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Inhoud Agenda 
Zaterdag 27 dec Flessenactie 
Zaterdag 27 dec Biljarten: 1e selectie - Club van 100 
27, 29, 30 dec  Norbert Kuijperstoernooi jeugd 
Zondag  28 dec Kersttoernooi senioren 
Zondag  4 jan  Nieuwjaarsreceptie / snertloop 
Maandag 12 jan  Kruisjassen (9 feb, 9 mrt, 13 apr) 
Zondag 18 jan  4e t/m 7e zaalvoetbal / speedsoccer 
Zaterdag 24 jan  Biljarten RKZVC 4 t/m 7 
Za-zo 24 / 25 mei Seesing Tournament (Pinksteren) 
Maandag 26 mei Verenigingsdag 
  

1 Flessenactie jeugd op 27 december 
2 Zaalvoetbaltoernooien jeugd  
3 Zaalvoetbaltoernooi senioren 28 december 
4 Winterstop  
5 Nieuwjaarsreceptie / Nieuwjaarsrun Zieuwent 4 januari  
6 Stand van zaken rond kunstgras 
7 Nieuws van het bestuur  
8 Beleid indeling jeugdcompetitie  
9 Winterprogramma RKZVC 1 + 2 
10 Kruisjassen 
11 Agenda / kalender activiteiten RKZVC 
12 RKZVC C2 kampioen 

 

RKZVC WENST LEDEN, 
VRIJWILLIGERS, SUPPORTERS EN 
SPONSOREN PRETTIGE FEESTDAGEN 
EN EEN VOORSPOEDIG 2015 

 
 

1 Flessenactie jeugd op zaterdag 27 december 
Op zaterdag 27 december 
wordt de jaarlijkse fles-
senactie gehouden. Vanaf 
9.30 uur komen de jongens 
van RKZVC B1 en RKZVC B2 aan 
de deur met de vraag of men 
nog lege statiegeldflessen 
heeft (mogen ook kratten zijn, 
die stapelen makkelijker  ). De opbrengst komt vol-
ledig ten goede aan de jeugd van RKZVC. 
 

2 Zaalvoetbaltoernooien jeugd 
D1+D2 (=D1) 27-12 Zieuwent 9.00-12.00 
D3+D4 (=D2)  30-12 Beltrum 9.00-12.00 
D5 (=C3, D-spelers)  30-12 Zieuwent 9.00-12.00 
E1  27-12 Beltrum 12.00-15.00 
E2 27-12 Zieuwent 12.00-15.00 
E3 30-12 Beltrum 12.00-15.00 
E4 29-12 Zieuwent 11.30-14.00 
F1 + F2 27-12 Zieuwent 15.00-18.00 
F3 29-12 Beltrum 15.00-18.00 
MD1+MD2 (MC1 D-speelsters) 30-12 Zieuwent 12-15.00 
 
3 Zaalvoetbal senioren zondag 28 december 
Zondag 28 december 2014 is er weer het jaarlijkse 
kersttoernooi voor ALLE senioren van RKZVC. 
Dit toernooi geldt, net als vorig jaar, voor alle senioren- 
teams (dus 1e t/m het 7e elftal plus 45+). 

Opgave dient te gebeuren via de leider van je team. 
Opgave tot en met 24 december. Vermeldt bij je opgave 
ook even het team waarbij je normaal 's zondags speelt. 
Het inleggeld is € 5,00 per persoon. Dit dient VOORAF te 
worden betaald.  
Het toernooi vindt plaats van 10.00 tot 13.30 uur in het 
Sourcy Center te Zieuwent. Iedere deelnemer dient om 
09.45 uur aanwezig te zijn. De indeling wordt dan bekend 
gemaakt. Dat we ook daadwerkelijk op je komst mogen 
rekenen op 28 december, spreekt natuurlijk voor zich. 
Eventueel kan men zich rechtstreeks aanmelden bij 
Richard Hendriksen, rwjhendriksen121@gmail.com. 
 
4 Winterstop  
De velden en de kantine zijn dicht van 22 december 2014 
tot 4 januari 2015. De eerstvolgende competitieronde 
wordt gespeeld op 25 januari (o.a. Pax 1 - RKZVC 1) 
De 1e selectie van RKZVC gaat in de winterstop van 2 t/m 
7 januari 2015 naar Torremolinos (rustiek voorstadje van 
Malaga). Dit wordt grotendeels gesponsord door 
bedrijven ver buiten Zieuwent 
Behalve ontspanning na de eerste seizoenshelft begint 
daarmee ook de voorbereiding voor de 2e seizoenshelft. 
Er zijn dan 4 trainingen en één wedstrijd tegen vv 
Woudenberg (2e-klasser). 
Via www.RKZVC.nl zal er enige informatie over de gang 
van zaken tijdens het trainingskamp worden gegeven. 
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5 Nieuwjaarsreceptie / Nieuwjaarsrun 4 januari 

Op zondag 4 januari wordt de 
traditionele nieuwjaarsrecep-
tie gehouden. De Activiteiten 
Commissie organiseert de 
“Nieuwjaarsrun Zieuwent” 
samen met Perfect Running 
(Lisa te Molder, Maikel Toebes). Zij zijn actief in de loop-
sport en willen helpen om mensen - ook buiten het 
voetbal - enthousiast te maken voor deze nieuwjaarsrun. 
Er zijn affiches gemaakt (zie hieronder) om meer reclame 
te maken. 
Voor leden blijft inschrijven gratis." Aan niet-leden van 
RKZVC zal een inschrijfgeld van € 5,- worden gevraagd. 
Ook zullen er verkeersregelaars komen (men is bezig met 
een vergunning bij de gemeente). Volg de berichten op 
de website. Uiteraard kan er ook weer gewandeld 
worden. Hier is de deelname vrij. 
De pupillen E, F en mini’s worden 12.45 uur verwacht. 
 

 
 

6 Stand van zaken rond kunstgras 

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 4 
november j.l. sprak de raad zich unaniem uit vóór aanleg 
van kunstgras in Zieuwent. Voorzitter Johnny Cuppers, 
die van het inspreekrecht gebruik maakte om nogmaals 
te wijzen op de noodzaak van kunstgras in Zieuwent, 
werd uitgebreid door meegereisde bestuursleden en 
supporters gefeliciteerd met dit resultaat. En toen de 
delegatie ‘s avonds laat terug keerde in de kantine, 
werden zij door de aanwezigen met uitbundig gejuich 
begroet omdat het goede bericht natuurlijk via Twitter al 
bekend was geworden. Maar natuurlijk moeten de 
felicitaties gericht zijn aan RKZVC en iedereen die RKZVC 
een warm hart toedraagt.  
Inmiddels heeft er een vervolg-
gesprek plaats gevonden met de 
verantwoordelijke ambtenaar 
van de gemeente. In dat gesprek 
werd duidelijk dat RKZVC zelf 
mag overgaan tot de 
aanbesteding. De gemeente laat 
veldkeuze en aanleg aan RKZVC 
over en zal hiervoor een subsidie 
verstrekken. Aan deze subsidie zijn wel voorwaarden 
verbonden. Zo is en blijft het veld eigendom van de 
gemeente, blijft de gemeente verantwoordelijk voor het 
onderhoud en wordt er van RKZVC verwacht dat men 
gaat sparen zodat men een financiële bijdrage kan 
leveren bij vervanging van de toplaag over 15 jaar. 
De “commissie kunstgras” heeft inmiddels een bestek 
opgesteld dat als basis moet gaan dienen voor de 
aanbesteding. Daarbij werd de hulp ingeroepen van een 
extern kunstgras expert, die o.a. ook bij Longa heeft 
geholpen bij de aanleg. Het bestek heeft nog wel wat 
open einden. Zo weten we nog niet wat voor type spriet 
we willen (dik of dun) en wat voor vulmateriaal we willen 
(rubber of kurk). Het voordeel van een dikke spriet lijkt 
een langere levensduur te zijn. Dit is belangrijk omdat we 
niet willen dat gedurende de 15 jaar het veld wordt 
afgekeurd voor wedstrijden. Dit zou betekenen dat je het 
veld dan alleen nog maar voor trainingen kunt gebruiken 
en dat is bij ons hoofdveld natuurlijk ongewenst. Maar 
door goed onderhoud zou je ook met een dunne spriet 
die levensduur moeten kunnen halen. Een dunnere 
spriet heeft als voordeel dat het veel meer op echt gras 
lijkt dan de kokosmat achtige dikkere spriet. 

http://www.rkzvc.nl/
https://twitter.com/RKZVC
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Het vulmateriaal is van belang voor de demping. Rubber 
heeft zich wat dat betreft al bewezen. Nadeel van rubber 
is de zwarte kleur, de geur en de warmte. Daarom wordt 
er nu met kurk geëxperimenteerd. Kurk is echter duurder 
en het is nog niet bekend hoe lang kurk mee gaat. 
Om er achter te komen 
wat we willen, heeft de 
commissie aan de leden 
gevraagd om op de 
velden van Gendringen 
(dik en rubber), FC 
Winterswijk (dun en 
kurk) en Ruurlo (dun en 
rubber) te gaan trainen. Het eerste elftal bleek hiertoe 
bereid. Tijdens hun training letten ze op rol- en 
stuitgedrag, slidings, wendbaarheid, veerkracht, etc. Hun 
bevindingen zullen worden meegenomen in de 
uiteindelijke keuze van het type veld.  
Om niet te veel tijd te verliezen zijn de zes bedrijven, die 
al een offerte hadden uitgebracht, gevraagd om hun 
offerte aan te passen met het bestek als basis, waarbij de 
sprietdikte en vulling als variabelen zijn opgenomen. Zo 
denken wij rond de kerstdagen te kunnen beslissen met 
welk bedrijf we in zee gaan.  
Voor tijdstip van aanleg hinken we nog op 2 gedachten. 
Je kunt proberen het veld vóór het jeugdtoernooi aan te 
leggen, of er na. Er vóór heeft als voordeel dat je vroeg 
in het seizoen zit en dat dit de aannemer misschien wel 
wat waard is. Nadeel is natuurlijk dat je dan circa 8 
weken niet over het hoofdveld kunt beschikken en er 
vele wedstrijden elders gespeeld moeten worden. 
Bovendien is het pinksterweekeind een keiharde 
einddatum. Als je na Pinksteren begint, kun je wellicht 
nog wat acties op het hoofdveld houden en ben je 
minder weersafhankelijk omdat je geen harde 
einddatum hebt.  
Zodra er duidelijkheid is over een en ander zal er een 
bijeenkomst voor alle leden worden georganiseerd 
waarbij keuzes zullen worden toegelicht en tegelijk zal 
worden ingegaan op het werk dat door vrijwilligers kan 
worden verricht. 
 

7 Nieuws van het bestuur 
 Het heeft lang geduurd maar de 

vacature(s) van verzor-ger is 
geregeld. Helga Wolsink en Stijn van 
Zutphen zijn twee nieuwe 
verzorg(st)ers. Beiden zijn, samen 
met Stan Kolkman en Nienke 
Hulshof, op toerbeurt beschikbaar om de verzorging bij

wedstrijden van het eerste voor hun rekening te 
nemen. Het medisch team bestaat nu uit: John 
Eekelder, Stan Kolkman, Nienke Hulshof, Helga Wolsink 
en Stijn van Zutphen. 
 

 Er zijn oriënterende bijeenkomsten geweest met de 
besturen van RKZVC, KSH en Mariënveld om te praten 
over toekomstige samenwerking. De jeugdafdelingen 
van de drie clubs gaan op termijn wellicht intensiever 
samenwerken Een invalshoek zou kunnen zijn dat de 
jeugd op termijn in een soort gezamenlijke pool gaat 
voetballen. Momenteel liggen er beslist nog geen 
afspraken. Er zal contact worden gehouden maar 
voorlopig wordt even afgewacht wat de ontwik-
kelingen bij de drie verenigingen zijn. 
 

 Iedere week is het schrapen om de spelers voor het 2e 
tot en met het 7e bij elkaar te krijgen. Dit blijft een 
aandachtspunt. Het bestuur kan spelers niet ver-
plichten om hoger te gaan voetballen. We willen wel 
een “moreel” beroep doen op spelers om in andere 
teams mee te spelen.  

 Vorig jaar is afgesproken om het 
hoofdveld wat meer te sparen 
omdat deze anders erg slecht 
bespeelbaar wordt. Nu laait de 
discussie over de intensiteit van 
het gebruik van het hoofdveld 
weer op. De meningen zijn 
verdeeld, waarbij enerzijds aan-
gegeven wordt dat het veld gespaard dient te worden 
en anderzijds dat we juist verlichting op het hoofdveld 
hebben aangelegd omdat we het veld dan intensiever 
kunnen gebruiken en het 2e veld kunnen sparen.  
Trainers moeten bij trainingen in ieder geval eerst het 
trainingsveld bezetten en daarna de andere velden. Is 
er ruimte op het trainingsveld dan moet men van het 
hoofdveld en van het 2e veld af en naar het trainings-
veld! Hieronder een voorbeeld van hoe het niet moet! 

Vanavond om half zeven op het veld geweest. Drie 
groepen op het hoofdveld, +/- 12 D-spelers op het 
trainingsveld en een groep met 7 of 8 spelers op het 
2e veld. Laurens Donderwinkel 

Uiteindelijk is het enkel en alleen de consul die bepaalt 
of er op een veld gespeeld of getraind mag worden.  

 

Er is wederom een noodrooster voor de trainingen in de 
wintermaanden gepubliceerd op de website van RKZVC. 
De consul bepaalt of er velden voor de training worden 
gesloten.  

http://www.rkzvc.nl/
https://twitter.com/RKZVC
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8 Beleid indeling jeugdteams competitie 
Aan het eind van de 1e competitiehelft is de balans 
opgemaakt van de prestaties van onze jeugdteams. We 
kunnen vast stellen dat de behaalde resultaten bij veel 
jeugdteams niet geheel volgens verwachtingen waren, 
wat soms het nodige commentaar oplevert, maar hoe zit 
het nou precies ? 
Het indelen van jeugdteams blijft altijd een lastige aange-
legenheid. Hiervoor hebben we een beleidsplan opge-
steld welke als leidraad geldt. In de verdeling kennen we 
de prestatieteams en de niet-prestatie gerichte teams. 
Waar de prestatieteams in de 1e of 2e klasse spelen, 
proberen we de overige teams in een gelijkwaardige 
klasse in te delen. Dit wordt gezamenlijk bepaald op basis 
van ervaringen uit eerdere seizoenen en door overleg 
met trainers en/of leiders van de teams. Deze gesprek-
ken vinden plaats met coördinatoren vanuit de VTZ en 
het jeugdbestuur. De praktijk leert echter helaas dat er 
dit seizoen te voortvarend is ingedeeld. Dit betekent dat 
er niet vaak gewonnen wordt, wat er in eerste instantie 
weer voor zorgt, dat er minder spelvreugde is. 
Spelvreugde is de basis van het spelen bij een club. Toch 
betekent dit niet dat het zinloos is. De spelers krijgen 
meer weerstand, waar ze van leren, terwijl verliezen niet 
altijd betekent, dat je ‘minder’ bent. Het kan ook een 
gevolg zijn van pech of het fysiek minder zijn.  
Het was Co Adriaanse, die ooit meldde, dat we niet aan 
“scorebord-journalistiek” moeten doen. Hij bedoelde 
daarmee dat verliezen niet hoeft te betekenen dat je niet 
goed gespeeld zou hebben. Op de langere termijn pluk je 
er de vruchten van. Nogmaals: we zijn ons bewust van 
het feit dat er soms te ‘hoog’ is ingedeeld en - daar waar 
mogelijk - wordt er bijgestuurd voor de 2e competitie 
helft. Ondanks deze bewustwording wensen wij alle 
teams veel succes in de 2e helft.  
 
Verder het volgende. RKZVC is een club met 370 leden, 
waarvan het merendeel actief is en dus ook wedstrijden 
speelt. Hierbij hoort een structurele organisatie, aange-
stuurd door het bestuur dat het beleid bepaalt, aan-
stuurt en bewaakt. Daaronder hoort een uitvoerend 
kader zoals het jeugdbestuur, de VTZ en andere commis-
sies. Deze proberen tezamen e.e.a. in goede banen te 
leiden. Hiervoor zijn vele trainers, leiders, scheidsrech-
ters en andersoortige vrijwilligers nodig. Helaas is het 
een landelijk gegeven dat er hieraan een tekort bestaat. 
Toch zijn we er zuinig op. Besluiten worden daarom ten 

allen tijde in overleg genomen en absoluut altijd in het 
belang van de club. Het blijkt namelijk, dat er soms wordt 
gedacht, dat er sprake zou zijn van persoonlijke acties. Er 
worden ongetwijfeld besluiten genomen die niet goed 
uitvallen, zowel bij de senioren als bij de jeugd. Dit is 
namelijk inherent aan het feit, dat ook deze beleids-
uitvoerders de wijsheid niet in pacht hebben. Dit zijn 
echter wel mensen met hart voor de club met alle 
aspecten die daarbij horen. Wij vragen dus om daar op 
de juiste wijze mee om gaan! Iedereen mag uiteraard 
een mening hebben en ergens niet mee eens zijn. Praat 
daar dan over en dan wordt er geprobeerd om tot een 
oplossing te komen. Alleen negatieve kritiek is niet 
bevorderlijk voor het uitvoeren van een hobby. 
 

RKZVC-Jeugdbestuur / VT 
 
9 Winterprogramma RKZVC 1 + 2 

13-jan SDOUC - RKZVC 1 20.15 oefenwedstrijd 
17-jan VSCO 61 - RKZVC 1 15.00 oefenwedstrijd 
25-jan Grol - RKZVC 1 ?? schaduwwedstrijd 
1-feb OBW - RKZVC 1 ?? schaduwwedstrijd 
          

22-jan FC Trias 2 - RKZVC 2 20.00 oefenwedstrijd  
25-jan Concordia W2 - RKZVC 2 ? schaduwwedstrijd 
1-feb Erix 1 - RKZVC 2 ? schaduwwedstrijd 
8-feb Neede 2 - RKZVC 2 ?  schaduwwedstrijd 
 
10 Kruisjassen 

In oktober, november en december 
is er al weer drie keer gekruisjast in 
de kantine van RKZVC. De volgende 
data zijn (onder voorbehoud): 
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. Op de website staat de volledige stand. De 
top zes momenteel zijn: 
1 Jan Seegers 13.870 

2 Henri Klein Holkenborg 13.870 

3 Freddie Boschker 13.730 

4 Willy Holkenborg 13.590 

5 Anna Bongers 13.350 

6 Liene Wopereis 13.350 
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11 Agenda / kalender activiteiten RKZVC 
Gelukkig zijn er regelmatig activiteiten voor en door 
leden, zowel op het veld als in de kantine als ergens 
anders. Met name ook voor Carina is het dan lastig in de 
kantine als ze niet weet dat er wat georganiseerd wordt. 
Het bestuur wil dan ook actiever zorgen dat er een kalen-
der / agenda wordt bijgehouden zodat te zien is wat en 
wanneer er iets is. Bovenaan deze nieuwsbrief staat een 
agenda evenals op de website (onder Allerlei – Activitei-
tenagenda). Vaste bijeenkomsten zijn de vergaderingen 
van: Hoofdbestuur: 1e maandag van de maand 

 Jeugdbestuur: 3e dinsdag van de maand 
We willen alle commissies, maar ook iedereen die iets 
anders organiseert, vragen om hun activiteit tijdig te 
melden bij Carina zodat er een centrale agenda is en 
Carina daar ook in de bezetting van de kantine rekening 
mee kan houden. 

 

12 RKZVC C2 is  zaterdag 13-12 kampioen geworden 

 
RKZVC C2 kampioen najaar 2014 
 
RKZVC C2 moest de laatste wedstrijden tegen DEO C2 en 
Winterswijk C5 winnen om nog kampioen te kunnen 
worden. De eerste klus klaarden ze op 6 december door 
met 4-1 van DEO te winnen. Op 13 december volgde de 
alles beslissende wedstrijd uit naar Winterswijk C5. 
Misschien dat het door de zenuwen kwam maar het 
bleek niet gemakkelijk te gaan. In de allerlaatste minuut 
werd er gescoord en was de 1-0 overwinning een feit. 
Door de overwinning kwamen ze in punten gelijk met 
Eibergen C4 maar door het betere doelsaldo eindigt 
RKZVC  C2 als kampioen bovenaan. 

 

       
 

RKZVC WENST LEDEN, VRIJWILLIGERS, SUPPORTERS EN SPONSOREN 
PRETTIGE FEESTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG 2015 

 

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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