uiteraard is 
iedereen van harte welkom om deze teams (maar ook 
alle andere teams) aan te moedigen. Op de website is 
van alle teams stand en programma gemakkelijk te 
volgen als men naar de teampagina per team gaat. 
  W P 

1 EGVV 2 19 44 
2 RKZVC 5 18 43 
3 Rietmolen 4 19 43 

1 RKZVC C1 18 38 
2 Ajax B C1GD 17 37 
3 Varsseveld C1 18 37 

1 AD '69 E2 7 18 
2 RKZVC E3G 7 15 
3 FC Winterswijk E10 7 15 

1 RKZVC F1 7 19 
2 FC Winterswijk F3 7 19 
3 MEC/Bredevoort F1 7 18 

1 RKZVC F4G 9 22 
2 Ruurlo F7 9 21 
3 DEO F6G 9 18 

http://www.rkzvc.nl/
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6 RKZVC C2 speelt bekerfinale op 14 mei 
RKZVC C2 speelt op 14 mei om 11.00 de bekerfinale 
tegen Enter Vooruit C2 op het heilige gras van AD 69.  
 
7 Word scheidsrechter bij RKZVC 
De buurtverenigingen organiseren 
samen weer een scheidsrechters-
cursus. Aangezien ook RKZVC nog 
steeds dringend op zoek is naar 
scheidsrechters die voor RKZVC 
willen fluiten, hopen we dat belangstellenden zich willen 
aanmelden. Nadere informatie is te verkrijgen bij Richard 
Hendriksen. Je opgave kun je doen door een mail te 
sturen naar rwjhendriksen121@gmail.com. 
De cursusdata zullen aan de hand van de opgaves 
worden vastgesteld en bekendgemaakt.  
Alvast dank voor je inzet en bereidwilligheid. 
Bestuur RKZVC. 
 
8 Seesing Tournament: vrijwilligers gevraagd 
Tijdens het Seesing Tournament helpen 
vele vrijwilligers voor, tijdens en na het 
toernooi. Mede dankzij hun inzet is het 
mogelijk om elk jaar weer, voor zowel 
de deelnemers als de bezoekers, een 
succesvol toernooi neer te zetten.  
Mocht u ook interesse hebben om te helpen als 
vrijwilliger bij het Seesing Tournament meld je dan nu 
aan bij Michiel Krabbenborg 
michiel_krabbenborg@hotmail.com. 

Poule A 
Malmö FF 
AZ 
Ajax 

 
Borussia Dortmund 
RSC 
Anderlecht 

Poule B 
RKZVC 
PSV 
Feijenoord 

 
Bayer 04 
Leverkusen 
Juventus 

 
9 Nieuws van het bestuur 
- André van de Wetering en Wilco 

Wopereis hebben het bestuur 
voorgelicht over een concept beleids-
plan m.b.t. de mogelijke jeugdsamen-
werking met KSH en vv Mariënveld.  
Veel moet nog worden uitgezocht. Streven is dat na de 
zomer het plan aan de jaarvergadering kan worden 
voorgelegd. De eventuele invoerdatum zal waar-
schijnlijk niet eerder dan in het seizoen 2017-2018 zijn. 

- De Dropbox van RKZVC heeft het prille levenslicht 
aanschouwd. De bedoeling is dat alle informatie van 

besturen en commissies in de toekomst hierop zal 
worden bewaard. Eerst zal het bestuur hier zelf erva-
ring mee opdoen. Toegang tot delen van de dropbox 
wordt gegeven aan degenen die bij bepaalde besturen 
of commissies betrokken zijn. Op termijn zal er ook een 
publiek deel komen. 

- In verband met het “Klein Kamp” van Jong Nederland is 
de verenigingsdag, die gepland stond voor zaterdag 11 
juni 2016, een week doorgeschoven naar zaterdag 18 
juni. 

- Ferhat Ozerdogan wordt de nieuwe trainer van de 2e 
selectie in het volgende seizoen. Stephan Fleming 
wordt de nieuwe trainer van de A-selectie. 

- De lagere elftallen hebben enkele trainers beschikbaar 
die op toerbeurt naast Eugene Hoenderboom de 
trainingen verzorgen. Ook het komende seizoen wordt 
deze aanpak gehanteerd.  

- Er zijn twee zondagen (na het lopende voetbalseizoen) 
gepland voor mogelijk café voetbal. Alle cafés in Oost 
Gelre hebben hierover een brief ontvangen. 

- Bern Hummelink heeft een enquête opgezet om de 
mening van leden te peilen over activiteiten in de 
kantine. 

- Er is een eerste schets gemaakt voor een nieuwe entree 
van De Greune Weide. In het totale plan zal ook de 
fietsenstalling en een berging voor tassen worden mee 
genomen. 

- De 45+ teams zullen volgend seizoen hun thuiswed-
strijden spelen op het kunstgrasveld. 

- Er wordt gezocht naar een extra lid VTZ (melden bij 
0544 – 352345 / 06 – 22108311 rene@romeodelta.nl). 

- Er wordt gewerkt aan het regelen van nieuwe shirts 
voor kaderleden van alle teams. 

- De ingang bij de trap naar de kelder wordt aangepast 
(eventueel betegelen) i.v.m. rommel dat erin waait en 
het feit dat de rubbermatten erg zwaar zijn om eruit te 
halen voor schoonmaak. 

 
10 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. 

http://www.rkzvc.nl/
https://twitter.com/RKZVC
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11 Nieuwe shirtsponsors voor RKZVC 7 en RKZVC F4 
Afgelopen periode hebben Café De Kletskop (Eric 
Doppen foto boven) en Schoppenbouw (Bart te Molder 
foto onder) zich verbonden als shirtsponsor aan 
respectievelijk RKZVC 7 en RKZVC F4. Uiteraard zijn wij 
beide bedrijven dankbaar voor deze ondersteuning 
waardoor beide teams er netjes bij lopen en daarmee 
een mooie uitstraling voor RKZVC geven. Hieronder twee 
kleine foto’s maar door “Ctrl + klikken” kun je de 
overhandiging van de bloemen in volle grootte zien. 

 

 
 
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. 
In juni, net voor de verenigingsdag, komt de laatste 
nieuwsbrief van het seizoen 2015-2016 uit. Bijdragen zijn 
van harte welkom. 

13 Jeugdtoernooien 
  B1  Dinxperlo 5 juni   MC1  Dinxperlo 4 juni 
  C1   vraagteken, wil naar toernooi in het buitenland 
  C2 Socii 4 juni   C3 Socii 4 juni 
  D1 FC Zutphen 21 mei   D2 Loil 22 mei 
  D3 Loil 22 mei   
  E1 Loil 21 mei   E2 Fc Zutphen 21 mei 
  E3 Zutphen 21 mei   E4 Sp Haarlo 21 mei 
  F1 Zutphen 21 mei   F2 Zutphen 21 mei 
  F3 Loil 21 mei   F4 Loil 21 mei 
  Mini F DVV met 2 teams 4 juni   
 
14 Kruisjas-seizoen afgelopen: eindstand 
Op 11 april was de laatste kruisjas-
avond van het seizoen 2015-2016. 
Met 40 kaarters was het gezellig vol in 
de kantine. Hieronder de top van de 
eindstand. De totale eindstand na 7 
rondes is te zien op de site via de volgende link. 
  totaal gem 
1 Anna Bongers 23300 4660 

2 Liene Wopereis 23300 4660 
3 Henk te Molder 22690 4538 
4 Joost Rouwhorst 22690 4538 

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. 

 

http://www.rkzvc.nl/
https://twitter.com/RKZVC
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2014/07/Wiggers-FW-logo.jpg
mailto:b.storkhorst@chello.nl
http://rkzvc.nl/kruisjassen/
mailto:b.storkhorst@chello.nl
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2016/04/RKZVC-7-2015-2016-met-sponsor-Kletskop.jpg
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2014/08/RKZVC-F4-2015-2016.jpg

