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Inhoud Agenda 
Maandag 14 nov Kruisjassen 20.00 uur 
Vrijdag 25 nov  RKZVC voetbalquiz 21.30 uur 
Donderdag 1 dec Sinterklaas (F-jeugd) 
Dinsdag 27 dec Flessenactie (B-jeugd) 
27-28-29 dec Norbert Kuijperstoernooi 
Zondag 8 jan 2017 Nieuwjaarsreceptie / run (?) 
?? mei Verenigingsdag 
Zat / zon 3-4 juni  Seesing Tournament 

1 Fietsverlichting 
2 Nieuwjaarsrun Zieuwent 08-01-2017 
3 Nieuws van het bestuur 
4 Nieuws van het jeugdbestuur 
5 Kruisjasavonden 
6 Nieuwe shirtsponsor voor RKZVC J011-4 
7 Oproep voetbalschoenen 
8 Word scheidsrechter bij RKZVC  
9 Bijdragen voor de digitale nieuwsbrief 
10 Hoe gaat het met Remco van Leeuwen?  
11 Het nieuwe Pupillenvoetbal 
12 RKZVC voetbalquiz 

 
1 Fietsverlichting 
In het najaar 
worden de dagen 
weer korter. Dat 
betekent extra 
aandacht voor de 
fietsende 
(jeugd)leden. 
Zorg in ieder 
geval dat de 
verlichting van de 
fietsen werkt EN 
wordt gebruikt. 
Ook het dragen 
van reflecterende 
hesjes wordt 
aanbevolen. Net 
als andere jaren 
zal er incidenteel 
worden gecontroleerd door de politie. 
  
2 Nieuwjaarsrun Zieuwent 08-01-2017 

Starttijd Kidsrun 11:30 uur, 5 en 10 km 12:00 uur 
Locatie Voetbalveld RKZVC, Harreveldseweg 17a 

Zieuwent 
Inschrijfgeld Kidsrun 2 euro, 5 en 10 km 5 euro  

Voor leden van RZKVC wordt het 
inschrijfgeld betaald door de club. 

Inschrijven Van 10:00 uur tot een half uur voor aanvang 
van de run of vooraf per mail: 

 nieuwjaarsrun-zieuwent@hotmail.com 
In de volgende nieuwsbrief (net voor kerst) komt 
meer informatie. 
 

3 Nieuws van het bestuur 
- Er is een toelichting geweest over de 

mogelijkheden die een nieuwe website 
kan bieden. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van VoetbalAssist dat specifiek 
ontwikkeld is voor voetbalverenigingen 
(ca 550 voetbalverenigingen maken er gebruik van). 
Door betere koppelingen wordt er werk bespaard. De 
nieuwe website kan overzichtelijker gemaakt worden 
en dus gebruiksvriendelijker voor leden en ouders van 
pupillen. Mogelijk zijn er enkele maanden nodig om alle 
informatie op de nieuwe site te zetten en alles te 
controleren. 

- Bij de uitwedstrijden van het eerste elftal naar WAVV 
(Wageningen), Rood Wit (Groesbeek) en Leones 
(Beneden Leeuwen) zal er met een bus gereden 
worden. Voor zover er plaats is, zullen supporters mee 
kunnen rijden. Hierover zal te zijner tijd nadere 
informatie verschijnen op de website. 

- Er komt een Facebookpagina voor RKZVC. Het zal 
voornamelijk gaan om kleine en korte berichten op 
Facebook met een link naar de website. Het brengt 
meer mensen in contact met de club en is ook positief 
voor sponsoren. Het ontwikkelen zal parallel gebeuren 
aan het ontwikkelen van de nieuwe website. 

- De sponsorcommissie zal een businessclub opstarten. 
RKZVC is dan in staat om kleinere sponsoren ook iets 
extra’s te bieden. Met een relatief kleine bijdrage 
kunnen kleinere sponsoren meedoen met activiteiten 
van de sponsorcommissie. 
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4 Nieuws van het jeugdbestuur 
- De KNVB is bezig met een nieuwe opzet voor het 

jeugdvoetbal. Hierbij een korte samenvatting over de 
nieuwe “optimale wedstrijdvormen Pupillen”. Vanaf 
het seizoen 2017/2018 gaat er heel wat veranderen bij 
alle pupillenteams door de KNVB. Voor RKZVC 
hieronder in het kort de belangrijkste veranderingen:  

JO7 JO8 / JO9 / JO10 JO11 / JO12 

4 tegen 4 6 tegen 6 8 tegen 8 

Veld: 30 -20 m 
Doel: 3 bij 1 
Keeper: Geen 

Veld: 42,5 – 30 m 
Pupillendoel 
Keeper: Wel 

Veld: 64 - 42,5 m 
Pupillendoel 
Keeper: Wel  

Verder gaan er nog inhoudelijke spelregels wijzigen, 
maar daarover worden nog ervaringen uitgewisseld.  
Zie voor een eerste schets punt 11 in deze nieuwsbrief. 
Mocht u er nog meer over willen lezen, kijk dan op 
www.knvb.nl/pupillenvoetbal1718.  
 

- De voetbal 2-daagse in de eerste twee weken van de 
herfstvakantie is erg geslaagd. Ongeveer 70 pupillen 
van JO7 t/m JO11 deden mee. Zie ook de video die 
Henk Winkel hierover heeft gemaakt: link. 

 
Tijdens de 2-daagse slaagden 13 spelers van JO15 voor 
de scheidsrechterscursus. Gefeliciteerd Syl, Tristan, 
Thieme, Thijs, Niels, Babet, Nina, Tijn, Jelmer, Bram, Joël, 
Ticho en Thomas. 

 
 
 
 
 
 
 

5 Kruisjasavonden seizoen 2016-2017 
De kruisjasavonden op de 2e maandag van de maand zijn 
gepland op de volgende dagen: 
Maandag 14 november 2016 
Maandag 12 december 2016 
Maandag 9 januari 2017 
Maandag 13 februari 2017 
Maandag 13 maart 2017 
Maandag 10 april 2017 
 
6 Nieuwe shirtsponsor voor RKZVC J011-4 
Onlangs is RKZVC J011-4 voorzien van nieuwe tenues, 
aangeboden door KLUS-EN BOUWBEDRIJF E. DOMHOF. 
KLUS-EN BOUWBEDRIJF E. DOMHOF heeft veel ervaring 
en men kan er terecht met alle bouw- en verbouw-
wensen, particulier of zakelijk, uitgevoerd met de hoogst 
mogelijke zorg en toewijding. 
Sponsors zijn tegenwoordig onmisbaar om verenigingen 
financieel gezond te houden en RKZVC is daarom blij en 
dankbaar met deze bijdrage van KLUS-EN BOUWBEDRIJF 
E. DOMHOF. KLUS-EN BOUWBEDRIJF E. DOMHOF wenst 
de J011-4 heel veel succes dit seizoen. 

  
 
7 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. 
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8 Scheidsrechterscursus zit vol 
De door Richard Hendriksen 
georganiseerde cursus voor veel 
buurtverenigingen zit vol! 
De eerste avond is 21 november, 
gevolgd door  12 en 19 december 
om 19 uur.  
In totaal doen er zo'n 20 deelnemers mee.  
Het betreft de verkorte cursus zonder certificaat.  
In overleg met Grol worden daar 2 cursussen gehouden, 
één verkorte en 1 KNVB cursus met certificaat. 

9 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. 
 
Voor kerst komt de volgende nieuwsbrief van het 
seizoen 2016-2017 uit. Bijdragen zijn van harte welkom. 
 
 
 
 

 
10 Hoe gaat het met Remco van Leeuwen? 
 

 

Sinds drie maanden werkt Remco van Leeuwen in de Verenigde Arabische Emiraten als jeugdtrainer. Hoe gaat het met 
hem? Lees hieronder zijn verhaal. 

Fantastisch avontuur bij Al Wahda FC!!! 
Hallo allen, 
 
mij werd gevraagd om een stukje te schrijven over mijn ervaringen en 
bezigheden op een aantal duizenden kilometers vanaf Zieuwent. Of zoals 
de meesten het vaak noemen ‘’de woestijn’’.  
 
Al Wahda FC is één van de grote clubs in de Emiraten waar op dit moment 
in het eerste elftal o.a. Jorge Valdivia (voorheen Chileens international), 
Denilson (oud Arsenal, nu verhuurd) en sinds dit seizoen Balazs Dzsudzsak 
(PSV van 2008 – 2012) spelen.  
Op dit moment zit ik alweer zo’n 3,5 maand in de Verenigde Arabische 
Emiraten dat bestaat uit een aantal verschillende emiraten, waarvan Dubai 
en Abu Dahbi de bekendste zijn. De eerste weken sinds mijn aankomst op 
10 juli was de temperatuur hier ontzettend hoog (45-50 graden) waarbij 
alleen al ‘het buiten zijn’ een enorme opgave was. Behoorlijk wennen dus. 
In de eerste 
weken verbleef 
ik op een kamer 
in het 

trainingscomplex van de club. Dit was prima om de stad en 
de club te leren kennen en ondertussen kon ik door veel 
overleg mijn Nederlandse collega’s (Alexander, hoofd 
opleidingen U6 tm U14) en Hemmet (trainer U12) goed leren 
kennen.  
 
In de eerste 2 weken waren er nog geen trainingen i.v.m. de 
vakantieperiode van de kinderen (o.a. vanwege school maar 
ook vanwege de hitte). Hierin hadden we voornamelijk veel 
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vergaderingen en wat vrije tijd om alvast op zoek te gaan naar appartementje, auto, telefoon en dat soort zaken. En 
ondertussen uiteraard de stad en mooie dingen bekijken. 
Op dit moment zijn we qua trainingen/ 
wedstrijden in volle gang en heb ik het 
ontzettend naar mijn zin. Het werk bevalt 
uitstekend, de mensen bij de club kun je 
fijn mee werken en de 2 Nederlanders 
waar ik uiteraard veel mee optrek kan ik 
ontzettend goed mee. Het leven / eten, 
enz. is ook allemaal goed en daarnaast is 
het weer hier nu fantastisch (altijd rond 
de 30-35 graden).  
In de ochtendperiode ben ik op scholen 
aan het scouten naar spelers. Dit mogen 
alleen lokale spelers zijn. Aangezien er in 
de hoogste divisie maar maximaal 3-4 niet 
lokale spelers mogen spelen, is de 
opleiding van lokale jeugdspelers hier dus 
ontzettend belangrijk. In de middag ga ik vaak naar het complex om dingen voor te bereiden en om 17:00 starten de 
trainingen (de temperatuur is dan aangenaam en goed te doen).  
 
De week start bij ons op zondag en ziet er als volgt uit: 
- zondag scouten en trainen 
- maandag scouten en trainen 
- dinsdag coördineren bij de voetbalscholen van Al Wahda (toekomstige spelers voor onze Academy teams) 
- woensdag scouten en trainen 
- donderdag wekelijkse vergadering en trainen 
- vrijdag wedstrijddag  
- zaterdag geen activiteiten van de club (soms een wedstrijdje kijken van een hoger elftal of het 1e) 

 
Mijn team bestaat uit 24 spelers en 4 keepers 
waarmee we gezamenlijk trainen. Accommodatie, 
materialen, velden zijn allemaal goed 
georganiseerd waardoor we lekker kunnen werken. 
Ook het niveau van de spelers is goed. Technisch 
zijn ze vaardig en ze houden van mooi en attractief 
voetbal.  
Tijdens de wedstrijddagen worden er twee teams 
gemaakt (A en B) waarvan de betere spelers in A 
spelen en de mindere in B. Ik ga dan zelf met het A 
team op pad samen met mijn assistent Faisal (een 
lokale) en mijn andere assistent Mohamed (ook een 
lokale) gaat met het B team mee. 
De organisatie en randvoorwaarden zijn allemaal 
goed geregeld: de spelers worden opgehaald met 
bussen, er wordt samen gegeten tijdens de 
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wedstrijden (ook na de trainingen zijn er 
lunchpakketjes) om maar wat kleine dingetjes te 
noemen.  
Het niveau van mijn team is goed en ik heb een 
aantal zeer talentvolle spelers die in Nederland 
gemakkelijk mee kunnen op het niveau van 
BVO’s. 
 
Waar ik het meeste aan moest wennen was 
cultuur, gewoontes en opvoeding van de 
kinderen en mensen hier. Zo zijn ze hier allemaal 
behoorlijk verwend, zijn niet gewend dingen te 
organiseren, spullen op te ruimen en om zich 
bijvoorbeeld af te melden als ze niet kunnen 
komen trainen. Nadat de beginperiode aardig 
wat energie heeft gekost, zijn deze dingen nu 
allemaal geregeld en lopen ze zoals wij dat graag 
zouden willen. 
Ook de spelers en ouders begrijpen inmiddels dat er op een professionelere manier gewerkt wordt en dat we meer van 
spelers en ouders verwachten! Dit was in het begin lastig maar nu ze het positieve ervan inzien krijgen we steeds meer 
medewerking. Dit is voor de mensen hier een totale verandering aangezien ze dit totaal niet gewend zijn en er vooral 
werd gespeeld en getraind om te winnen. Over opvoeding, normen en waarden werd tijdens het voetbal totaal niet 
nagedacht!  
 
Vanuit de club krijgen we volledige steun en zijn ze ontzettend tevreden over de manier van werken met de spelers. 
We krijgen we nu ook mogelijkheden om o.a. volledige analyse apparatuur aan te schaffen met live coderen van 

wedstrijden / trainingen, smart boards, 
snelheidsmeters, enz. enz.  
Daarnaast heb ik uiteraard ook tijd vrij om in 
de avond aan strand / zee te zitten en ergens 
rustig een paar drankjes te doen en te 
genieten van het leven hier!!  
Het is al weer een tijd geleden maar eind 
november kom ik even naar de Achterhoek 
om vakantie te vieren. Jullie zien me dan wel 
verschijnen bij RKZVC!! 
Voor nu vanuit het warme Abu Dahbi de 
groeten en veel succes de aankomende 
wedstrijden voor alles en iedereen met een 
wit-groen of groen-wit hart!! 

 

 
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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11 Het nieuwe Pupillenvoetbal: plezier en ontwikkeling voorop 
Wanneer je aan kinderen vraagt wat het leukste aan 
voetballen is, zeggen zij: scoren, acties maken, veel aan 
de bal zijn en samen spelen. Als kinderen plezier in het 
spel hebben, voetballen ze vaker en worden ze steeds 
beter. In een optimale omgeving leren voetballen zorgt 
voor een betere ontwikkeling.  
In samenwerking met experts uit binnen- en buitenland, 
verenigingen, coaches, scheidsrechters, ouders en 
natuurlijk de kinderen zelf, heeft de KNVB het 
pupillenvoetbal grondig onder de loep genomen. Hieruit 
blijkt dat er verbetering mogelijk is. Dat zou de 
KNVB vanaf de start van seizoen 2017/’18 willen doen. 
Het idee is dat er nieuwe wedstrijdvormen komen voor 
de pupillen (Onder 6 t/m Onder 12 jaar). 

Deze nieuwe vormen sluiten beter aan bij de ontwik-
keling en het spelplezier van voetballende jongens en 
meiden, op alle niveaus. Zo worden er bijvoorbeeld 
wedstrijden gespeeld met minder veldspelers en op 
kleinere veldjes. Hierdoor zijn ze vaker aan de bal, scoren 
ze meer en hebben ze dus een hogere betrokkenheid in 
het spel. Deze nieuwe vormen zijn volledig gericht op het 
vergroten van spelplezier, op samen voetballen en op de 
ontwikkeling van de spelers op alle gebieden. Samen met 
verenigingen willen we deze vernieuwing in het jeugd-
voetbal tot stand brengen. 
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