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Zat / zon 3-4 juni  Seesing Tournament 

1 Vrijwilligersavond op vrijdag 7 april 
2 Besluit samenwerking jeugd Hazima 
3 Laat je stem tellen voor “Hart voor de Achterhoek” 
4 Oproep gastgezinnen Seesing Tournament 
5 Oproep vrijwilligers Seesing Tournament 
6 Nieuws van het bestuur 
7 Nieuws van het jeugdbestuur 
8 Nieuws van de KNVB 
9 Kruisjasavonden 
10 Tips en tricks nieuwe website 
11 Oproep voetbalschoenen  
12 Bijdragen voor de digitale nieuwsbrief 
13 Statistieken oude en nieuwe website 
14 Hoe gaat het met Ties Heutinck?  

1 Vrijwilligersavond op vrijdag 7 april 20.30 
Iedereen die op wat voor manier dan ook als vrijwilliger 
iets voor RKZVC helpt, wordt uitgenodigd voor deze 
avond vanaf 20.30 uur. De invulling van de avond zal als 
gebruikelijk een verrassing zijn. 
 
2 Besluit samenwerking jeugd Hazima 
Op dinsdag 28 februari en dinsdag 7 maart zijn circa 75 
ouders aanwezig geweest bij de presentatie van het plan 
voor samenwerking voor de jeugdafdelingen van RKZVC, 
vv Mariënvelde en KSH. Beide avonden begonnen met 
een presentatie (samenvatting) van voorzitter Johnny 
Cuppers van het beleidsplan en het proces er naar toe. 
Bedoeling van de avonden was om voldoende input te 
krijgen van de ouders. Aan het eind kregen de ouders 
een enquêteformulier om hun mening over de 
samenwerking te geven.  
De presentatie van Johny Cuppers bevatte de volgende 
onderdelen 
- Het proces tot nu toe (start in maart 2015, 

samenstelling commissie, presentatie aan besturen 
van beleidsplan in december 2016) 

- De consequenties van de samenwerking (o.a. 
prognoses ledenaantallen nu en de komende jaren, 
voor- en nadelen, verdeling wedstrijden en trainingen 
naar rato van ledenaantallen bij doorgaan en bij niet-
doorgaan) 

- Afhankelijk van de uitslag van de enquête zouden er  
ledenvergadering komen over de samenwerking 

Na de presentatie konden er vragen worden gesteld. 
Op 13 maart zijn bestuur en jeugdbestuur bij elkaar 
geweest om de uitkomsten van de enquête te bespreken 
en conclusies te trekken. De conclusie is dat er bij 
(ouders en jeugd van) RKZVC op dit moment te weinig 
draagvlak is om verder te gaan met de samenwerking op 
basis van het beleidsplan dat is opgesteld. RKZVC wil wel 

graag samen gaan werken op basis van andere 
samenwerkingsvormen. Op basis van deze conclusie is 
onderstaande brief gestuurd naar de besturen van KSH 
en vv Mariënvelde. Via de volgende link kan op de 
website de brief in volledige grootte gelezen worden. 
 

 

http://www.rkzvc.nl/
https://twitter.com/RKZVC
https://www.rkzvc.nl/1/18/samenwerking-jeugd-zieuwent-harreveld-marinvelde/
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3 Laat je stem tellen voor “Hart voor de Achterhoek” 
Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek gaat verenigingen 
en stichtingen in haar regio financieel ondersteunen met 
“Hart voor de Achterhoek”. De leden van de bank mogen 
dit jaar € 400.000 verdelen onder verenigingen en 
stichtingen die deelnemen aan deze actie. 
  
Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek hecht veel 
waarde aan lokale leefbaarheid en ondersteunt daarom 
verenigingen en stichtingen in haar werkgebied. De bank 
stelt dit jaar € 400.000,- beschikbaar voor “Hart voor de 
Achterhoek”. Alle leden van de bank ontvangen vijf 
stemmen die zij mogen uitbrengen op verenigingen en 
stichtingen. Er kunnen maximaal twee stemmen op 
dezelfde vereniging of stichting worden uitgebracht. 
Iedereen die op 31 maart lid is van de bank mag mee-
stemmen. Ben je wel klant van de RABObank maar geen 
lid, meld je dan voor 1 april aan bij de RABObank. Leden 
ontvangen per post een stemkaart met hun persoonlijke 
stemcode. Zij kunnen vervolgens, op de aangegeven 
website, stemmen op de verenigingen en stichtingen die 
zij een warm hart toedragen. Hoe meer stemmen, hoe 
hoger de financiële ondersteuning voor de betreffende 
vereniging of stichting. De stemperiode is van dinsdag 9 
mei tot en met vrijdag 26 mei. 
  
RKZVC heeft een nog lopend sponsorcontract met de 
Rabobank. Zij doen (lopende de contractperiode) niet 
mee aan “Hart voor de Achterhoek”. Het Seesing 
Tournament en de Stichting Accommodatie Beheer 
RKZVC (SAR) hebben geen sponsorcontract met de 
Rabobank en zij doen wel meer aan “Hart voor de 
Achterhoek”. Om het Seesing Tournament ieder jaar 
weer mogelijk te maken, is steun van sponsoren zeer 
hard nodig. De SAR voorziet RKZVC van  materialen en is 
verantwoordelijk voor het onderhoud van de 
accommodatie van RKZVC. Dit is van groot belang om het 
plezier en prestatieniveau van onze leden te vergroten. 
Financiële steun door sponsoring is meer dan welkom.  
  
We roepen onze leden op om te stemmen op het Seesing 
Tournament en de SAR. Hierboven is beschreven hoe je 
dat kunt doen en voor wanneer. Let op! Een klant van de 
Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek is niet per 
definitie lid. Je kunt simpel en gratis lid worden van de 
Rabobank.  

Kijk op: https://www.rabobank.nl/lokale-bank/noord-
en-oost-achterhoek/lidmaatschap/. Alleen als je lid bent 
van de Rabobank mag je meestemmen. Ken jij mensen 
die lid zijn van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek? 
Het zou fantastisch zijn als jij en jouw familie, vrienden 
en kennissen tussen 9 en 26 mei hun stem op het Seesing 
Tournament en de SAR uitbrengen. Dus kom in actie en 
vraag hen op ons te stemmen! 
 
4 Oproep gastgezinnen Seesing Tournament 
Het Seesing Tournament 2017 zoekt GASTGEZINNEN! 
Zou je zelf gastgezin willen zijn, of ken je mensen in de 
buurt (van Zieuwent) die dit zouden willen zijn ….. 
Laat het weten. 
Mocht je meer info willen of aanmelden, 
Mail dan naar r.nienhuis7@chello.nl 
 
5 Oproep vrijwilligers Seesing Tournament 

Beste allemaal, 
 
Vorig jaar zijn jullie, in welke vorm dan ook, vrijwilligers 
geweest bij het Seesing Tournament. Wij als organisatie 
van het Seesing Tournament kunnen niet vaak genoeg 
benadrukken hoe belangrijk de inzet van vrijwilligers 
voor de organisatie en uitstraling van het Seesing 
Tournament is. 
 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van RKZVC werden de 
deelnemende teams van het vijftiende jeugdtoernooi 
van RKZVC gepresenteerd. Benfica, OSC Lille en Zenit St. 
Petersburg zijn de drie nieuwe namen in Zieuwent in het 
Pinksterweekend op zaterdag 3 en zondag 4 juni 2017. 
RSC Anderlecht en Bayer 04 Leverkusen keren dit jaar 
terug naar de Achterhoek. Verder zijn Ajax, Feyenoord, 
PSV, AZ en natuurlijk gastheer RKZVC actief op ons 
toernooi voor spelers onder 12 jaar. 
 
Dit jaar is het toernooi op 3 & 4 juni 2017. Graag hoor ik 
per omgaande of je dit jaar weer beschikbaar bent als 
vrijwilliger en welke dag(en) voorkeur heeft. Ook als je 
niet kan graag een berichtje. 
Ik hoor graag van jullie! 
 
Met vriendelijke groeten, namens de toernooicommissie 
Michiel Krabbenborg 
 
 

http://www.rkzvc.nl/
https://twitter.com/RKZVC
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/noord-en-oost-achterhoek/lidmaatschap/
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/noord-en-oost-achterhoek/lidmaatschap/
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6 Nieuws van het bestuur 
- De vereniging dag 2017 is gepland op 

zondag 21 mei, twee weken voor Pinsteren. 
- Het plafond in de kleedkamers 1 en 2 is in 

slechte staat. Opnieuw schilderen is geen 
duurzame oplossing. Er zal een passend alternatief 
gezocht worden. 

- Er wordt met trainers over verlenging gesproken voor 
het seizoen 2017-2018. 

- Het stroomgebruik van RKZVC wordt uitgezocht. 
- Over het slipgevaar op het terras wordt overlegd met 

Carina met betrekking tot de uitvoering. 
 

7 Nieuws van het jeugdbestuur 
- Guus Hulshof vervangt Freek Toebes als coördinator 

voor de jeugdscheidsrechters. 
- De veranderende spelregels gelden komend seizoen 

alleen nog maar voor de teams onder 9 jaar. Dit 
betekent dat ze 6 tegen 6 spelen op een veld van 42,5m 
bij 30m met een pupillendoel en een keeper. 

 

8 Nieuws van de KNVB 
- Het seizoen 2017/'18 begint drie weken later (2 en 3 

september start eerst de beker, eind september start 
competitie) en gaat langer door tot eind mei / begin 
juni. Reden is dat in augustus altijd nog veel spelers 
afwezig zijn vanwege vakantie en dus ook bij trainingen 
en trainingen ontbreken. 

- Vanaf volgend seizoen worden alle wedstrijdformulie-
ren in het amateurvoetbal ingevuld met een smart-
phone of tablet. Geen gedoe meer met de spelerspas-
jes. Iedereen die wel eens voor de spelerspasjes heeft 
gezorgd kent het; ben je onderweg naar een belang-
rijke uitwedstrijd, schiet ineens door je hoofd: “Heb ik 
de spelerspasjes wel bij me?” Vaak wel, maar soms ook 
niet. Dan kan je weer terug om de spelerspasjes op te 
halen. Of zijn ze in het ergste geval zelfs helemaal kwijt. 
Met de Wedstrijdzaken-app is dat verleden tijd; alle 
pasjes zitten namelijk digitaal in de app. En mocht je zó 
verstrooid zijn dat je zelfs je telefoon vergeet, kan je 
ook gewoon inloggen op het toestel van iemand anders 
om de pasjes te laten zien en het formulier in te vullen. 

- Zoals vermeld in het bericht over de introductie van het 
mobiel digitaal wedstrijdformulier, volstaat het vanaf 
zaterdag 4 maart tot en met het einde van dit seizoen - 
indien er geen geldige spelerspas beschikbaar is - ook 

om een officieel legitimatiebewijs of een verlopen 
spelerspas te tonen aan de scheidsrechter in het 
veldvoetbal. Ook kan een speler zijn spelerspas tonen 
via zijn eigen Wedstrijdzaken-app. Er zal per direct geen 
enkele plastic spelerspas meer worden uitgegeven 
door de KNVB. Aanvragen die momenteel lopen 
worden niet meer verwerkt en clubs hoeven hier 
vanzelfsprekend ook niet voor te betalen. Met ingang 
van het volgend seizoen zullen uitsluitend de digitale 
spelerspassen uit de Wedstrijdzaken-app geldig zijn. 

 
9 Kruisjasavonden seizoen 2016-2017 
De laatste kruisjasavond van het 
seizoen 2016-2017 zal zijn op 
maandag 10 april 2017 
 
10 Tips en tricks nieuwe website 
Op 23 februari is de nieuwe website van RKZVC in 
gebruik genomen. Er zit een aantal aardige dingen in die 
men in eerste instantie misschien niet zo snel zal 
ontdekken. Daarom hier enkele tips en trucks. 

- Het laatste nieuws staat in het grote blok in het 
midden. Klik op de zeer grote letters om het gehele 
bericht te lezen. 

- Er zit een zoekfunctie op de website. Type bovenin bij 
“zoek” bijvoorbeeld een naam in en er komt een 
overzicht van alle onderdelen op de website waarin die 
naam staat. 

- Aan de rechterkant kun je zelf kiezen welk team je bij 
het opstarten altijd op de voorpagina wil hebben. Kies 
“wijzig team” en kies jouw team en daarna “instellen”. 
Dit geldt zowel voor de laatste uitslag als voor de 
volgende wedstrijd als voor de stand. 

- Boven en onderin staan 
icoontjes voor de social media. 
Van links naar rechts zijn dat 
Twitter, Facebook, You Tube 
(RKZVC TV) en Instagram. 

- Bij uitwedstrijden kun je ook een routebeschrijving 
opvragen. Ga bij een team naar de voorbeschouwing. 
Type het vertrekadres in en je ziet direct de route 
getekend. Op deze pagina staat ook een grafiek die het 
verloop van de competitie weergeeft (de stand). 

- Bij de stand bij elk team is ook te zien hoe de resultaten 
zijn in alle thuiswedstrijden en hoe ze zijn in de 
uitwedstrijden. 

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


Nieuwsbrief RKZVC, maart 2017, nummer 18 

Website RKZVC: www.rkzvc.nl Twitter RKZVC: https://twitter.com/RKZVC  

 

  

- Voor RKZVC 1 zijn alle wedstrijdverslagen al ingebracht 
inclusief degene die scoorde en de assist gaf.  

(klik op volgende link om naar die webpagina te gaan) 
- Dit kan ieder team gaan doen. De leider van dat team 

moet zich dan melden bij Bennie Storkhorst waarna de 
leider de rechten krijgt om voor het eigen team dit in 
te gaan vullen.  

- Instagram Zieuwent is twee jaar geleden opgezet door 
twee spelers van JO17-2: Jarno Stoverinck en Jord 
Waalderbos. Zij hebben momenteel al 107 volgers. Met 
hen zal worden overlegd hoe dit eventueel verder 
gebruikt gaat worden. Gedacht zou kunnen worden 
aan jeugdspelers die daar bij gaan helpen.  

- Bij elk team staat de shirtsponsor vermeld en de 
trainingstijden. 

- In de eerste weken is de nieuwe site bezocht, getuige 
ook de onderstaande grafieken. 

Als er nog vragen en opmerkingen zijn, kunnen deze 
altijd worden doorgegeven aan b.storkhorst@chello.nl  
 
11 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. 
Eind april / begin mei komt de volgende nieuwsbrief van 
het seizoen 2016-2017 uit. Bijdragen zijn van harte 
welkom.  
 
12 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. 
 

13 Statistieken oude en nieuwe website 
Voor de oude website zijn de statistieken beschikbaar 
van 5-12-2014 t/m 22-2-2017. In deze periode werd de 
site 240.000 keer bezocht door mensen uit 190(!) 
verschillende landen waarbij er 1.070.000 pagina’s wer-
den bekeken. Het hoogste aantal bezoekers op één dag 
was op 18 mei 2016: 1.517. Het hoogste aantal pagina’s 
bezocht op één dag was 19 november 2016: 7.043. 
De nieuwe website werd op 23-2-2017 in gebruik 
genomen. Op deze eerste (halve) dag waren er 334 
gebruikers die 3.260 pagina’s bezochten. 

 

 

http://www.rkzvc.nl/
https://twitter.com/RKZVC
https://www.rkzvc.nl/223/topscorers/?sznid=1
mailto:b.storkhorst@chello.nl
mailto:b.storkhorst@chello.nl
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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. 

 
14 Hoe gaat het met Ties Heutinck? 
Ties Heutinck is in augustus vertrokken voor een wereldreis van in eerste instantie 4 maanden. Later besloot hij om nog 
enkele maanden langer rond te zwerven. Op de volgende bladzijden een bijdrage van Bern over zijn belevenissen. 
 

Hallo alle Sowentsen, 
Ook mij werd gevraagd om een stukje te schrijven om wat van me te laten horen. Ik zal vertellen wat ik zoal aan het 
doen ben, waar ik geweest ben en wat me nog te wachten staat. 25 oktober stapte ik samen met pa en ma de auto in 
om richting het vliegveld van Dusseldorp te gaan. Voordat ik mijn reis helemaal alleen ging beginnen, ging ik eerst even 
een weekje bij Remco van Leeuwen op bezoek (Abu Dhabi); dit lag toch op de route, dus waarom niet. Toen ik aankwam 
op het vliegveld liep ik natuurlijk al meteen de verkeerde kant op als een ‘echte boer in de stad’. Toen ik uiteindelijk 
mijn backpack gevonden had stond Remco met een glimlach op me te wachten, wat voor ons beide een mooi moment 
was. Toen we naar buiten liepen was het natuurlijk meteen heel erg wennen; wat een temperatuur verschil! Gelukkig 
gingen we snel de auto in met airconditioning. 
We gingen eerst even naar het appartementje van Remco om daar mijn backpack neer te leggen, een bakkie koffie te 
doen en een betjen bj’j te proaten. 
 
Daarna stapten we weer de auto in om een aantal bezienswaardigheden te gaan bezoeken, waaronder de grootste 
moskee van de Verenigde Arabische Emiraten, de Sheikh Zayed Grand Moskee. Na een aantal mooie dingen gezien te 
hebben, werd het eindelijk tijd voor een lekker biertje in een mooie openluchtbar. 
Remco moest gewoon doorwerken maar ik kon fijn mee om Remco en zijn team aan het werk te zien op de training. 
Ook heb ik nog een toernooitje gespeeld in het stadion van Al Wahda FC. Met een aantal oud-profs en mensen van de 
club hadden we een leuk team bij elkaar. Het was fantastisch georganiseerd met een nieuw tenue (dat we na die tijd 
mochten houden), eten, drinken et cetera, et cetera. De mensen waren ontzettend vriendelijk en open waardoor ik me 
snel op mijn gemak voelde bij de club van Remco. 
 
Na een fantastische week bij Remco te hebben gehad, met een beetje geluk met de activiteiten, ging het echt beginnen: 
op naar Thailand, Bangkok. Veur een aantal Sowentsen geen vrumde stad. 
 
De eerste paar uurtjes waren even lastig. Ik had een lange reis achter de rug en kende natuurlijk niemand. Maar gelukkig 
is Bangkok zo'n toeristische stad waardoor ik al snel andere backpackers (over de hele wereld) leerde kennen. De koning 
(Bhumibol) van Thailand was net anderhalve week voordat ik aan kwam overleden (wat jullie misschien destijds wel 
mee hebben gekregen op het nieuws). Dit had veel gevolgen. De stad hing vol met zwart en wit, veel lokale mensen 
droegen diezelfde kleuren, op veel binnenplaatsen werd gratis eten weggegeven en barretjes waren om 23.00 gesloten. 
Ik kon dus echt wel merken dat er een rouw bezig was destijds. In de tempel van de liggende Boeddha genaamd 
'WatPho' zag ik ook veel zwart en wit en foto's van de koning.  

http://www.rkzvc.nl/
https://twitter.com/RKZVC
mailto:b.storkhorst@chello.nl
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Na toch nog een paar biertjes te kunnen scoren in Bangkok ben 
ik met de nachttrein naar het Noorden van Thailand gereisd, 
aangezien daar de rouw wat minder aanwezig was dan in 
Bangkok. Het meest noordelijke plaatsje waar ik ben geweest 
was Pai. Het was niet zo groot waardoor het allemaal wat 
gemeudelijker was dan Bangkok. Daar ben ik een week geweest. 
Ik sliep hier in een bamboe hutje met een matras op de grond en 
een klamboe. ‘s Nachts kon ik af en toe de ratten onder mij door 
horen lopen, maar meestal had ik wel voldoende biertjes 
gedronken waardoor  
ik er niet zoveel last van had. 
 
Na ongeveer 2,5 week Thailand ging ik naar het buurland Laos. 
In Laos heb ik mijn mooiste activiteit gedaan tot zo ver. Het was 
een jungletocht (The gibbon experience) van 1 nacht en 2 dagen. 
Niek Olthuus adviseerde mij dat. Daar gingen we met een groep 
Ziplinen door the jungle heen. De langste zipline was 150m hoog 
en 550 meter lang, de uitzichten waren ongelofelijk mooi. Hier 
sliep ik in een door locals gemaakte boomhut. 
 
Na Laos ben in naar Vietnam gevlogen. Ik wilde daar heel graag 
een brommer kopen om in een maand tijd van Noord naar Zuid 
te rijden. Na een beetje onderhandelen heb ik een mooie 
brommer weten te vinden. Gelukkig had ik drie andere 

backpackers, 2 Duitsers en 1 Nederlander, ontmoet die hetzelfde 
idee hadden, dus kon het avontuur beginnen. In het Noorden van 
Vietnam ben ik door bergen heen gereden met fantastische 
uitzichten. Je zag ook weinig backpackers op de weg en in de 
plaatsen waar we met zijn vieren terecht kwamen. Eén van de 
mooiste momenten in het noorden was toch wel dat we eindelijk 
een slaapplek hadden gevonden, wat eten wilde gaan zoeken en 
er opeens naar ons geroepen werd.  
Er zat een groepje van 10 jongeren op straat te bbq'en. Ze 
nodigden ons uit om met hen mee te eten en verschrikkelijk 
smerige whisky te drinken, wat je natuurlijk niet afslaat als iemand 
je dat aanbiedt. In de plaatsen in het noorden komen niet zo veel 
backpackers waardoor iedereen met ons op de foto wilde. We 
hebben toen echt een leuke avond gehad met lokale mensen. 
Na het Noorden gingen we richting het Zuiden. Ik heb echt 
genoten van Vietnam, ook omdat ik de vrijheid had om met 
brommer overal heen te gaan. 
 

 
 

Viewpoint Laos 

Barbeque met locals in Vietnam 

http://www.rkzvc.nl/
https://twitter.com/RKZVC
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Na een mooie maand in Vietnam vloog ik weer 
naar Bangkok Thailand, om vervolgens door te 
vliegen naar het zuiden van Thailand. Ik heb daar 
7 eilanden bezocht, waarvan ik jullie de namen zal 
besparen. Maar de eilanden van Thailand zijn echt 
prachtig! Daar kreeg ik echt het vakantie gevoel. Ik 
heb op bijna elk eiland een scootertje gehuurd om 
het eiland te verkennen.  
 
 Ook heb  ik nog een uurtje gevoetbald op een 
prima kunstgrasveld, uiteraard niet zo goed als die 
van RKZVC maar het was wat. We hebben daar 7 
tegen 7 gespeeld met allerlei verschillende 
nationaliteiten in een team (uit Europa) tegen de 
locals. Het was een tijdje spannend maar 
uiteindelijk konden we de overwinning in de wacht slepen. Ik kon na een uur wel merken dat ik een tijdje geen dinsdag 
training van ome Lau had gehad. Ook heb ik in het Zuiden van Thailand mijn padi gehaald waardoor ik nu mijn hele reis 
overal mag duiken tot 18 meter diepte. 

 
Na het Zuiden van Thailand ging ik weer terug naar Bangkok om een 
paar dagen met Beernholder (Joep Holkenborg), een van de betere 
spelers van het altijd gezellige elftal sowent seubn, te meeten. De 
dingen die we daar gedaan hebben, kunt better in Bangkok blieven. 
 
 

 
 
 
 

Biertje met Beernholder 

Eiland Zuid Thailand 

Potje voetballen tegen Thaise Locals 

http://www.rkzvc.nl/
https://twitter.com/RKZVC
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Na Thailand heb ik het vliegtuig gepakt naar Indonesië. Ik 
ben eerst een week op het eiland Java geweest. Daar heb ik 
echt hele mooie landschappen met fantastische uitzichten 
gezien. Ik ben 's nachts om 4 uur opgestaan om naar een 
berg te rijden in mijn eentje om de zonsopgang te bekijken 
en mooie tempels te bezoeken (o.a. Borobudur).  
 
Op de terugweg richting het hostel gebeurde er wel 
bijzonders. Ik reed langs een basisschool waar kinderen 
buiten aan het voetballen waren met een eigen gemaakte 
voetbal. Toen ben ik uiteraard even gestopt om te kijken. Ze 

kwamen allemaal naar me toe rennen alsof ze nog nooit 
een toerist hadden gezien. Ik heb een tijdje met ze 
gevoetbald totdat de schoolbel ging en ze weer naar 
binnen moesten. Ik wilde weer op mijn scootertje 
stappen om verder te gaan totdat een leraar vroeg of ik 
bij elke klas een beetje Engels wilde geven aan de 
kinderen. Niet dat mijn Engels nu zo goed is, maar de 
kinderen waren heel enthousiast. Echt een hele mooie 
ervaring. 
 
 

 
 

Uiteraard volg ik RKZVC ook. Zo heb ik gezien en gelezen dat ze een geweldige tijd hebben gehad in Malaga. En dat ze 
de 2e seizoenshelft uitstekend zijn begonnen. Ook heb ik het filmpje bekeken van de nieuwjaarsrun, wat ik zo kon zien 
was het gezellig druk.  
 
Als jullie dit lezen ben ik in de Filipijnen. Waar Bern en Lynn ook rond die tijd zullen zijn en waar we zeker een paar 
biertjes samen gaan drinken.  
Na de Filippijnen wil ik nog een tijdje naar Australië. Of ik er voor het einde van het seizoen weer zal zijn, weet ik nog 
niet. Maar anders zien jullie mij vanzelf weer verschijnen langs het veld en in de kantine. 
Iedereen heel veel succes met de 2e seizoenshelft en maak er wat moois van! 
 
Groetjes Ties 
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