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1 Afgelasting velden 

Soms wordt er geklaagd over het wel niet mogen spelen 

op bepaalde velden oftewel het afkeuren van velden. 

Vandaar hier alsnog een toelichting. Henk te Molder is 

de consul van RKZVC en hij is de enige die beslist of er 

wel of niet op bepaalde velden gespeeld mag worden. 

Bij twijfel overlegt hij hierover met Laurens Donderwin-

kel.  Afgelopen najaar heeft het bestuur Henk gevraagd 

om iets zuiniger te zijn op de velden om te voorkomen 

dat ze weer in dezelfde slechte staat komen als in het 

voorjaar van 2013 maar Henk te Molder is uiteindelijk 

de enige die hierover beslist. 

 

2 Darttoernooi RKZVC vrijdag 7 maart  
      Aanvang 21.00 uur 
Beste voetbal liefhebbers, 
 

Op vrijdag 7 maart organiseert RKZVC 
een darttoernooi, een avond die vooral 
in het teken zal staan van gezelligheid. 
Maar er wordt natuurlijk ook een beetje gespeeld voor 
de winst. Wil je graag mee doen? Hieronder een aantal 
zaken die van belang zijn: 

 Je speelt minimaal 3 partijen (2 gewonnen legs), er 
wordt namelijk gespeeld vanuit een poule fase! 

 Deelname is mogelijk vanaf de A jeugd! 

 Inschrijfgeld: 5 euro voor enkele kosten. 

 Aanvang 21.00 uur.  

 Opgave bij Sjors Storkhorst (06-12886622) of Carina 
 

Beschik je niet over pijlen dan is dit geen probleem, 
deze zijn in de kantine aanwezig. 

Voor meer vragen of opmerkingen kun je terecht bij de 
organisatie, en vergeet je vooral niet op te geven.  
Het liefst voor 7 maart!  
 
Gr. Toby “The sharp arrow” Bokkers 
      Sjors “The Killing One” Storkhorst  

 

3 Vrijwilligersavond vrijdag 14 maart  
      Aanvang 20.30 uur 

Ook dit jaar willen wij alle vrijwilligers 

die zich inzetten voor onze club bedan-

ken voor hun inzet en moeite. RKZVC 

draait volledig op vrijwilligers die zich 

met hart en ziel inzetten om de 

accommodaties en velden te onderhouden, teams te 

leiden, training te geven, tegenstanders te ontvangen 

en nog veel meer! Daarom willen wij als RKZVC alle 

vrijwilligers uitnodigen om met elkaar een gezellige 

avond te beleven met een lekker drankje erbij. Want wij 

vinden dat iedereen het geweldig doet! 

 

Iedereen die op welke manier dan ook zijn of haar best 

doet voor de club, is van harte uitgenodigd inclusief 

aanhang op 14 maart om 20.30 in de kantine op onze 

eigen Greune Weide. Onder het genot van een drankje 

en een hapje en gezellige muziek zal er een leuke quiz 

worden gehouden. 

We verwelkomen vrijwilligers in de kantine op 14 

maart! 

 

Groeten van de Activiteiten Commissie 
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4 Nieuwe indeling website – CBT 

Door de rechtstreekse koppeling aan de gegevens van 
de KNVB is het ook gemakkelijker om op de website van 
RKZVC meer informatie te verstrekken. Hiervoor was 
het handig om de indeling aan te passen. Voor zover nu 
te overzien is, functioneert het meeste. Met het nieuwe 
systeem op de website is het helaas niet mogelijk om 
alle standen van RKZVC elftallen (bijvoorbeeld alle 
senioren) op één pagina te zetten. We proberen nog 
wel enkele verbeteringen aan de lay-out te realiseren.  
 
5 Nieuws van het bestuur 

 Het Longa’30 State Of Art toernooi is op 14 en 16 
augustus 2014. 

 Enerzijds is het jammer dat talentvolle jeugdspelers 
van RKZVC naar andere verenigingen gaan, 
anderzijds kun je er als vereniging trots op zijn. Devin 
Haen, spelend in de E1, gaat het komende seizoen 
bij de Graafschap spelen. Wij wensen hem daar veel 
plezier en succes en hopen dat hij nog wel regelma-
tig met zijn Zieuwentse vriendjes op ons voetbalveld 
voor zijn plezier tegen een balletje trapt. 

 Zowel CDA als VVD hebben aangegeven dat ook in 
de kerkdorpen van Oost Gelre bij voetbalverenigin-
gen kunstgrasvelden mogelijk moet zijn. Het bestuur 
beraadt zich er over hoe daar mee om te gaan. 

 
6 PR- / webteam 

Het bestuur is momenteel het beleidsplan aan het 
bijstellen voor de komende 5 jaar. Iedere bestuurs-
vergadering komt daarbij een thema aan bod. In de 
vergadering van begin februari was het PR-beleid aan 
bod. Hieronder enkele punten.  

 Het vernieuwen van hulpmiddelen voor communica-
tie en het beter gebruiken ervan. Denk bijvoorbeeld 
aan een modernere uitstraling van de website en 
ontwikkeling sociale media. Vooral Twitter meer 
gebruiken. 

 Diverse commissies maken meer gebruik van PR. 

 Een beter beeld krijgen van de volgers van de web-
site van RKZVC en van twitter van RKZVC om beter 
en op maat nieuws te verstrekken (analyse). 

 Opbouwen van een centraal archief met een open 
en een gesloten deel.  

 Actiever de pers zoeken.  

 Samenstellen PR- / webteam. Het webteam bestaat 
bij voorkeur uit 5 a 6 personen. 
 
 

7 RKZVC heeft er 2 clubscheidsrechters bij 

Het is in het algemeen moeilijk voor verenigingen om 
voldoende scheidsrechters te vinden. Afgelopen najaar 
hebben Guus Hulshof en Henry Hummelink de scheids-
rechterscursus gevolgd en recentelijk hebben ze het 
diploma behaald.  
Guus had onder begeleiding van Tonny Krabbenborg al 
een aantal wedstrijden gefloten (vooral bij de jeugd). 
Eind februari floot hij RKZVC 5 thuis in een officiële 
competitiewedstrijd. 
Gelukkig zijn er namens RKZVC weer twee scheidsrech-
ters meer beschikbaar voor het KSUL-verband (samen-
werking “oude” gemeente Lichtenvoorde voor scheids-
rechters lagere elftallen). Uiteraard zou RKZVC blij zijn 
als er zich nog meer mensen zouden willen aanmelden 
voor de scheidsrechterscursus. 
 
Op de foto overhandigd Tonny Krabbenborg namens 
RKZVC een attentie aan Guus. 
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8 RKZVC 3 pakt 2e periodetitel 

Door een ruime 7-2 overwinning op Neede 3 heeft 
RKZVC 3 de 2e periodetitel behaalt op 23 februari.  
Een knappe prestatie nadat ze afgelopen seizoen 
kampioen werden en nu dus een klasse hoger spelen! 
Gefeliciteerd. 

 
9 Hoe gaat het met Remco van Leeuwen 

(hieronder staat bijna letterlijk een 

mail van Remco van eind januari). 

 

Hallo allen,  

hierbij een update van mijn verblijf 

tot nu toe in China.  

 

De eerste dagen na aankomst in Dalian zat ik zo’n 4 a 5 

dagen in een super goed hotel (samen met Alex de 

Crook, de trainer van de U-17), waarbij in het begin 

voornamelijk allerlei etentjes en kennismakings- 

gesprekken met mensen van de club op het programma 

stonden. Daarna kon ik in een top appartement en per-

fect voor 2 personen: uiteindelijk toch besloten om niet 

alleen in een appartement te gaan voor het 1e jaar. We 

wonen op de 12e verdieping en in het rijkere gebied, 

een gebied wat echt aan het ontwikkelen is op dit 

moment. Hierin is een groot stuk met allerlei parkjes 

waar allerlei grote appartementen complexen staan. 

Het appartement zelf is helemaal splinter nieuw! 

 

In de eerste week in Dalian hebben we dus wat mensen 

leren kennen binnen de club en ook de trainingsaccom-

modatie (oftewel "the base") bekeken en zijn we naar 

het kantoor van de club geweest. Allemaal indrukwek-

kend en ook de omgeving/ stad is ontzettend anders als 

in Nederland. Alles is hier zo enorm groot. Om in het 

echt drukke centrum (oftewel "downtown") te komen, 

moet je zeker 20 minuten rijden. Er zijn echter op loop-

afstand / met de taxi in de buurt ook enorme winkel- 

centra en allerlei restaurants, winkels, supermarkten of 

kroegen.  

 

Wel merkten we ook direct dat de Chinezen de manier 

van werken, zoals wij in Nederland gewend zijn met 

afspraken maken en werken met planningen, niet echt 

kennen. Alles kan ook zomaar met de dag veranderen. 

Hieraan moeten we dus enorm wennen en je kunt je 

niet voorstellen hoe dat allemaal gaat en werkt hier. 

Elke dag kom je weer dingetjes tegen waarvan je denkt: 

gaat dat echt zo hier?  

Ook de Chinese mensen in het algemeen: vreemd, maar 

met name vies volk. De mensen op straat halen de 

rochels van onderuit hun tenen en spugen wanneer ze 

maar willen, tijdens het eten hoor je veel geslurp en een 

boer houden ze ook niet echt in. 

 

Het oud en nieuw hebben we hier ook gevierd maar dat 

vieren ze hier officieel zelf pas eind januari met het 

Chinees nieuwjaar. Dus ik ben zeer benieuwd wat voor 

feest dat gaat worden want dat schijnt enorm te zijn!!! 

 

Na een weekje in Dalian zijn we op trainingskamp 

gegaan naar Beihai in het zuiden van China. Daar verblij-

ven we tot het einde van februari aangezien de velden 

in Dalian op dit moment niet goed zijn in verband met 

de winterperiode en er dus niet op getraind kan 

worden.  

 

We zouden in 2 groepen gaan, ik samen met Dennis 

Den Turk (trainer U-19) en Bob de Klerk (hoofd oplei-

ding) met zijn vrouw Esther naar Beihai. Alex en Mari-

nus Barendregt (U-15) gaan eerst naar een andere stad 

(Wouzhou) op zo’n 5 uur rijden van ons om daar een 

toernooi te spelen. Zij komen rond 25 januari ook naar 

Beihai terwijl ik rond 8 februari met mijn team weer 

naar Wouzhou ga om daar een toernooi te spelen. 
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Zondagochtend 5 januari rond 8 uur in de ochtend 

vlogen we van Dalian naar Bejing (uurtje vliegen) om 

van daaruit door te gaan naar Beihai (5 uur vliegen). In 

verband met een aantal uren wachten op Bejing AirPort 

kwamen we rond 18:00 aan bij ons "hotel" wat eigenlijk 

gewoon een hostel bleek te zijn. Aan de buitenkant en 

ook de overige huizen zagen er prima uit. Van binnen 

was het echter niet best en ook de kamers en voor-

zieningen waren slecht, weinig tot geen wifi, 2 dagen 

zonder water gezeten, smerige douches, geen schoon-

maaksters,  je moest je eigen was in zo’n bak gaan doen 

en ook de omgeving was niet echt netjes (overal veel 

rotzooi en smerig).  

Echt een gebied dat nog flink ontwikkeld moet worden. 

Daarom hebben we bij de club neergelegd dat we toch 

echt in een ander hotel wilden zitten. Dus na 3 dagen in 

het hostel zitten we nu in een super de luxe 5 sterren 

hotel en is alles perfect geregeld, groot zwembad erbij, 

fitness zalen en het eten hier is ook heerlijk. Het is dus 

allemaal uiteindelijk goed gekomen maar wel weer een 

ervaring rijker! 

 

De velden waarop we trainen zijn ook iets anders dan 

we in Nederland gewend zijn. Verder is het voorname-

lijk heel erg wennen, veel met U-19 aan het trainen 

geweest en ondertussen de wedstrijden voor het toer-

nooi van hun. Het niveau was wel aardig hoog. Met 

name technisch gezien zijn de spelers echt allemaal heel 

goed, voor ons is het zaak met name dingen te ontwik-

kelen op tactisch gebied en functionele techniek. Daar 

zijn we dus volop mee aan de gang. Sinds vorige week is 

ook mijn team aangekomen met zo’n 30 spelers en 3 

keepers, waarbij we twee teams zullen gaan vormen en 

daarvan kunnen we wel echt een goed team van ma-

ken, dus dat komt helemaal goed. We hebben er nu een 

aantal trainingen op zitten en ik ken de jongens alle-

maal al goed, de namen en nummers kan ik prima bij de 

gezichten plaatsen alleen is het qua uitspraak nog wel 

lastig. Met de jongetjes werken en op het veld staan is 

echt fantastisch, ze zijn enorm leergierig en dus maken 

we nu al snelle en grote stappen!!  

De samenwerking met de Chinese assistenten en de 

tolk verloopt wel aardig alleen is communicatie het 

meest lastige! Voordeel voor mij is dat al de jongens 

van U-13 de meeste dingen in het Engels wel begrijpen, 

alleen echte gesprekken is lastig maar met Engelse 

lessen zijn we ook bezig als we weer terug zijn in Dalian! 

 

Aankomende week (voor het nieuwjaar) zijn we een 

aantal dagen vrij in verband met het feest hier voor het 

Chinese nieuwjaar! Dus als dat geweest is nog een aan-

tal trainingen en dan gaan we richting Wuzhou om het 

toernooi te spelen.  

Gisteren en vandaag hebben we nog gesprekken gehad 

met twee Nederlandse coaches die voor de bond 

werken (Jan Olde Riekerink en Edmond Claus) allebei 

oud Ajax en veel ervaring dus leerzame gesprekken en 

goeie contacten!! 

 

Al met al is het super mooi werken met talentvolle jon-

gens maar het is een enorme aanpassing qua cultuur en 

manier van werken, echter wel weer enorm leerzaam 

en een hele ervaring! Doe allemaal rustig aan, groeten 

daar en veel succes met alles! 
 

Groeten vanuit het zonnige Zuiden van China (22 oC)!! 
 

PS 
- Gemaild eind januari. Op volgende blz enkele foto’s. 
- Remco is begin maart even terug in Nederland ivm 

vakantie in China en het in orde maken van enige 
papieren

 

 

PS Mail niet ontvangen? 

Het kan zijn dat leden deze nieuwsbrief niet per mail ontvangen hebben 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. 
 

mailto:b.storkhorst@chello.nl
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