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RKZVC wenst 
leden, supporters 
en sponsoren fijne 
feestdagen en een 
voorspoedig 2018. 
 

1 Agenda 
16 december Playstationtoernooi Junioren 
27 december Flessenactie van 9.00 tot 12.00 
27 december Norbert Kuijperstoernooi 
07 januari Seesing Personeel Nieuwjaarsrun 
08 januari 20:00 Kruisjassen 
 
2 Nieuws van het bestuur 
Vanaf aankomend seizoen 2018-2019 
zullen alle trainers, leiders en vrijwilligers 
(waarvan persoonsgegevens bekend zijn) 
gevraagd worden of zij toestemming 
geven aan het publiceren van naam, contactgegevens en 
foto op de website, in de voorzet en eventueel social 
media. Persoonsgegevens zouden voor sommigen in 
verband met werk gerelateerde zaken kwetsbaar kunnen 
zijn. Door middel van een online formulier zal eenieder 
de kans krijgen om verspreiding hiervan te voorkomen.  
 
3 Nieuws van de sponsorcommissie 
Sinds anderhalf jaar heeft RKZVC een Business Club en 
tijdens de derby tegen Longa’30 werd er in de kantine 
het nieuwe 
business club 
board 
opgehangen. 
 
  
 
 
 

4 Op 16 december flessenactie van 9.00 tot 12.00 uur 
Op woensdag 27 december wordt de 
jaarlijkse flessenactie gehouden. Van 
9.00 tot 12.00 uur komen spelers 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. 
 
5 Interview met Mart Schutten 
Nu de eerste helft van het seizoen er bijna op zit, leek 
het ons een leuk idee om Mart Schutten te interviewen 
over zijn belevingen tijdens zijn eerste maanden terug 
bij Zieuwent. 
 
Mart hoe bevalt het je om terug te zijn bij RKZVC? 
Het bevalt me erg goed om terug te zijn in Zieuwent bij 
RKZVC. Een warme club met op dit moment een zeer 
goede lichting. Het niveau van een training is op een 
hoog niveau, mede dankzij onze staf die het maximale 
uit de groep probeert te halen. Naast het voetbal is het 
ook een hele hechte groep die graag nadien ook nog 
een vervolg geeft aan een training of wedstrijd. Het is 
ook niet geheel onbelangrijk dat er ook een gezellige 
sfeer hangt zodat je optimaal kan presteren als groep 
zijnde. Ik voel me in ieder geval op m'n gemak hier.  
 
Wat kun je ons vertellen over het niveau hier? 
Het niveau van trainingen is op een hoog niveau, door de 
oefenstof van Laurens en Lars wordt iedereen geprikkeld 
het hoogst haalbare uit zichzelf te halen. Het niveau van 
onze eerste wedstrijden was echt top. Als wij een fitte 
selectie hebben kunnen we erg goed voetballen. Dat zie 
je op trainingen maar zeker ook in een aantal 
wedstrijden, bijvoorbeeld die tegen Longa'30.  

http://www.rkzvc.nl/
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De intensiteit van trainingen is vrij hoog omdat het 
constant door gaat. Je hebt weinig rust tussen de 
oefeningen door, wat het soms pittig maakt maar er zit 
wel een goede balans in. Ik vind het zeker goed om 
fanatiek te trainen en daar mag je dan ook wel wat van 
voelen nadien. 

Voor mij is de club natuurlijk niet 
helemaal nieuw, dus ik kan m'n weg 
hier wel aardig vinden.  Daarbij werd 
ik al een aantal jaren gevraagd of ik 
terug wilde komen, wat me altijd 
goed deed en uiteindelijk heeft doen 
beslissen ook daadwerkelijk terug te 
keren. Ik vind de sfeer in de groep 
maar ook in de vereniging goed. 
Daarbij praat ik niet alleen over hoe 
teams met elkaar om gaan maar ook 
nadien kunnen velen het goed met 
elkaar vinden. Meerdere teams 
mengen zich voor de gezelligheid na 
een wedstrijd. Helaas zijn de trainingen van het 2e en 3e 
op andere dagen, of misschien is dat maar goed ook om 
het niet te vaak te gezellig te maken. Daarnaast heerst er 
binnen deze teams echt wel een prestatiesfeer om het 
hoogst haalbare uit de groep te halen.  

In feite lijkt het behoorlijk op datgene wat ik had 
verwacht toen ik besloot terug te keren. Ik wist dat er 
een hele goede groep zou zijn, die bij de bovenste 
plekken mee wil doen in de eerste klasse. Dat moet in 
mijn ogen ook zeker haalbaar zijn als je het bekijkt na 10 
wedstrijden waarin we 20 punten hebben behaald. 
Daarnaast heb ik al een aantal keer aangegeven dat het 
nadien ook een hechte groep is die de gezelligheid ook 
hoog in het vaandel stelt. Dit is ook wat ik voor tijd had 
verwacht.  

Had je verwacht meteen de 1e periode te pakken? 
Of ik dit direct verwacht had is achteraf wellicht 
makkelijk te zeggen maar het is in ieder geval wat ik 
gehoopt had. Dan heb je alvast een 'prijsje' te pakken 
en dat was een mooie bekroning op vele mooie 
wedstrijden waarop we een aantal keer echt goed 
gespeeld hebben. Ik wist wel dat we een ploeg hadden 
die dit zou kunnen bewerkstelligen.  
Momenteel moeten we de rug rechten en het weer 
oppakken om daadwerkelijk bovenin mee te kunnen 
blijven doen. Als je ziet hoe Longa'30 de rug gerecht 
heeft, vind ik dat persoonlijk erg knap. Hopelijk pakken 
wij het ook weer op door veel punten te halen met als 
het even kan, mooi en attractief voetbal.  

Er zijn nu veel blessures en de eerste punten werden 
gemorst. Hoe gaat het verlopen tot de winterstop? 
Er zijn inderdaad een aantal pijntjes bij wat spelers die 
dus niet voor de volle 100% ingezet kunnen worden, 
maar hopelijk is na de winterstop iedereen er weer bij.  

Ook Joey zal dan hoogstwaarschijnlijk weer aansluiten. 
Dat zal ons voetbal ook niet slechter maken. We hopen 
nu in de laatste wedstrijd voor de winterstop de volle 
drie punten te halen thuis tegen de Zweef. Dat zal zeker 
niet makkelijk worden maar iedereen weet waar we het 
voor doen, dus dan moet je punten pakken om niet 
verder naar de middenmoot te zakken.  

Is je doelstelling (bovenin meedraaien) verandert nu 
de 1e helft van de competitie grotendeels gespeeld is? 
We hebben als groep nog niet echt een doelstelling 
uitgesproken omdat dit op trainingskamp vaak gedaan 
wordt aangezien je dan op de helft zit en je duidelijk 
kan zeggen wat haalbaar is en gerealiseerd kan worden.  
Wel heeft iedereen laten blijken dat ze voor de bovenste 
plaatsen willen meespelen. Als het lekker loopt kunnen 
meerdere spelers zich onderscheiden en nu is het zaak 
om dat ook te doen als het minder goed draait. Als dat 
gebeurt dan kunnen we leuke dingen gaan doen. Ik hoop 
zelf nog steeds bij de eerste drie ploegen te eindigen en 
dat is naar mijn idee haalbaar met een fitte selectie.  

Waar gaan jullie precies heen op trainingskamp en wat 
gaan jullie doen? 
Wij gaan van 3 t/m 8 januari ons compleet aftrainen in 
Malaga. Waar een aantal trainingen afgewerkt gaan 
worden op een super strak complex met een mooi veld. 
Daarnaast zal er volgens mij nog een wedstrijd plaats 
vinden en tussendoor zal er tijd zijn voor ontspanning in 
de Spaanse zon met een paar drankjes erbij. Ook ideaal 
met een bijna complete groep, om je doelstellingen uit 
te spreken en elkaar op een andere manier te leren 
kennen, als dit nog niet het geval is. Je kent wellicht niet 
iedereen even goed en dat komt als je 5 dagen bij elkaar 
zit wel beter naar voren. Je komt er waarschijnlijk als 
groep nog sterker uit en je weet waar je na de winterstop 
heen wilt met z'n allen.  

Je bent vast al vaker op trainingskamp geweest met 
HSC ‘21 en AZSV. Wat is het verschil met RKZVC? 
Ik ben met AZSV ook diverse keren naar de Spaanse zon 
afgereisd maar toen lieten we onze voetbalschoenen in 
Nederland. Daar was er enkel ruimte voor 3/4 dagen 
ontspanning aan het einde van het seizoen. Met HSC'21 
heb ik wel een aantal "trainingskampen" meegemaakt 
waarbij er getraind werd, doelstellingen werden 
besproken en er af en toe een lezing was van andere 
sporters, etc. Maar dit vond vaak in Nederland plaats. 
Uiteraard was er daarna ook ruimte voor gezelligheid.  

Het verschil met deze clubs is dat we nu trainingen 
afwerken op een top-complex in Malaga waarbij ik nu 
wel m'n voetbalschoenen meeneem. Ik hoop dat we er 
als team sterker uit komen zodat we dit redelijk goede 
begin, voort kunnen zetten in de tweede seizoenshelft.  

Mart bedankt voor je openheid, veel succes en plezier op 
het trainingskamp!  
 

http://www.rkzvc.nl/
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6 Trainingskamp 

Van 3 januari tot en met 8 januari gaat het 1e elftal op 
trainingskamp naar Torremolinos (nabij Malaga). Naast 
de selectie en de begeleiding gaan ook René en Dick 
vanuit het bestuur mee. Paul Bürer vertelt: “Tijdens het 
trainingskamp trainen we 3 dagen en spelen we een 
wedstrijd tegen zaterdag hoofdklasser vv Smitshoek.  
Naast alle gezelligheid en trainen, is er ook altijd een 
teambespreking, waarbij we met de hele groep ons 
teamplan bespreken en bepalen wat de doelstelling zijn 
voor de tweede seizoenshelft.” 
 
7 RKZVC deelname aan stamppottournooi 45+ 

Op 23 december zullen er vanuit RKZVC 45+’ers 
meedoen aan het 4e stamppottoernooi in Ruurlo.  
Er wordt gespeeld op kunstgras onder leiding van KNVB 
scheidsrechters. Na afloop is er voor iedereen natuurlijk 
een heerlijk warm bord stamppot.  

8 Zaalvoetbal lagere elftallen en 45+  

Zondag 14 januari gaan de lagere elftallen en de 45 + 
teams zaalvoetballen in het Sourcy van 12.00 tot 14.00 
uur. Opgeven hiervoor bij de leiders van je eigen team. 
Groeten, Eugène Hoenderboom 
 
9 Lichtcontrole 

Wijkagent Henk Jan 
Bruntink kondigde 
het al aan op 
Facebook dat er 
sinds kort weer 
gecontroleerd wordt 
op licht op de fiets. 
Dit gebeurt ook bij 
de Greune Weide. 
Fiets veilig naar huis 
en zorg ervoor dat je goede verlichting op je fiets hebt! 
 

10 Seesing Personeel Nieuwjaarsrun 

Zondag 7 januari 2018 vindt voor de 5e keer de Seesing Personeel Nieuwjaarsrun te Zieuwent plaats. In samenwerking 
met RKZVC en Perfect Running wordt een run georganiseerd over 5 en 10 km over de prachtige kerkenpaden van 
Zieuwent. Iedere deelnemer krijgt een digitaal startnummer zodat uw tijd automatisch wordt geregistreerd. 
Voorafgaand aan de run is er voor de kleinere hardlopers een kidsrun door Zieuwent. Voor alle deelnemers is er de 
mogelijkheid om te douchen in de kleedkamers van RKZVC. 
 
De inschrijvingskosten bedragen:  
5,- euro voor de 5 en 10 km 
2,- euro voor de kidsrun 
Het inschrijfgeld voor leden van RKZVC wordt betaald door de club. 
 
Opgeven kan op twee manieren: 
1 doormiddel van het sturen van een mail met volledige naam, 

leeftijd, geslacht en categorie naar: nieuwjaarsrun-zieuwent@hotmail.com 

2 door op de dag zelf aan te melden in de ruimte onder de kantine van RKZVC. 

 
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 
thomas100195@gmail.com of b.storkhorst@chello.nl.  
Begin februari komt de volgende nieuwsbrief van het seizoen 2017-2018 uit. Bijdragen zijn van harte welkom. 
 
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 
thomas100195@gmail.com of 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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