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Inhoud Agenda 
Za-zo 23 / 24 mei Seesing Tournament (Pinksteren) 
Maandag 25 mei Verenigingsdag 
Dinsdag 26 mei Start opruimen rondom hoofdveld 
Maandag 1 juni Start aanleg kunstgras 
Weekend 11 juli De Voorzet (onder voorbehoud) 
Vrijdag 24 juli Oplevering kunstgrasveld 
 
PS 
Woensdag 27 mei zal – afgezien van het opruimen van 
de tegels - wel een gezellige avond worden omdat er 
dan veel senioren(elftallen) helpen. Zie voor het 
schema van alle opruimwerkzaamheden onder punt 8. 

1 Vrijdag 15 mei Kruusjas-masterclass 19.45 u. 
2  Voetbal is VROUWENSPORT! 21-5 om 18.30 
3 Seesing Tournament zoekt vrijwilligers 
4 Maandag 25 mei verenigingsdag 
5 Seesing Tournament 23 en 24 mei 
6 Nacompetitie RKZVC 1 – met de bus mee? 
7 25 mei “Schijt je rijk” en “Dienstenveiling” 
8 Voortgang aanleg kunstgras 
9 Nieuws van het bestuur 
10 RKZVC F1 kampioen voorjaar 2015 
11 Flynth shirtsponsor RKZVC B2 
12 Laatste wedstrijd Jorrit Bomers bij RKZVC 2  
13 Lars Krabbenborg geslaagd voor TC 2 

 

1 Vrijdag 15 mei Kruusjas-masterclass 19.45 u 
Spelers van RKZVC 7 
willen het kruisjassen 
stimuleren en 
organiseren een 
masterclass op vrijdag 15 
mei om 19.45.  
Klik op de flyer hiernaast 
voor de informatie in 
groot formaat. 

 
 
 
 
 
2 Voetbal is VROUWENSPORT! 21-5 om 18.30 
Op donderdag 21 mei organiseren Samantha, Bennie, 
Thijs en de meiden van RKZVC MC1 een vriendinnen-
avond. Er wordt een training gegeven van 18.30 tot 19.30 
uur voor alle meiden die het leuk vinden om te 
voetballen. We zouden graag nog wat meer meisjes bij 
RKZVC willen zodat we hopelijk twee teams kunnen 
maken voor het nieuwe seizoen. RKZVC MC1 is een 
gezellig team dat lekker meedraait in de competitie. 
Plezier is het aller belangrijkste en dat hebben ze! 
De training wordt gehouden op het voetbalveld van vv 
Mariënvelde en alle meiden zijn welkom. 
 

3 Seesing Tournament zoekt vrijwilligers 
Het Seesing Tournament zoekt nog vrijwilligers voor: 
gastgezinnen / op- en afbouw / inzet op toernooidagen. 
Het vrijwilligersfeest is zondagavond 24 mei. 
Opgave bij Michiel Krabbenborg 06-22856845 
michiel_krabbenborg@hotmail.com 

4 Maandag 25 mei verenigingsdag 
De afsluiting van het seizoen bestaat uit twee delen. 
Zoals gewoonlijk zal er door de senioren + B-junioren een 
voetbaltoernooi worden gespeeld en zijn er spelletjes 
voor de jeugd. Daarna is de afsluiting waarbij afscheid 
wordt genomen van diverse kaderleden, de topscorer 
van het jaar bekend wordt evenals de supporter van het 
jaar. Bijzonder dit jaar is het “afscheid nemen” nemen 
van het natuurgras op het hoofdveld (zie punt 7 “Schijt 
je rijk”). Het programma is als volgt: 
10.00 Start toernooi voor Senioren / B-jeugd 
11.00 Start toernooi C-Jeugd, D- E F- en Mini F-pupillen 
13.00 Afsluiting seizoen jeugd + prijsuitreiking Manfred 

Harbers 
14.00 Start “Schijt je Rijk” 
14.15 Afsluiting seizoen senioren Johnny Cuppers 
14.45 Start Veiling deel 1 
16.00 Start Veiling deel 2 
 

5 Seesing Tournament 23 en 24 mei 
Zoals gebruikelijk komen de meeste 
buitenlandse ploegen op vrijdag-
middag 22 mei aan waarna ze gekop-
peld worden aan de gastgezinnen 
waar de kinderen slapen. Het 
programma van de zaterdag staat op 
de laatste bladzijde van deze nieuwsbrief. 
Alle informatie is te vinden op de website van het Seesing 
Tournament via de volgende link naar die site. 
 
Vrijdag 22 mei speelt RKZVC 45+ 1 vanaf 19.30 de laatste 
ronde van de competitie. Zij spelen in een poulesysteem 
vier wedstrijden van 20 minuten zodat het ’s avonds 
gezellig bezet zal zijn op het veld en nadien in de tent. 

http://www.rkzvc.nl/
https://twitter.com/RKZVC
mailto:michiel_krabbenborg@hotmail.com
http://www.seesingtournament.nl/opzet-toernooi/
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2015/05/Kruisjassen-leren.jpg
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6 Nacompetitie RKZVC 1 – met de bus mee? 
RKZVC 1 heeft zich door het winnen van de 2e 
periodetitel geplaatst voor de nacompetitie waarin ze in 
de 1e ronde spelen tegen Hatert (een wijk in het zuiden 
van Nijmegen gelegen tegen het Maas-Waalkanaal). 
RKZVC speelt op Hemelvaartsdag 14 mei eerst thuis om 
17.00 op het terrein van Longa ’30 (kantine RKZVC is na 
afloop open). De return is op zondag 17 mei om 14.00 
in Hatert. Er is dan gelegenheid om voor € 5,- mee te 
reizen met de spelersbus. 
 De bus vertrek om 11.30 uur vanaf de parkeerplaats bij 

de kantine (stipt / er wordt op niemand gewacht). 
 De verwachting is dat de bus om circa 18.15 uur weer 

in Zieuwent terug is. 
 Opgave bij Huub Wopereis: email h.wopereis@chello.nl 

of telefoon 06 – 12 84 46 14 
 Wie het eerst komt, het eerst maalt. Vol = vol. 
Als RKZVC de 1e ronde wint, komt het in de 2e ronde uit 
tegen de winnaar van DVC ’26 (Didam, 2e klas) of Spero 
(Elst, 3e klas D) op 24 / 31 mei.  

25 mei “Schijt je rijk” en “Dienstenveiling” 
Om enige extra aandacht te besteden aan de laatste dag 
dat het natuurgras op het hoofdveld gebruikt wordt, zijn 
er twee extra activiteiten georganiseerd. De eventuele 
baten hiervan zullen ten goede komen aan de aanleg van 
het nieuwe terras. 
De activiteiten zijn ”Schijt je rijk” en een dienstenveiling. 
 Schijt je rijk: er is een loterij georganiseerd met enkele 

prijzen (gescheiden voor jeugd en senioren). Er worden 
een rode koe (voor de jeugd) een zwarte (voor de 
senioren) op het hoofdveld gebracht. Het hoofdveld is 
(digitaal) in evenveel vakken verdeeld als dat er loten 
zijn verkocht. In het vak waar de koeien het eerst 
schijten valt de hoofdprijs. Overige prijzen worden per 
loting verdeeld. 

 Dienstenveiling: bij opbod zullen een aantal ludieke 
diensten worden geveild zoals verkoop van de 
middenstip, twee VIP-arrangementen op het nieuwe 
terras voor 4 personen, de laatst gebruikte wedstrijd-
bal van het 1e met alle handtekeningen, een halve dag 
schilderwerk, een halve dag timmerwerk, etc. 
 

7 Voortgang aanleg kunstgras 
Voordat het jeugdtoernooi start, zullen de eerste twee 
voorbereidingen al getroffen worden: de reclameborden 
worden gewassen (deze kunnen dan direct na het 
toernooi worden weggezet). Na het pinksterweekend 
begint het opruimen echt. 
 Dinsdag 26-5 reclameborden en rails wegzetten 
 Woensdag 27-5 
 overdag opruimen palen en buizen en in de hoek 

achterin hout snoeien om een doorgang te maken 
richting kerkhof. ’s Middags rijplaten leggen om te 
voorkomen dat de weg kapot gereden wordt. 

 ’s avonds ruimen spelers van 1 t/m 7 het tegelpad 
op (6000 tegels). Deze gaan naar Rob Wopereis. 

 Donderdag 28-5 opruimen laatste restanten. 
 Vrijdag 29-5 is er werkoverleg met Antea. 
Antea begint op maandag 1 juni met het weghalen van 
de zwarte grond. Vervolgens wordt zand opgebracht (36 
cm) waarin onderin ook de drainage komt te liggen, 
daarop komt de sporttechnische laag (10 cm granulaat) 
waarna tenslotte de kunstgrasmat (6 cm) wordt gelegd 
die gevuld wordt met 1 cm zand en 3 cm rubber. 
Als alles volgens plan verloopt, zal het kunstgrasveld op 
vrijdag 24 juli worden opgeleverd, waarna in het 
volgende weekend direct door de 1e selectie in gebruik 
kan worden genomen voor de eerste trainingen. 
 

http://www.rkzvc.nl/
https://twitter.com/RKZVC
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8 Nieuws van het bestuur 
 Voor alle seniorenteams zijn er 

presentaties geweest m.b.t. vrijwilli-
gerswerk voor RKZVC. De bijeenkom-
sten zijn positief verlopen. Vele 
senioren hebben een formulier inge-
vuld, waarop ze aangaven wel wat voor de club te 
willen doen (voetbaltechnisch 26x, onderhoud 61x, 
commissies 21x, PR/communicatie 12x). 
We gaan aan de slag met de nadere uitwerking hiervan.  

 Er komt een vervolggesprek tussen KSH, Mariënveld en 
RKZVC over mogelijke samenwerking bij de jeugd. 
RKZVC wil graag eerst een inventarisatie van alle clubs 
door een onafhankelijke commissie. Vragen die aan de 
orde zouden kunnen komen zijn bijvoorbeeld: hoe zit 
de jeugdafdeling in elkaar en wat is het beleid van 
iedere individuele club? De onafhankelijk commissie 
kan dan vervolgens onderzoeken of er een 
mogelijkheid is voor een gezamenlijke jeugdafdeling 
voor KSH – Mariënveld – RKZVC.  

 Momenteel wordt uitgezocht wat de kosten zijn voor 
de aanleg van het nieuwe terras. De eerste opzet die 
was berekend, viel te duur uit zodat er nu gezocht 
wordt om het goedkoper, maar tegelijkertijd toch echt 
goed uit te voeren. Dat het door gaat, staat wel vast. 

 Er wordt overlegd over de aanvangstijden van de 
senioren op de zondag m.n. voor de lagere teams. Dit 
hangt mede af van “wil men op natuurgras of kunstgras 
voetballen” en van het aanvangstijdstip. Mogelijk zou 
de 1e wedstrijd om 9.00 op kunstgras kunnen beginnen. 

 Er komen nog 2 nieuwe pupillengoals bij. Dan zijn er 6 
nieuwe, mooie en gemakkelijk verplaatsbare goals. 

 Er worden oplossingen gezocht voor het opruimen van 
“zwerfvuil” op ons terrein. We verzoeken uiteraard 
iedereen om het eigen afval altijd zoveel mogelijk in de 
afvalcontainers te doen. 

 De Voorzet voor het seizoen 2015 – 2016 zal uitkomen 
in het weekend van 11 – 12 juli. De kopij hiervoor dient 
5 juni bij Bennie Storkhorst binnen te zijn. De bedoeling 
is om van ieder die in De Voorzet staat een recente foto 
op te nemen (vierkant format zoals op de website).  

 

9 RKZVC F1 kampioen voorjaar 2015 
RKZVC F1 behaalde overtuigend het kampioenschap van 
voorjaar 2015 met drie punten voorsprong en een doel- 
saldo van 38-14. Een knappe prestatie met o.a. de F1-
teams van Silvolde SDOUC, Varsseveld, Gendringen en 
Pax als tegenstanders. Spelers en leiders van harte 
gefeliciteerd. Meer foto’s op de laatste bladzijde. 

 
 

10 Flynth shirtsponsor RKZVC B2 
Onlangs is RKZVC B2 voorzien van nieuwe tenues, 
aangeboden door Flynth. RKZVC B2 speelt in de 5e klas 
en speelt dit voorjaar tegen ploegen als Vios B B2, Pax B3 
en Longa ’30 B5. Ze staan momenteel met nog 2 
wedstrijden te spelen in de middenmoot. 
Sponsoren zijn tegenwoordig onmisbaar om verenigin-
gen financieel gezond te houden en RKZVC is daarom blij 
en dankbaar met deze bijdrage van Flynth, met name 
ook omdat zij een jeugdteam sponsort dat weliswaar 
recreatief speelt maar natuurlijk ook graag wil winnen en 
een goed tenue wil hebben. Het is ook een teken van de 
maatschappelijke betrokkenheid van Flynth. 
Flynth wenst de B2 heel veel succes in de resterende 
wedstrijd van dit seizoen en volgende jaren. 
Op de foto overhandigt Manfred Harbers, voorzitter 
jeugdbestuur, bloemen aan Dave te Woerd van Flynth. 

 

http://www.rkzvc.nl/
https://twitter.com/RKZVC
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11 Laatste wedstrijd Jorrit Bomers 
Zaterdag 9 mei speelde RKZVC 2 de laatste competitie-
wedstrijd tegen Rigtersbleek 2 (1-0 winst). 
Het 2e bedankte na afloop trainer Jorrit Bomers met een 
bloemetje voor zijn begeleiding afgelopen seizoen. Jorrit 
wordt trainer van de 2e selectie van Longa ’30. Op de 
verenigingsdag wordt officieel afscheid genomen. 
 

 
 

Programma Seesing Tournament zaterdag 23 mei 
10:00-
10:30 

Feyenoord 
FC Twente 

- 
Bayer 04 Leverkusen 
PSV 

10:45-
11:15 

RKZVC 
RSC Anderlecht 

- 
Borussia Dortmund 
Ajax 

11:30-
12:00 

Juventus 
PSV 

- 
FC Twente 
Feyenoord 

12:15-
12:45 

Arsenal 
Ajax 

- 
RSC Anderlecht 
RKZVC 

13:00-
13:30 

FC Twente 
Bayer 04 Leverkusen 

- 
Feyenoord 
Juventus 

13:45-
14:15 

RSC Anderlecht 
Borussia Dortmund 

- 
RKZVC 
Arsenal 

14:30-
15:00 

PSV 
Feyenoord 

- 
Bayer 04 
Leverkusen Juventus 

15:15-
15:45 

Ajax 
RKZVC 

- 
Borussia Dortmund 
Arsenal 

16:00-
16:30 

Juventus 
Bayer 04 Leverkusen 

- 
PSV 
FC Twente 

16:45-
17:15 

Arsenal 
Borussia Dortmund 

- 
Ajax 
RSC Anderlecht 

12 Lars Krabbenborg geslaagd voor TC 2 
Donderdag is Lars Krabbenborg 
geslaagd voor trainerscursus TC 2. 
Hij mag daarmee clubs trainen t/m 
de 2e klas. 
Lars, van harte gefeliciteerd. 
 
Kampioensfoto’ RKZVC F1 

 

 

 

 

 

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
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2014/07/Lars-Krabbenborg.jpg

