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1 Voorbereiding seizoen 2014 - 2015 

De voorbereiding voor het seizoen 2014 – 2015 is in 
volle gang. Meest bepalend hierbij is in eerste instantie 
het aantal beschikbare spelers per team. Dit is afhan-
kelijk van het aantal spelers dat zich aanmeld als lid of 
zich juist afmeldt. Daarnaast moet bij de jeugd gekeken 
worden naar de leeftijd en daaraan gekoppeld de 
overgang naar een oudere leeftijdsgroep. Vervolgens 
moet bij ieder team een trainer en staf komen en een 
rooster van de trainingen (hoe laat, welk veld, kleed-
kamers). Omdat er bij de jeugd ieder jaar veel wisselin-
gen zijn, moeten bij de jeugdteams ieder jaar ook nogal 
wat nieuwe trainers en leiders gevonden worden 
hetgeen ieder jaar weer een hele klus is. Bij de senioren 
zijn er vaak minder wisselingen maar dit jaar verandert 
er vooral bij de selectie veel. Assistent trainer John 
Krabbenborg, teammanager Stephan Papen en verzor-
ger Peter van Ooyek stoppen. Op het moment van 
schrijven is bekend dat Lars Krabbenborg assistenttrai-

ner bij de 1e selectie 
wordt. Bij de 2e selec-
tie stopt Rick Gockel; 
voor hem is in de 
persoon van Jorrit 
Bomers een opvolger 
gevonden. 

 

2 De Voorzet 2014 - 2015 

Als alles volgens planning gaat, wordt in het weekend 
van 19 – 20 juli De Voorzet 2014 – 2015 zoveel mogelijk 
bij ieder lid bezorgd. Graag willen we alle gegevens 
hierin zo actueel mogelijk hebben. Wil iedereen die 
daarin wordt genoemd met emailadres en telefoon en 
waarvan dat afgelopen jaar is gewijzigd, voor 15 juni dat 
mailen aan Bennie Storkhorst (coördineert de uitgave 
van De Voorzet 2014 – 2015): b.storkhorst@chello.nl. 
De gegevens op de website worden dan ook aangepast. 

3 Vacature trainer lagere elftallen 

Na 5 jaar met veel enthousiasme de lagere elftallen te 
hebben getraind, heeft Raymond Spexgoor besloten er 
mee te stoppen. Nu zijn we dus op zoek naar een 
nieuwe trainer.  
Heb je interesse om op de dinsdagavond deze groep 
van gemiddeld 15 personen te trainen, neem dan 
contact op met Eugene Hoenderboom tel 0544 352316. 
 

4 Wessels Tournament 7 en 8 juni 

Op 7 en 8 juni wordt het 12e 
internationale jeugdtoernooi voor 
D-pupillen gespeeld op de velden 
van RKZVC. Het Wessels 
Tournament zal in 2014 voor het 
laatst deze namen dragen. Wessels 
Tegels en Sanitair uit Lichtenvoorde is dan vijf jaar 
naamgever geweest van het onder-12 toernooi van 
RKZVC. Daarvoor was eigenaar Nico Wessels ook al 
zeven jaar lang hoofdsponsor van het Sourcy Center 
jeugdtoernooi. Nico Wessels heeft na 12 jaar 
aangegeven, dat hij gaat stoppen met het 
hoofdsponsorschap. Seesing Personeel uit 
Lichtenvoorde wordt de naamgever van het toernooi 
vanaf 2015. Dennis Seesing die ook al hoofdsponsor is 
van Longa’30 en sponsor bij de Graafschap heeft met 
het jeugdtoernooi van RKZVC een derde voetbalpoot in 
zijn sponsoractiviteiten. De Lichtenvoordse ondernemer 
tekende een contract voor de komende vijf jaar. 
 

Deelnemende teams: 

Poule A RKZVC, FC Twente, Feyenoord, 
Bayer 04 Leverkusen, RSC Anderlecht 

Poule B Slovan Bratislava, PSV, Ajax, Arsenal,  
Paris Saint Germain 

Alle informatie over het toernooi is te vinden op 
http://www.wesselstournament.com.  
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Hulp gevraagd bij het Wessels Tournament 

Op zaterdag 7 juni en zondag 8 juni zijn genoemde tien 

ploegen te bewonderen op sportpark de Greune Weide, 

maar er moet nog één belangrijke ploeg gevormd 

worden: FC de vrijwilligers. 

 

Voor het opbouwen van de accommodatie kunnen we 

jaarlijks rekenen op vele helpende handen en daar zijn 

we iedereen erg dankbaar voor. Heb jij dit jaar op 

donderdag 5 en/of vrijdag 6 juni tijd om ons te helpen 

met het opbouwen? Kom dan naar het voetbalveld en 

help ons. Beide dagen zullen we rond 9:30 beginnen. 

Voor vragen kun je contact opnemen met Bern Humme-

link via het volgende telefoonnummer 06-30625555. 

Kun je niet helpen met het opbouwen, maar wil je wel 

graag je steentje bijdragen? We kunnen ook tijdens het 

toernooi iedereen gebruiken om er weer een geslaagd 

weekend van te maken. Neem in dit geval contact op 

met Michiel Krabbenborg 06-22856845 of stuur een 

berichtje naar wesselstournament@gmail.com. 
 

5 Verenigingsdag 9 juni, 2e pinksterdag 

Op dit moment is er nog geen informatie over de opzet 

van deze dag. Verdere informatie zal via www.rkzvc.nl 

worden verstrekt. 
 

6 Kunstgras voor RKZVC? 

Wat op de nieuwjaarsreceptie in het bijzijn van twee 

raadsleden begon met een opmerking van voorzitter 

Johnny Cuppers over de wens om ook bij RKZVC een 

kunstgrasveld te krijgen, is ondertussen een serieus 

plan geworden. Het bestuur heeft in maart een brief 

naar B&W gestuurd met het verzoek voor een kunst-

grasveld voor RKZVC. Hierover heeft ook in PIOT een 

artikel gestaan. Op 13 mei wordt het nieuwe college 

van B en W geïnstalleerd en een gesprek is al aange-

vraagd en zal dus volgen. Ondertussen is er een com-

missie gevormd die aan het werk gaat ter voorbereiding 

van dat gesprek en de realisatie van het kunstgrasveld.  

Nog even enige informatie over de bezetting van de 

huidige velden. Voor een normaal gebruik van een gras-

voetbalveld geldt een norm van 250 uur per jaar. Er is 

een globale berekening gemaakt van de 3 velden in dit 

seizoen (niet helemaal volgens de officiële normen).  

Daaruit blijkt dat het hoofdveld 375 uur, het 2e veld 442 

uur en het trainingsveld 699 uur bezet is. Geen wonder 

dat de velden dit niet aan kunnen en daardoor in de 

huidige, slechte toestand verkeren. In principe is het 

mogelijk dat alle trainingen op 2 velden plaats kunnen 

vinden. Als er dan kunstgras komt, zou het 2e veld volle-

dig gespaard kunnen worden van trainingen waardoor 

het ook na de winter nog een goed bespeelbaar veld 

voor competitiewedstrijden is. 
 

7 RKZVC D2G op survival 

Met ons voetbalteam RKZVC D2 uit Zieuwent gingen we 

een keer survivallen bij survivalvereniging Jan in ’t 

Touw, waar ik elke zondag train. Toen we daar 

aankwamen waren ze super enthousiast en klommen 

meteen de touwen in. 

Naar een kwartier kwam mijn trainer die ons ging 

begeleiden. Toen iedereen alles een beetje verkend 

had, kon het echte werk beginnen. De trainer 

begeleidde ons. 

Hij had een warming up voorbereid die we als eerst 

gingen doen. We moesten hardlopen en ondertussen 

wat oefeningen doen. Iedereen vond de warming-up al 

leuk. Maar dat is nog geen survivallen. We liepen naar 

het bos toe en daar begon het echte werk. We gingen 

survivallen, we klommen overal op en over heen en 

zwaaiden met touwen naar netten. En nog veel meer. 

Het was in ieder geval een geslaagd ochtendje 

survivallen. 

Namens RKZVC D2G, Femke Berendsen 
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8 Nieuws van het bestuur 

 Doordat Joey Belterman een contract met Heracles 

heeft gekregen, krijgt RKZVC hiervoor van Heracles 

een vergoeding. Besloten is om deze vergoeding te 

besteden aan een scorebord voor de jeugd op het 2e 

veld, mede gesponsord door het Wessels Tourna-

ment en RTI. Het zal in gebruik genomen worden 

tijdens het Wessels Tournament. Het wordt een 

dubbel scorebord waardoor in de komende jaren bij 

pupillenwedstrijden de stand van beide wedstrijden 

te zien is. Er is nog ruimte voor eventuele sponsors 

op het scorebord. 

 RKZVC heeft twee aanvragen ingediend voor het 

RABO coöperatiefonds, namelijk voor het nieuwe 

scorebord en voor een kunstgrasveld. De verkiezing 

is na de zomer. 

 Er komt komend seizoen waarschijnlijk toch een 7e 

elftal bij de senioren. 

 Er komt een roulatieschema voor het aanvangstijd-

stip van de thuiswedstrijden van het 4e t/m het 7e. 

Momenteel wordt overwogen om de eerste wed-

strijd op het 2e veld om 9:00 u te laten beginnen, 

zodat de 2e wedstrijd om 10:45 u kan starten. 

 De kleine (gele) doeltjes die vorig jaar zijn 

aangeschaft blijken dermate populair te zijn dat 

besloten is om er nog twee bij te kopen. 
 

9 Beleidsplan sponsoring 

De komende jaren ziet de 
sponsorcommissie een tendens 
waarbij veel clubs en stichtingen 
steeds vaker een beroep op 
bedrijven gaan doen m.b.t. 
sponsoring. Voor RKZVC zal het dus 
niet makkelijker worden om sponsoren te werven. 
Daarnaast is er reeds een tendens dat er steeds minder 
grotere bedrijven in Zieuwent zijn gevestigd. Dat houdt 
in dat RKZVC ook bedrijven buiten Zieuwent aan RKZVC 
moet binden. Daarbij verwacht de sponsorcommissie 
dat bedrijven steeds vaker de rol van “business partner” 
verwachten van een club. Oftewel, het bedrijf sponsort 
in de vorm van geld, producten of diensten en RKZVC 
levert een wederdienst. 
De focus voor de sponsorcommissie ligt de komende 
jaren op: 

 Het behouden van bestaande sponsoren, waarbij we 
gelukkig trouwe sponsoren hebben. 

 Het bedenken en uitwerken van nieuwe sponsor-
concepten (Jouw TV, social media gebruiken). 

 Actief werven van nieuwe sponsoren. Dit zal 
continue nodig zijn om minimaal op hetzelfde, 
geldelijke sponsorniveau te blijven. 

 

10 Beleidsplan scheidsrechters 

Voor de toekomst zal het steeds lastiger worden om 
vrijwilligers te vinden die als scheidsrechter willen 
fungeren. Om die reden wil de scheidsrechters-
commissie binnen de club zoveel mogelijk mensen 
enthousiast maken om als scheidsrechter op te treden. 
Daarbij dienen de huidige scheidsrechters op de hoogte 
te blijven van de wijzigingen in de spelregels.  
Voor de komende 5 jaar zal het opleiden (bijbehorende 
cursus aanbieden in samenwerking met de KNVB) en 
het begeleiden van zowel jeugd- als seniorenscheids-
rechters van groot belang zijn om een tekort aan 
scheidsrechters te voorkomen. Om dit te kunnen reali-
seren, is een breed draagvlak binnen de vereniging voor 
het opleiden van de toekomstige scheidsrechters nodig. 
Het bestuur heeft daarin een belangrijke rol en zal, 
samen met de scheidsrechterscommissie, frequent de 
urgentie van het werven van scheidrechters aan de 
orde stellen. 
 

11 RKZVC 45+ kampioen bij 1e deelname.  

RKZVC 45+ wint ook de laatste 3 wedstrijden. 
Voor het eerst deed een 45+ team van RKZVC mee aan 

de 45+ competitie dit voorjaar. Zij werden overtuigend 

kampioen door alle 12 wedstrijden (4 avonden met 3 

wedstrijden) te winnen. Vrijdagavond 25 april werd met 

3-0 van KSH 45+ gewonnen, met 2-1 van Ruurlo 45+ en 

3-0 van Halle 45+. 
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Gezocht voor RKZVC 45+: enkele spelers er bij  

Afgelopen seizoen zijn we met één team van 15 

personen succesvol begonnen aan de 45+ competitie. 

Graag zouden we nog enkele spelers erbij hebben, 

zodat we een 2e team kunnen samenstellen. 

Uiteraard moet je 45 jaar of ouder zijn om mee te 

mogen doen. Voor vragen of verdere informatie kun je 

terecht bij Eugene Hoenderboom, telefoon 0544 - 

352316. 

 

12 Club van 100 

De Club van 100 is een groep supporters die iets extra 

wil bijdragen aan RKZVC. Afgelopen zondag hebben ze 

flyers uitgedeeld voor aanvang van de wedstrijd van 

RKZVC tegen Ruurlo. Geïnteresseerden, die afgelopen 

zondag verhinderd waren, kunnen voor meer 

informatie terecht bij één van de drie mensen die 

rechts in het kader zijn genoemd. 

 

13 Aanbod Tennisvereniging ZTV 

Tennisvereniging ZTV biedt een zomerabonnement aan 

voor € 25 voor de drie zomermaanden aan leden van 

RKZVC. Het is een aardige mogelijkheid om de conditie 

een beetje op peil te houden. Informatie hierover is op 

te vragen via info.www.ztv-zieuwent.nl of te vinden via 

de volgende << link >>.  

 

 

 

 

 

 

Club van 100 van RKZVC zoekt nieuwe leden 

 

De Club van 100 bestaat uit personen die RKZVC een 

warm hart toedragen. Door het organiseren van 

verschillende activiteiten binnen RKZVC probeert de 

Club van 100 de leden dichter bij het clubgebeuren te 

krijgen.  

 

Wat biedt de Club van 100? 

• Een avond met de hoofdtrainer 

• Biljarten tegen de 1e selectie 

• Gratis entree bij thuiswedstrijden (donateurskaart) 

• De Voorzet, het jaarlijkse clubblad van RKZVC  

• Mede bepalen speler van het jaar. 

 

De Club van 100 treedt normaal niet veel naar buiten 

toe. Door middel van deze flyer wil ze dat deze keer wel 

doen om te proberen extra leden te krijgen. Als u zich 

als supporter ook thuis voelt bij RKZVC en RKZVC ook 

wel iets extra wilt ondersteunen dan bent u van harte 

welkom.  

 

Meer informatie kunt u krijgen bij: 

Willie Klein Holkenborg (06 – 10756423) 

Theo Bekken (06 – 55593936) 

Leo Hulshof (06 – 13396726) 

 

 

 

 

 

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. 
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