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1 RKZVC Zomercup zondag 25 juni 
Op zondag 25 juni vervolgt RKZVC het succesvolle 
Cafévoetbal toernooi van vorig jaar. Vanaf dit jaar onder 
de noemer “ RKZVC Zomer Cup”. Naast café-teams 
kunnen dit jaar ook bedrijven, vriendengroepen, buurten 
en voetbalteams zich aanmelden voor deelname. 
De deelnemende teams zullen met 7-tallen op een ½ veld 
tegen elkaar spelen, waarbij uiteraard naar eigen inzicht 
continu kan worden door gewisseld. Het samenstellen 
van een team mag naar eigen inzicht en kwaliteit gedaan 
worden, afgetraind of met een horecaspoiler op het veld 
staan dat maakt niet uit. Doelstelling is een leuke en 
gezellige dag waarin sportiviteit op de voorgrond staat. 
Het niveau zal best aardig hoog zijn omdat er diverse 
selectiespelers van RKZVC en buurtverenigingen mee 
doen. We zien jullie graag op 25 juni op Sportpark De 
Greune Weide in Zieuwent.  

 
 

2 Nieuws van het bestuur 
- Vrijwilligers zijn automatisch verzekerd via 

de gemeente. 
- Voorzitter Johnny Cuppers stelt zich, nadat 

hij tijdens de nieuwjaarsreceptie had 
aangekondigd te stoppen, toch herkiesbaar voor een 
nieuwe periode van drie jaar. De verenigingsdag was 
een geschikt moment om dit bekend te maken. 

- Bennie Storkhorst geeft aan dat hij in september stopt 
als bestuurslid en plaats maakt voor een jonge 
opvolger. Hij wil een deel van de taken blijven doen. 

- Johnny Cuppers en Dick Schieven gaan het beleidsplan 
(2013-2018) en jaarplan (2016-2017) bekijken. Voor de 
vakantie koppelen zij terug naar het bestuur. 

- Vorig jaar is een schets gegeven van extra kleedkamers 
+ een nieuwe entree. Door een (toekomstige) afname 
van jeugdspelers zijn de extra kleedkamers niet meer 
nodig. De entree/kassa is door Johnny Cuppers in een 
nieuwe schets verwerkt en deze schets zal verder 
uitgewerkt gaan worden door een architect. De 
parkeerplaats voor fietsen zal dan rond de reclamezuil 
komen. Daarbij zullen er overdekte schappen komen 
waar de tassen in gezet kunnen worden. 
Als dit gerealiseerd is, zal er bij de ingang ook een tv-
scherm komen met indeling van kleedkamers en veld 
voor bezoekende teams. 

 
- Het jeugdbestuur verzoekt om na te denken over de 

“belijning’’ van de nieuwe veldjes voor de JO9. Deze 
veldjes passen namelijk niet meer tussen de standaard 
lijnen. De KNVB geeft aan dat dit zelf ingevuld mag 
worden en dat bijvoorbeeld pionnen voldoen. 
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- Het opzetten van een Business Club door de sponsor-
commissie is een groot succes. Momenteel hebben zich 
circa 46 sponsors daarbij aangesloten. 

 
 
3 Nieuws van het jeugdbestuur 
- Voetbalhandschoenen jeugdteams 

Bij alle thuiswedstrijden van RKZVC 1 is er de 
mogelijkheid om de uitslag van de wedstrijd te 
voorspellen. De opbrengst van deze poule komt ten 
goede aan de jeugdteams. Voor voetbalseizoen 2017-
2018 wordt de opbrengst deels gebruikt voor de 
aanschaf van voetbalhandschoenen voor alle 
jeugdteams. Nadere informatie hierover volgt nog.  

- JO17-1 kampioen 
Vermeld kan worden dat de jeugd onder de 17-1 
kampioen is geworden. Met een enorme 13-0 winst op 
Haaksbergen (en puntverlies van Longa) is RKZVC JO17-
1 overtuigend kampioen geworden op zaterdag 6 mei. 

  
- Nieuwe spelvorm JO9 

Komend voetbalseizoen zal het voetbalspel voor de JO9 
veranderen. Zo gaan ze met 6 spelers op een kleiner 
veld spelen zonder scheidsrechter, maar met spelbege-
leider. De spelvormen voor de JO11 en JO13 wijzigen 
waarschijnlijk pas een jaar later. De komende maanden 
zal één en ander door bestuur, leiders en trainers nader 
voorbereid worden, zodat iedereen aan het begin van 
het voetbalseizoen er klaar voor is.  
 

- VTON 
Het komende seizoen zal bij alle jeugdteams van RKZVC 
de VTON-voetbalmethode worden geïntroduceerd. 
Trainers volgen een jaarplanning met concrete doelen 
voor elke leeftijd. Alles komt daarin aan bod: 
technische, tactische, fysieke en mentale ontwikkeling. 
Gedurende het jaar werken trainer en spelers gericht 
aan deze doelen met meer dan 700 kant-en-klare 
trainingen. De methode ondersteunt de trainer met 
coachtips, animaties van de organisatie op het veld en 
filmpjes van voetbalhandelingen. De trainer heeft het 
materiaal digitaal op zijn tablet of telefoon. De spelers 
voetballen met meer plezier en ontwikkelen zich 
‘spelenderwijs’ naar hun potentieel. Trainers worden 
ontzorgd op de inhoud en kunnen zich richten op het 
coachen. En binnen de verenigingen zijn visie, leerlijn 
en planning centraal geborgd. Daardoor is er conti-
nuïteit, zelfs als trainers elkaar afwisselen. De methode 
maakt van een jeugdafdeling een jeugdopleiding. De 
ervaringen met deze methode bij andere verenigingen 
zijn erg positief. We zijn dan ook benieuwd hoe het bij 
onze trainers en jeugdspelers zal bevallen. 
 

4 Oefenprogramma RKZVC 1 
Vanaf maandag 3 juli traint de 1e selectie twee weken 
waarna ze die periode afsluiten met de wedstrijd tegen 
FC Trias. Daarna start de training weer op maandag 7 
augustus. In september volgen de bekerwedstrijden. 
13 juli 20:00 RKZVC 1 FC Trias 1   

12 augustus 17:00 RKZVC 1 Oranje Wit 1   
15 augustus 20:00 RKZVC 1 HSC '21 1   
22 augustus Keitoernooi   
26 augustus Keitoernooi   
12 september 20:00 RKZVC 1 AZC 1   

 

5 Nieuws van de KNVB 
(Deels) herhaling van de nieuwsbrief van maart: 
- Het seizoen 2017/'18 begint drie weken later (2 en 3 

september start eerst de beker, eind september start 
de 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. Hierover komt eind augustus een 
informatieavond voor alle leiders. 

- Vanaf volgend seizoen zullen uitsluitend de digitale 
spelerspassen uit de Wedstrijdzaken-app geldig zijn. 
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6 Column 7 van hoofdtrainer Laurens Knippenborg 
“TERUGBLIK OP EEN NOG SUCCESVOLLER SEIZOEN” 
 
In de evaluatie van vorig seizoen, 
mei 2016, schreef ik dat de weg 
naar succes voor mij nog niet het 
eindpunt heeft bereikt en dat wij 
opnieuw een route zouden gaan 
uitzetten om het volgende station 
(promotie!!) te willen bereiken. 
Dat dit binnen één jaar, op een overtuigende manier van 
kwaliteit en mentaliteit, tot een kampioenschap heeft 
geleid, had zelfs niemand kunnen dromen! 
 
“DE ROUTE NAAR SUCCES“ 
De ontwikkeling van een winnaarsmentaliteit in een 
“high performance cultuur” was de vervolgstap in ons 
teamproces en het vertrekpunt van het afgelopen 
seizoen. De niet optimale voorbereiding zorgde echter 
voor teveel puntverlies bij de start van de competitie. 
Hiervoor waren wel oorzaken aan te wijzen, zoals: 
 Het niet meer kunnen beschikken over 2 bepalende 

middenvelders (Bern en Remco);  
 Het inpassen van nieuwe spelers (Waldo en Wouter) op 

deze posities om van daaruit weer de juiste balans te 
kunnen vinden; 

 Blessures van Sjors en Bas (breuk middenvoetsbeentje) 
en het niet “fit” overkomen vanuit sv Grol van Wouter; 

 De planning van verlate vakanties door diverse spelers. 
Dit zijn echter niet meer dan constateringen en geen 
excuses, want dit past niet in ons teamplan! 
 
Uiteindelijk kenden wij een sterke periode in oktober en 
november met 6 aaneensluitende overwinningen wat 
resulteerde in een 4 punten achterstand op koploper 
LEONES in de winterstop. 
Tijdens onze inmiddels jaarlijkse traditie, het beleggen 
van een trainingskamp in de winterstop, dit jaar in 
Malaga, hebben wij ons diverse vragen gesteld, o.a.:  
 Wat hebben we geleerd van de 1e competitiehelft? 

("Lessons learned” positiever dan “Evaluatie”)  
 Wat willen we als team bereiken? 
 Wat is nodig voor succes en wat kan ons hierin 

beperken? 
 Hoe komen wij opnieuw in een flow ? 
 
Uitgangspunt hierin was dan ook dat zelfkennis een 
voorwaarde moet zijn om hierin succesvol te zijn. 

Met de vraagstelling 'The Me, I want to Be’ (wie ben ik 
en wie wil ik zijn) zijn de spelers uitgedaagd om zich te 
conformeren aan een voorbeeld en hebben wij getracht 
om hier inhoud aan te geven door verwachtingen te 
schetsen die haalbaar en veeleisend waren. 
 
Als team, spelers en staf, zijn wij dan ook continue op 
zoek gegaan naar ruimte voor verbetering en de focus op 
het proces. Hierbij hebben wij o.a. gebruik gemaakt van 
videomateriaal zoals een inspirerend filmpje van Nick 
Vujicic (“Een leven van overwinning"), fragmenten uit 
een lezing van Mark Lammers (succesvol hockey coach: 
“Hoe kom je in een flow”) en fragmenten uit “Peptalk” 
over inspiratie bij de handbal dames, die succesvol 
waren bij het EK-2016. 
 
“HISTORY IS WRITTEN BY THE WINNERS“ 
Conclusie van desbetreffende teamsessie was dan ook, 
dat het nu de perfecte timing, situatie en mogelijkheid 
was om de lat hoog te leggen en het vizier te gaan 
houden op een prijs! 
Dat wij na de winterstop achtereenvolgens 10 
wedstrijden op rij wisten te winnen en daarmee het 
kampioenschap behaalde met 14 punten voorsprong, is 
dan ook een unieke prestatie. 
Deze prestatie is dan ook een gevolg van o.a. 
 De juiste focus door een zeer sterke dynamische 

drijfveer; 
 Het realiseren van (eigen) uitdagingen en streven naar 

het hoogste; 
 De juiste mindset door uit de comfortzone te komen. 
 
Het uiteindelijke resultaat heeft ons veel respect en 
waardering gegeven vanuit de publieke voetbalomge-
ving en wij mogen dan ook als club RKZVC hierop trots 
zijn. Een voetbalseizoen staat ons te wachten met mooie 
tegenstanders van naam. Een seizoen zonder wedstrij-
den tegen Varsseveld en Vorden, maar wel tegen o.a. 
ROHDA Raalte, Quick Nijmegen, Alverna en natuurlijk ….. 
Longa’30. 
Wij hopen dan ook, dat ons trouwe publiek ook deze 
afstanden weer gaat overbruggen! 
 
Spelers, staf, supporters, bestuur en leden van RKZVC, 
allen bedankt voor de ondersteuning en draagkracht die 
wij hebben gekregen binnen de vereniging RKZVC. 
 
Met vriendelijke groet, 
Laurens Knippenborg, trainer/coach RKZVC 1 
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7 Tips en tricks nieuwe website 
Op 23 februari is de nieuwe website van RKZVC in 

gebruik genomen. Er zitten een aantal aardige dingen in 

die men in eerste instantie misschien niet zo snel zal 

ontdekken. Daarom hier nog weer enkele tips en trucks. 

- Per ingang van het nieuwe seizoen zullen we op de 
website alle spelers koppelen aan het team waarin ze 
spelen. 

- Per ingang van het nieuwe seizoen is het mogelijk om 
per team een webpagina zelf in te vullen. Teams 
kunnen dan bijvoorbeeld wedstrijdverslagen plaatsen 
of doelpuntenmakers en spelers die de assist geven 
bijhouden zodat dit in een mooi overzicht komt (zie 
voorbeeld bij het RKZVC 1). Interesse hiervoor? Meld je 
dan bij b.storkhorst@chello.nl. 

- De emailadressen van leden van hoofdbestuur en 
jeugdbestuur zullen gekoppeld worden aan de functie. 
Bijvoorbeeld: 
johnny@cuppers.nl wordt voorzitter@rkzvc.nl of 
b.storkhorst@chello.nl wordt pr-zaken@rkzvc.nl. 
Dit zal ook in De Voorzet 2017-2018 worden aangepast. 

- Hieronder staat een print van het gebruik van de 
nieuwe website sinds 23 februari. Topdagen waren 
natuurlijk paasmaandag 17 april met 1854 bezoekers 
(de eerste mogelijkheid dat RKZVC kampioen werd) en 

22 + 23 april met resp. 1855 en 1961 bezoekers (toen 
RKZVC werkelijk kampioen werd). 

- Opmerkelijk is dat 70% van het bezoek gebeurt via 
mobiel of tablet. 

- Op de website komt een extra pagina over spelers uit 
Zieuwent die bij een BVO spelen. 

Als er nog vragen en opmerkingen zijn, kunnen deze 
altijd worden doorgegeven aan b.storkhorst@chello.nl 
 
8 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. 
Begin september komt de volgende nieuwsbrief van het 
seizoen 2017-2018 uit. Bijdragen zijn van harte welkom.  
 
9 Oproep voetbalschoenen 
Wie heeft thuis nog 
voetbalschoenen die niet 
meer gebruikt worden? 
Dit geldt van klein tot 
groot (reserves voor 
leiders?). 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. 

 

 
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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