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Inhoud Agenda 

29 oktober Focus TV bij RKZVC 20.00 uur 
10 november Kruisjassen 
11 november Club van 100 bijeenkomst 
28 november Spelregelkwis in kantine  
1 december Sinterklaas 
8 december  Kruisjassen 
27 december Flessenactie 
27, 29, 30 december Norbert Kuijperstoernooi jeugd 
28 december Kersttoernooi senioren 
4 januari Nieuwjaarsreceptie / snertloop 
24 - 25 mei Seesing Tournament (Pinksteren) 
30 mei Verenigingsdag 

1 Focus TV 29 oktober bij RKZVC: 20.00 uur 
2 Fietsverlichting 
3 Stand van zaken rond kunstgras 
4 Jeugd mag niet op het 2e veld “spelen” 
5 Nieuws van het bestuur  
6 Team- en pasfoto's 
7 Inning contributie 
8 Nieuwe website 
9 Twitter RKZVC 
10 Kruisjassen 
11 Voetbal 2-daagse kinderen van 6 tot 14 jaar 
12 Bijeenkomst Club van 100 met Laurens 
13 Spelregelkwis in kantine 28 november 

 

1 Focus TV 29 oktober bij RKZVC: 20.00 uur 
PERSBERICHT 
Wat: televisieopnamen ‘Studio De Graafschap’ 
Wanneer: woensdag 29 oktober 
Locatie: Kantine RKZVC, Harreveldseweg 17a Zieuwent 
Aanvang programma: 20.00 uur 
Kantine geopend: vanaf 19.00 uur 
De toegang is gratis. 
 

Een impressie van Studio De Graafschap bij GWVV 
Gelselaar is via de volgende link te zien. De gehele 
opname bij GWVV is via WWW.FOCUZ.TV te zien. 

 

Het populaire televisieprogramma ‘Studio De 
Graafschap’ van Focuz TV wordt woensdag 29 oktober 
opgenomen in de kantine van voetbalvereniging RKZVC 
in Zieuwent. Het programma start om 20.00 uur (einde 
circa 20.45), de kantine is vanaf 19.00 uur geopend. De 
toegang is gratis.  
‘Studio De Graafschap’ wordt gepresenteerd door 
Graafschapwatcher Vidal Horjus en wordt wekelijks op 
donderdag, vanaf 17.00 uur, uitgezonden op het 
televisiekanaal van Focuz TV in de regio Oost-Gelder-
land. Het programma wordt elk uur, 24 uur lang, 
herhaald. Tevens wordt het programma live uitgezon-
den op de website van Focuz TV: www.focuz.tv. Men kan 
hier ook de uitzending(en) terugzien. 
 

Elke week zullen enkele prominenten uit de 
voetbalwereld aan de gastentafel bij presentator Vidal 
Horjus aanschuiven. Bij RKZVC zal Johnny Cuppers, 
voorzitter van RKZVC, als gast aan 

tafel aanschuiven, evenals oud-Graafschapper Ben Klein 
Goldewijk en sidekick Paul Berntsen. Ook van De 
Graafschap zal een afgevaardigde aanwezig zijn als 
tafelgast (mogelijk Christopher Vida).  
Het belooft in ieder geval weer een spannende en heet 
avondje televisie te worden. U bent er toch ook bij? 
 

 

2 Fietsverlichting 
De donkere dagen voor de kerst breken weer aan. We 
willen iedereen (met name ook ouders van de jeugd) dus 
met klem vragen om te zorgen dat de fietsver-lichting in 
orde is en dat er eventueel reflecterende hesjes worden 
gedragen.  
Het gaat uiteraard om de veiligheid maar het zou ook zo 
maar kunnen dat de politie gaat controleren. 
 

http://www.rkzvc.nl/
https://twitter.com/RKZVC
https://www.youtube.com/watch?v=euMTGACTJ7c&list=UUBmpqdSrEPWyo0L_TTn_TAQ
http://www.focuz.tv/


Nieuwsbrief RKZVC, oktober 2014, nummer 6 

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

 
 

 
 

3 Stand van zaken rond kunstgras 
De wens van RKZVC, kunstgras aanleggen op het hoofd-
veld, wordt gedeeld door het gemeentebestuur. Zulks is 
af te leiden uit het feit dat men hiervoor in de program-
mabegroting van 2015 een bedrag van  € 273.000,- 
heeft opgenomen. Op dinsdag 4 november aanstaande 
zal de raad zich uitspreken over deze begroting. De 
raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in de 
raadszaal te Groenlo. Men start om 14.30 u met de 
eerste termijn, waarin fracties hun algemene 
beschouwingen presenteren. Eventueel kunnen zij 
moties of amendementen indienen. Hierop wordt door 
het college van B&W gereageerd. Daarna wordt de 
 
vergadering geschorst van 17.30 u tot 19.30 u.  
Na de hervatting reageren de fracties op de reactie van 
B&W en kunnen zij moties, amendementen en 
voorstellen eventueel wijzigen of terug trekken. 
Tenslotte wordt de raad gevraagd de begroting vast te 
stellen. Als op dat moment ons kunstgras nog steeds in 
de begroting staat, is de kogel door de kerk en kunnen 
we aan het werk.  Voorzitter Johnny Cuppers zal de hele 
vergadering bijwonen. Mocht je hem willen vergezellen, 
dan kan dat. Je kan meteen om 14.30 u komen, maar 
ook na de schorsing om 19.30 u aanschuiven. Voor de 
agenda zie: http://oostgelre.notudoc.nl/cgi-
bin/agenda.cgi/action=view/id=40850  
 

4 Jeugd mag niet op het 2e veld “spelen” 

De veldbezetting is hoog en we willen de velden zoveel 
als mogelijk sparen. Soms zien we echter jeugd voor de 
goals op het 2e veld spelen en dan vooral op goal 
trappen. Dit is niet toegestaan op het 2e veld, wel op het 
trainingsveld. We willen iedereen vragen om hierbij te 
helpen (dus stuur jeugd naar het trainingsveld). 
 
Ter herinnering: behalve het 1e en 2e dienen alle elftal-
len voor de wedstrijd warm te lopen op het trainingsveld, 
ook de tegenstanders. 
 

5 Nieuws van het bestuur 

 Er worden sponsor(s) gezocht voor 
het scorebord op het 2e veld 

 Er zullen actieplannen gemaakt 
worden die voort komen uit het 
beleidsplan. Willen we namelijk de 

doelstellingen van het beleidsplan realiseren, dan 
zullen we in acties moeten komen. 

 

6 Team- en pasfoto’s 
Momenteel zijn alle teamfoto’s gemaakt behalve van 
RKZVC 7 en RKZVC 45+. Deze teamfoto’s zijn per team te 
vinden op de teampagina (zie voor uitleg bij punt 8). 
 
Met de nieuwe website willen we ook alle pasfoto’s 
updaten zodat het meer uniform wordt. Deze nieuwe 
pasfoto’s zullen ook volgend jaar in De Voorzet gebruikt 
worden.  Bij de meeste teams zijn tegelijk met de 
teamfoto de pasfoto’s van trainers en leiders gemaakt. 
Afwezigen zullen nog worden benaderd evenals mensen 
die in diverse commissies zitten.  
 

http://www.rkzvc.nl/
https://twitter.com/RKZVC
http://oostgelre.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=40850
http://oostgelre.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=40850


Nieuwsbrief RKZVC, oktober 2014, nummer 6 

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

 
 

 
 

7 Inning contributie 
De automatische contributie inning van de eerste 
termijn vindt begin november plaats. De overige 3 
termijnen staan gepland voor eind december 2014, 
medio februari 2015 en medio april 2015. De inning van 
het kledinggeld (voor de jeugd t/m C-junioren) vindt 
plaats in januari 2015. 
 
8 Nieuwe website 

De vernieuwde website is 23 september in de lucht 
gegaan en functioneert betrouwbaar. Er is nog wel een 
rij met wensen en opmerkingen die de komende tijd 
zullen worden afgewerkt. Opmerkingen kunnen nog 
steeds gemaild worden naar b.storkhorst@chello.nl.  
 

Meest gehoorde vraag: “Hoe kan ik de stand van een 
team vinden?” Klik op “Senioren” of “Jeugd B-D” of 
“Jeugd E-F” al naar gelang het team dat je zoekt. Als je  
bijvoorbeeld op “Senioren” klikt krijg je alle senioren-
teams te zien + de verslagen van het 1e + de topscorers-
lijst van de senioren. Per team krijg je dan stand, pro-
gramma en uitslagen van dat team met teamfoto 
entrainers / leiders (klik bovenin het menu niet op pro-
gramma of uitslagen want dan krijg je het programma en 
de uitslagen van alle teams van RKZVC maximaal 30 
dagen terug tot 30 dagen vooruit). 
 
9 Twitter RKZVC 
Begin december 2013 had Twitter 
RKZVC de 800e volg(st)er. Op 24 
oktober j.l. behaalde Twitter RKZVC 
de mijlpaal van 1000 volg(st)ers. 
De 1000e was Petra die een fles 
champagne kreeg aangeboden. Een 
sterke groei die aangeeft dat RKZVC 
behoorlijk in de belangstelling staat. 
 
10 Kruisjassen 

Het kruisjassen is in oktober weer voor de eerste keer in 
dit seizoen geweest in de kantine van RKZVC.  Elke 2e 
maandag van de maand zal er weer kruisjassen zijn op de 
volgende data (onder voorbehoud): 
2014: 10 november, 8 december 
2015: 12 januari, 9 februari, 9 maart, 13 april 

 
We nodigen liefhebbers van harte uit om te komen 
kaarten en mee te doen voor aardige prijzen. Men hoeft 
geen lid te zijn om mee te mogen doen. 
11 Voetbal 2-daagse kinderen van 6 tot 14 jaar 

 
In de herfstvakantie is de voetbal 2-daagse weer succes- 
vol verlopen.  Met leuke en afwisselende spellen zijn 
liefst 67 kinderen twee dagen prima bezig geweest. 
Er is ook een bijzonder aardige video gemaakt die via de 
volgende link te zien is. 
 

 
12 Bijeenkomst Club van 100 met trainer Laurens 

Op  dinsdag 11 november zal de Club van 100 een 
bijeenkomst hebben met hoofdtrainer Laurens 
Knippenborg. Hij zal de gang van zaken uitleggen rondom 

http://www.rkzvc.nl/
https://twitter.com/RKZVC
mailto:b.storkhorst@chello.nl
https://www.youtube.com/watch?v=t6xm8Q7noY8&list=UUBmpqdSrEPWyo0L_TTn_TAQ
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het 1e elftal en vragen beantwoorden die leven bij de 
leden van de Club van 100.  
Afgelopen periode heeft de Club van 100 meer van zich 
laten horen. Dit heeft geleid tot de aanmelding van 5 
nieuwe leden die uiteraard ook op 11 november van 
harte welkom zijn. Als er nog meer supporters zijn die 
RKZVC een warm hart toedragen en bijvoorbeeld op 11 
november er bij willen zijn (of eind december tegen het 
spelers en staf van de 1e selectie willen biljarten) dan 
kunnen ze informatie krijgen bij: 
o Willie Klein Holkenborg (06 – 10756423)  
o Theo Bekken (06 – 55593936)   
o Leo Hulshof (06 – 13396726). 
 
13 Spelregelkwis in kantine 28 november 

Op vrijdag 28 november zal er in de kantine een 
spelregelkwis voor koppels zijn onder de bezielende 
leiding van quizmaster Theo Hulshof.  
Het wordt waarschijnlijk een erg gezellige avond. Men zal 
zich wel per koppel moeten aanmelden. Later zal over 
het hoe en wat meer informatie volgen via  de website 
van RKZVC  . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

http://www.rkzvc.nl/
https://twitter.com/RKZVC
mailto:b.storkhorst@chello.nl

