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Inhoud Agenda 
Dinsdag 27 dec Flessenactie (jeugd JO17) 
27-28-29 dec Norbert Kuypers toernooi 
Zondag 8 jan Nieuwjaarsreceptie / Nieuwjaarsrun 
Maandag 9 jan Kruisjassen 
Zon 15 jan Zaalvoetbal lagere senioren en 45+ 
Maandag 13 feb Kruisjassen 
…  Vrijwilligersavond 
?? mei Verenigingsdag 
Zat / zon 3-4 juni  Seesing Tournament 

1 Nieuwjaarsrun Zieuwent 08-01-2017 
2 Flessenactie jeugd 27 dinsdag december 
3 Biljarten Club van 100 tegen selectie 
4 Trainingskamp RKZVC 1 in Malaga 
5 Oefenprogramma RKZVC 1 + 2 in januari 
6 Lagere seniorenteams 15 januari 10.00 u Sourcy 
7 Nieuws van het bestuur 
8 Nieuws van het jeugdbestuur 
9 Nieuwe website 
10 Kruisjasavonden 
11 Nieuwe shirtsponsor voor RKZVC J017-1 
12 RKZVC JO13-2 kampioen 
13 Oproep voetbalschoenen  
14 Bijdragen voor de digitale nieuwsbrief 
15 Hoe gaat het met Bern Hummelink?  

 

RKZVC WENST LEDEN, VRIJWILLIGERS, 
SUPPORTERS EN SPONSOREN PRETTIGE 
FEESTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG 2017 

 

1 Nieuwjaarsrun Zieuwent 08-01-2017 
Ctrl + Klikken op de flyer (rechts) voor groot formaat. 
Op zondag 8 januari organiseren voetbalvereniging 
RKZVC en Perfect Running voor de 3e 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 km (één 
ronde) en 10 km (twee rondes).  
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  

Het inschrijfgeld wordt voor leden van 
RZKVC 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 
Er is voldoende gelegenheid om te douchen na de run. Er 
zijn leuke geldprijzen voor de winnaars en voor alle deel-
nemers ligt er een sportdrankje te wachten bij de finish.  
De organisatie ziet u graag op zondag 8 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 2017. 

http://www.rkzvc.nl/
https://twitter.com/RKZVC
mailto:nieuwjaarsrun-zieuwent@hotmail.com
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2014/07/Nieuwjaarsrun-8-1-2017-flyer.jpg
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2 Flessenactie jeugd op dinsdag 27 december 

Op dinsdag 27 december wordt de 
jaarlijkse flessenactie gehouden. 
Vanaf 9.30 uur komen de jongens 
van RKZVC JO17 aan de deur met 
de vraag of men nog lege 
statiegeldflessen heeft (mogen 
ook kratten zijn, die stapelen 
makkelijker ). De opbrengst 
komt volledig ten goede aan de jeugd van RKZVC. 
 
3 Biljarten: Club van 100 tegen 1e selectie op 29-12 
Op 29 december is er weer het traditionele biljarten van 
leden van de Club van 100 tegen de 1e selectie. De start 
is om 19.00 bij ’t Kevelder. 
 
4 Trainingskamp RKZVC 1 in Malaga 
RKZVC 1 heeft van 2 t/m 7 januari een trainingskamp in 
Torremolinos in Spanje. Op maandag vertrekt het vlieg-
tuig om 6.50 uur van Schiphol. ’s Middags is er direct een 
training evenals dinsdag, woensdag en vrijdag. Op don-
derdag wordt er een wedstrijd gespeeld. Het vliegtuig 
vertrekt zaterdags om 20.20 uur weer in Malaga waarna 
de aankomst rond 23.30 op Schiphol zal zijn. Dagelijks 
wordt op website enkele foto’s en kort verslag geplaatst. 
 
5 Oefenprogramma RKZVC 1 + 2 in januari 
Hieronder het programma voor RKZVC 1 + 2 (deels onder 
voorbehoud). Bij RKZVC 1 staan op 5 februari twee 
wedstrijden: Concordia is de reguliere competitiewed-
strijd. Bij afgelasting is de wedstrijd tegen Trias een 
schaduwwedstrijd. Bij RKZVC 2 is 5 februari ook onzeker 
omdat er dan voor Marienvelde ook competitie staat. 
 
Winterstop 2016/2017 RKZVC 1   
Din 17 januari RKZVC 1 Silvolde 1 20.00 
Zat 21 Januari RKZVC 1 Gendringen 1 17.00 
Din 24 januari Witkampers 1 RKZVC 1 20.15  
Zon 29 januari Leones RKZVC 1 14.00 
Zon 5 februari RKZVC 1 Concordia W 1 14.00 
Zon 5 februari RKZVC 1 FC TRIAS 14.00 
        
Winterstop 2016/2017 RKZVC 2    
Zon 15 januari RKZVC 2 Trias 2 10.15 
Zon 29 januari RKZVC 2 Erix 1 10.00 
Zon 5 februari RKZVC 2 Marienveld 1 10.00 
Woe 8 februari RKZVC 2 KSH 1 20.00 

6 Lagere seniorenteams 15 januari 10.00 u 
Lagere teams spelen in de winter onderling 
oefenwedstrijden. Op zondag 15 januari van 10.00 tot 
12.00 uur wordt er voor de lagere elftallen wel een 
onderling zaalvoetbal toernooi gehouden. Afhankelijk 
van deelname worden er poules op sterke gemaakt. 
Opgeven hiervoor dient men te doen bij de leiders van 
het eigen elftal.  
Graag tot dan, Eugene Hoenderboom. 
 
7 Nieuws van het bestuur 

 Er komt een afscheiding tussen de 
kleedkamers en het trainingsveld. 
Deze zal worden uitgevoerd met een 
buis ter hoogte van de kleedkamers 
en de eerste hoek van het veld. 
Hierdoor zullen spelers hopelijk over de verharding 
richting hoofdveld lopen en niet meer over het gras. 

 De natuurgrasvelden zijn dicht van 23 december 2016 
tot 8 januari 2017 (evenals de kantine). 

 Op de zaterdagen gaat RKZVC de verenigingsscheids-
rechters begeleiden en ondersteunen. 

 Op 20 december wordt het concept jeugdbeleidsplan 
FC HaZiMa (werknaam van de commissie) gepresen-
teerd in aanwezigheid van Kamperman (KNVB) en Jos 
Hoenderboom (Oost-Gelre). Na de presentatie zullen 
de besturen van KSH, Mariënvelde en RKZVC zich 
beraden over het vervolg. 

 Slipgevaar terras: er zal met Carina overlegd worden 
hoe dit aangepakt wordt. 

 Er komen bewegingsgevoelige lampen bij de ingang 
en naast de kantine richting terras. 

 
8 Nieuws van het jeugdbestuur 
 Fietscontrole 

In de vorige nieuwsbrief is aangekondigd dat de 
politie fietscontroles zou gaan uitvoeren na de trai-
ningen. Dit is inmiddels twee keer gebeurd. Enkele 
kinderen zijn gewaarschuwd vanwege het niet functi-
oneren van verlichting. De politie heeft aangekondigd 
in het nieuwe jaar opnieuw te zullen komen. Tevens 
hebben ze daarbij opgemerkt dat ze dan 
daadwerkelijk gaan bekeuren. Een gewaarschuwd 
mens telt voor twee. Zorg dat de fietsen functioneren 
naar behoren. Niet alleen om een bekeuring te 
voorkomen, maar vooral voor de veiligheid. 
 

http://www.rkzvc.nl/
https://twitter.com/RKZVC
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 Norbert Kuypers toernooi 
Er doen tien pupillenteams van RKZVC mee. 
Hieronder staan sporthal genoemd waar gespeeld 
wordt en tijd van de 1e wedstrijd (voor liefhebbers 
die willen gaan kijken). 
27-12 in Beltrum 

09.12 - 09.24 RKZVC O13 2a - AZSV O13 3a 
12.36 - 12.48 RKZVC O11 1 - Grol O11 2 
15.36 - 15.48 GROL O9 2 - RKZVC O9 1 

27-12 in Sourcy Center 
09.48 - 10.00 RKZVC O13 1a - AZSV O13 1b 
12.12 - 12.24 GROL O11 3 - RKZVC O11 2 
15.36 - 15.48 RKZVC O9 2 - AZSV O9 5 

28-12 in Beltrum 
12.12 - 12.24 RKZVC O11 3 -Erix O11 1 

28-12 in Sourcy Center 
09.12 - 09.24 RKZVC O13 3a - KSV O13 1a 
12.12 - 12.24 GROL O11 6 - RKZVC O11 4 

29-12 in Sourcy Center 
15.36 - 16.00 Erix O9 1 - RKZVC O9 3 

 
9 Kruisjasavonden seizoen 2016-2017 

De kruisjasavonden op de 2e 
maandag van de maand zijn 
gepland op de volgende dagen: 
Maandag 9 januari 2017 
Maandag 13 februari 2017 
Maandag 13 maart 2017 
Maandag 10 april 2017 
De kruisjasavond op 12 december was een succes met 
een record aantal deelnemers van 24 koppels. 

 
 
10 Nieuwe website 
Er wordt gewerkt aan een nieuwe website die 
ontworpen is door Voetbalassist en waarvan al zo’n 500 
voetbalclubs in Nederland gebruik van maken. In januari 

komt er een nieuwe template beschikbaar die RKZVC wil 
gaan gebruiken. Hopelijk kan eind januari of begin 
februari de nieuwe website in gebruik worden genomen. 
Tijdens de overgang zal de site tijdelijk niet bereikbaar 
zijn. Dit zal tijdig worden aangegeven. 
 
11 Nieuwe shirtsponsor voor RKZVC M017-1 

Onlangs is RKZVC J011-4 voorzien van nieuwe tenues, 
aangeboden door Café de Tolhut, MGZ Montage en WD 
Kozijnen. Op 12-11-2016 kregen de sponsors bloemen 
overhandigd als dank voor het sponsoren van het tenue 
van het meisjesteam. Sponsoren zijn tegenwoordig 
onmisbaar om verenigingen financieel gezond te houden 
en RKZVC is daarom blij en dankbaar met deze bijdrage 
van Café de Tolhut, MGZ Montage en WD Kozijnen. 

  
 
12 RKZVC JO13-2 kampioen 
Door alle 11 wedstrijden te winnen is het team kampioen 
geworden. Het team behaalde het kampioenschap met 
het enorme doelsaldo van 64-4. Gefeliciteerd!!!  

  
 

http://www.rkzvc.nl/
https://twitter.com/RKZVC
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13 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. 
 
14 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 De laatste trainingsavond – spel-/feestavond 
De laatste trainingsavond van het jaar wordt al bijna 
traditioneel afgesloten met spelletjes en een feestavond. 
Spelletjes als balletjes in een beker mikken, spijker 
poepen, petje op –petje af, spijkerbroek hangen, enz. Er  
waren zo’n 35 deelnemers. Hieronder enkele foto’s. 
 

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. 

 
 
 
16 Hoe gaat het met Bern Hummelink? 
Bern Hummelink is in augustus met zijn vriendin Lynn vertrokken voor een wereldreis van 9 maanden. Op de volgende 
bladzijden een bijdrage van Bern over zijn belevenissen. 
 

http://www.rkzvc.nl/
https://twitter.com/RKZVC
mailto:b.storkhorst@chello.nl
mailto:b.storkhorst@chello.nl
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Hallo allemaal, 
Ook aan mij is gevraagd om eens wat van me te laten 
horen. Ik ben niet van de aardbol verdwenen, maar zoals 
jullie waarschijnlijk wel weten, ben ik er dit seizoen niet 

bij omdat ik op wereldreis ben met mijn vriendin, Lynn. Het 
is voor mij (en misschien voor jullie ook wel) best vreemd 
om sinds lange tijd een seizoen geen deel uit te maken van 

het eerste, maar deze reis stond al lang in de planning en 
dit was voor ons hét moment om er 9 maanden tussenuit 
te gaan. Op 13 augustus zijn we vertrokken om onze 
eerste drie maanden door te gaan brengen in Zuid 

Amerika. We zijn in Brazilië, Argentinië, Chili, Bolivia en  
Peru geweest en hebben echt van alles gezien en 

meegemaakt. Zo hebben we midden in de Amazone 
geslapen in een hangmat, zijn we bij de grootste 
watervallen van de wereld geweest (Foz do Iguacu), 
hebben we een driedaagse tocht dwars door de woestijn 
en zoutvlakten gedaan en hebben we de originele Inca 
Trail gelopen naar de Machu Picchu. Misschien zegt het 
jullie niet allemaal evenveel, dus om een beeld te geven 
heb ik een aantal foto’s toegevoegd.  
Ook bevat de reis nog wel een beetje voetbal. Omdat we 
er toch waren, heb ik namelijk maar even een kijkje 
genomen in onder andere het stadion van Boca Juniors in 
Argentinië, het nationale stadion van Chili en het 

Stadion van Boca Juniors 

http://www.rkzvc.nl/
https://twitter.com/RKZVC
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nationale stadion van Peru. Na drie maanden in Zuid-
Amerika zijn we naar Nieuw Zeeland gevlogen. Heel wat 
anders, maar minstens even mooi.  
We hebben in Nieuw Zeeland een maand lang 
rondgetrokken in zowel een camper als een auto en mijn 
ouders hebben ons bijna drie weken vergezeld in dit land. 
Weten jullie meteen waarom ze niet aanwezig waren bij 

de wedstrijden tegen Babberich, SDOUC en Varsseveld.  
Tegen de tijd dat jullie dit lezen, zijn we in Australië. Kerst 
en oud & nieuw vieren we dus daar. Voor mij dit jaar dus 
geen potje biljart tegen de supporters en geen 
trainingskamp naar Malaga, maar een nieuw avontuur in 
één van de grootste landen ter wereld. Misschien dat de 

kans groter is dat de selectie nu wel eens een keer wint 
met biljarten, aangezien ik er niet bij ben. 
Online kan ik RKZVC redelijk volgen. Het doet me goed dat 
(ten tijde van dit schrijven) het tweede bovenaan staat en 
het eerste de goede vorm ook te pakken heeft gekregen! 
Hopelijk zetten ze deze lijn voort en wordt het voor deze 
twee teams (en ook alle overige teams) een mooie 
tweede seizoenshelft. Vorig jaar gebeurde er op 16 mei 
tegen Varsseveld iets bijzonders, misschien gebeurt er dit 
jaar op 14 mei 2017 tegen Varsseveld wel iets wat nog 
bijzonderder is. 

 
Ik ben er dan nog net niet bij, want onze reis brengt ons 
nog langs verschillende landen in Azië en in Zuid-Afrika, 
voordat we op 19 mei weer in Nederland zullen zijn. Onze 
terugweg gaat via Dubai (in de buurt van Abu Dhabi), dus 
een snel bezoekje aan Remco van Leeuwen zit er nog net 
in!  
Mocht het eerste eind mei nacompetitie spelen, dan zien 
jullie me tegen die tijd ergens langs de lijn. Zo niet, dan 
zie ik jullie allemaal volgend seizoen weer. In welke klasse 
dat is, laat ik over aan de jongens en de technische staf! 
 
Alvast fijne feestdagen, een goede jaarwisseling en tot volgend jaar! 

 

Nationale stadion Chili 
Nationale stadion Peru 

http://www.rkzvc.nl/
https://twitter.com/RKZVC

