Voetbaljaarboek RKZVC 2014 – 2015

RKZVC C2 kampioen najaar 2014

RKZVC F1 kampioen voorjaar 2015

Start aanleg kunstgras

Eind juli 2015: veld + terras bijna klaar
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In dit naslagwerk staat veel info over (de teams van) RKZVC in het seizoen 2014 – 2015.
Afgezien van de informatie in dit voetbaljaar boek staan er op verschillende plaatsen links naar andere
bestanden. Alle links naar video’s en fotorapportages staan op bladzijde 3.
Opmerking:

van de gehele aanleg van het kunstgrasveld en terras staan relatief weinig foto’s in dit
voetbaljaarboek. Hiervan is een apart boekwerk gemaakt.

Als je direct naar een bepaald team of een bepaalde bladzijde wilt, houd dan Ctrl-toets vast en kies met de
muis de bladzijde die je wilt zien.
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Foto’s: Henk Winkel (de meeste)
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Links naar andere bestanden van het seizoen 2014 – 2015
In dit voetbaljaarboek van het seizoen 2014 – 2015 is veel informatie verzameld. Daarnaast is er ook veel
andere informatie beschikbaar zoals video samenvattingen en fotorapportages van wedstrijden en activiteiten.
Hiervoor staan er op veel plaatsen in dit jaarboek links naar RKZVC-filmpjes die verwijzen naar YouTube en
fotoalbums op myalbum.nl gemaakt door Henk Winkel.
Daarnaast is er materiaal beschikbaar in de vorm van Pdf-bestanden die in dit jaarboek niet zijn opgenomen
maar waarvoor wel een link beschikbaar is en dus de informatie via de link bekeken kan worden. Een
overzicht met links om dit materiaal te openen staat hieronder.

link De Voorzet voor het seizoen 2014 – 2015
link Notulen van de jaarvergadering op 22 september 2014
link RKZVC`1 Naslag 2014 – 2015 (wedstrijdverslagen in De Gelderlander)
Links naar Digitale nieuwsbrieven:
 link RKZVC digitale nieuwsbrief nr 5 - 2014 september
 link RKZVC digitale nieuwsbrief nr 6 - 2014 oktober
 link RKZVC digitale nieuwsbrief nr 7 - 2014 december
 link RKZVC digitale nieuwsbrief nr 8 - 2015 maart
 link RKZVC digitale nieuwsbrief nr 9 - 2015 mei
Links naar alle video samenvattingen in het seizoen 2014 - 2015.
 link Samenvatting RKZVC 1 – Pax 1 14-9-2014 movie
 link RKZVC volgt Joey Belterman
 link Samenvatting RKZVC 1 – FC Eibergen 1 12-10-2014
 link Voetbal 2 daagse 12-10-2014 movie
 link Samenvatting RKZVC 1 – Bon Boys 1 09-11-2014
 link Samenvatting Longa ’30 1 – RKZVC 1 13-11-2014
 link Nieuwjaarsrun Zieuwent zondag 4-1-2015 movie
 link Nieuwjaarsreceptie en nieuwjaarstoespraak voorzitter Johnny Cuppers
 link Uit de oude doos movie
 link RKZVC trainingskamp Malaga 2015 movie
 link RKZVC 1 – VVO 1 22-2-2015 movie
 link RKZVC kunstgras in Zieuwent
 link Recordpoging kunstgras leggen in 13 uur
 link Vrijwilligersfeest 2015 movie
 link Samenvatting Pax 1 – RKZVC 1 15-3-2015 periodetitel behaald
 link Samenvatting RKZVC 1 – Doetinchem 1 22-3-2015
 link Samenvatting RKZVC 1 – Vorden 1 6-4-2015
 link Motivatie filmpje 2015
 link Motivatie filmpje fußball eine liebe movie
 link Samenvatting RKZVC 1 – Hatert 1. 14 mei 2015 movie
 link Motivatie filmpje “Dit is waarom”
 link Samenvatting Hatert 1 – RKZVC 1. 17- 05- 2015. movie
 link RKZVC F1 kampioen movie
 link Verenigingsdag RKZVC 2015
Links naar fotoreportages in het seizoen 2014 - 2015 van RKZVC.
 link Luctor et Emergo 1 – RKZVC 1 9-8-2014
 link Vorden 1 – RKZVC 1 21-9-2014
 link Vangnetten plaatsen 4-10-2014
 link RKZVC 5 – Vosseveld 5 23-11-2014
 link Nieuwjaarsrun 2015 6-1-2015
 link RKZVC 3 – Dinxperlo 2 30-11-2014
 link RKZVC-jeugd naar De Graafschap – FC Oss 31-1-2015
 link Lemelerveld 2 – RKZVC 2 22-2-2015
 link Vrijwilligersfeest RKZVC 13-3-2015
 link Verenigingsdag 26-5-2015


link RKZVC 7 heeft een eigen Facebookpagina
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RKZVC 1 2014 – 2015

Boven vlnr Tonnie Krabbenborg, Jouke Knippenborg, Brian Voorhuis, Jens Schutten, Ties Heutinck,
Tim van Wijngaarden, Tom Hulshof, Tommy Roosendaal
Midden vlnr Joost Rouwhorst, Pascal Klein Holkenborg, Toby Bokkers, Mark Bokkers, Michiel Krabbenborg,
Bart te Focht, Walter Overkamp, Bram te Molder, Elvis Almeida
Onder vlnr Sil van Doorn, Sven Jurjus, Thijs Jurjus, Laurens Knippenborg, Stan Kolkman, Wesley Keegstra,
Jelle Knippenborg, Bern Hummelink
Afwezig:
Lars Krabbenborg, Ruud Kempers, John Eekelder
Eindstand
Elftal
1 Vorden 1
2 RKZVC 1
3 AZC 1
4 Gendringen 1
5 Varsseveld 1
6 WVV '34 1
7 Bon Boys 1
8 AD '69 1
9 Pax 1
10 FC Eibergen 1
11 VVO 1
12 Reünie 1
13 Warnsveldse Boys 1
14 Doetinchem 1
Periode 2
Elftal
1 Vorden 1
2 RKZVC 1
3 Varsseveld 1
4 Bon Boys 1
5 Warnsveldse Boys 1
6 WVV '34 1
7 AD '69 1
8 AZC 1
9 Doetinchem 1
10 FC Eibergen 1
11 Pax 1
12 VVO 1
13 Gendringen 1
14 Reünie 1

RKZVC 1 (3e klasse C)
G W GL V P DV DT
26 18 4 4 58 53 33
26 17 3 6 54 62 25
26 13 4 9 43 49 39
26 12 6 8 42 55 41
26 10 11 5 41 46 31
26 11 7 8 40 50 42
26 9 8 9 35 51 47
26 10 4 12 34 40 43
26 8 8 10 32 23 28
26 9 5 12 32 42 49
26 7 8 11 29 45 47
26 5 7 14 22 41 65
26 5 7 14 22 43 76
26 5 4 17 19 38 72
RKZVC 1 (3e klasse C)
G W GL V P DV DT
9 7 1 1 22 17 12
9 6 1 2 19 23 8
9 4 4 1 16 13 7
9 4 3 2 15 18 12
9 4 2 3 14 18 21
9 3 4 2 13 17 16
9 3 2 4 11 14 15
9 3 2 4 11 12 15
9 3 1 5 10 17 20
9 2 3 4 9 11 13
9 2 3 4 9 7 10
9 2 2 5 8 15 19
9 1 4 4 7 10 16
9 1 4 4 7 13 21

Periode 1
Elftal
1 Vorden 1
2 AZC 1
3 Pax 1
4 RKZVC 1
5 WVV '34 1
6 Reünie 1
7 Bon Boys 1
8 Gendringen 1
9 Varsseveld 1
10 FC Eibergen 1
11 VVO 1
12 AD '69 1
13 Warnsveldse Boys 1
14 Doetinchem 1
Periode 3
Elftal
1 Gendringen 1
2 RKZVC 1
3 AD '69 1
4 Vorden 1
5 FC Eibergen 1
6 Varsseveld 1
7 WVV '34 1
8 AZC 1
9 VVO 1
10 Pax 1
11 Bon Boys 1
12 Doetinchem 1
13 Warnsveldse Boys 1
14 Reünie 1
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RKZVC 1 (3e klasse C)
G W GL V P DV DT
8 7 0 1 21 17 5
8 6 1 1 19 15 11
8 4 2 2 14 8 5
8 4 1 3 13 13 8
8 4 1 3 13 15 12
8 4 1 3 13 19 18
8 3 3 2 12 16 13
8 3 2 3 11 17 14
8 3 2 3 11 17 16
8 2 2 4 8 11 12
8 2 2 4 8 15 17
8 2 1 5 7 10 14
8 1 2 5 5 13 28
8 0 2 6 2 12 25
RKZVC 1 (3e klasse C)
G W GL V P DV DT
9 8 0 1 24 28 11
9 7 1 1 22 26 9
9 5 1 3 16 16 14
9 4 3 2 15 19 16
9 5 0 4 15 20 24
9 3 5 1 14 16 8
9 4 2 3 14 18 14
9 4 1 4 13 22 13
9 3 4 2 13 15 11
9 2 3 4 9 8 13
9 2 2 5 8 17 22
9 2 1 6 7 9 27
9 0 3 6 3 12 27
9 0 2 7 2 9 26

Pasfoto’s van spelers van de 1e selectie van RKZVC in het seizoen 2014 – 2015

Elvis Almeida

Remco Buiting

Mark Bokkers

Toby Bokkers

Sil van Doorn

Bart te Focht

Ties Heutinck

Tom Hulshof

Bern Hummelink

Sven Jurjus

Thijs Jurjus

Wesley Keegstra

Pascal Klein Holkenborg Jelle Knippenborg

Jouke Knippenborg

Michiel Krabbenborg

Bram te Molder

Walter Overkamp

Brian Voorhuis

Jens Schutten

Tim van Wijngaarden
Pasfoto’s van de staf van de 1e selectie van RKZVC in het seizoen 2014 – 2015

Laurens Knippenborg Lars Krabbenborg Ruud Kempers Joost Rouwhorst Tonnie Krabbenborg Tommy Roosendaal
Pasfoto’s van het medisch team van RKZVC in het seizoen 2014 – 2015

John Eekelder

Stijn van Zutphen

Stan Kolkman
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Helga Wolsink

Nienke Hulshof

Zie voor de wedstrijdverslagen achterin dit voetbaljaarboek.
Hoofdtrainer Laurens Knippenborg heeft in dit seizoen 1x een column geschreven: die staat achterin dit voetbaljaarboek
in een apart hoofdstuk.
Links naar alle video samenvattingen in het seizoen 2014 - 2015.
 link Samenvatting RKZVC 1 – Pax 1 14-9-2014 movie
 link Samenvatting RKZVC 1 – FC Eibergen 1 12-10-2014
 link Samenvatting RKZVC 1 – Bon Boys 1 09-11-2014
 link Samenvatting Longa ’30 1 – RKZVC 1 13-11-2014
 link RKZVC trainingskamp Malaga 2015 movie
 link RKZVC 1 – VVO 1 22-2-2015 movie
 link Samenvatting Pax 1 – RKZVC 1 15-3-2015 periodetitel behaald
 link Samenvatting RKZVC 1 – Doetinchem 1 22-3-2015
 link Samenvatting RKZVC 1 – Vorden 1 6-4-2015
 link Motivatie filmpje 2015
 link Motivatie filmpje Fußball eine liebe movie
 link Samenvatting RKZVC 1 – Hatert 1. 14 mei 2015 movie
 link Motivatie filmpje dit is waarom
 link Samenvatting Hatert 1 – RKZVC 1. 17- 05- 2015. movie
Links naar fotorapportages in het seizoen 2014 - 2015 van RKZVC.
 link Luctor et Emergo 1 – RKZVC 1 9-8-2014
 link Vorden 1 – RKZVC 1 21-9-2014
In het najaar is er voor de Club van 100 altijd een avond met de trainer van de 1e selectie, Laurens Knippenborg, waar
bijna alle leden van de Club van 100 aanwezig zijn.
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RKZVC 2 2014 – 2015

Boven vlnr Gerrie Beerten, Teun Krabbenborg, Thijs Winkel, Stefan Beerten, Tom te Molder, Tom Toebes,
Tom Hulshof, Jordi Hummelink, Jorrit Bomers
Onder vlnr Roy Boekelder, Kevin Waalderbos, Mark Bokkers, Thijs Jurjus, Pascal Klein Holkenborg,
Luc Spekschoor, Sander Eekelder

- link Fotoreportage Lemelerveld 2 – RKZVC 2 22-2-2015
Eindstand
Elftal

RKZVC 2 (1e klasse B)
G W GL V P DV DT

periode 1
Elftal

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Achilles '12 2
PH 2
De Zweef 2
Tukkers De 2
Tubantia 2
Varsseveld 2
RKZVC 2
Quick '20 3
Grol 2
Victoria '28 2
DVC '26 3
Rigtersbleek 2
FC Winterswijk 2
Lemelerveld 2

Periode 2
Elftal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Achilles '12 2
Varsseveld 2
DVC '26 3
Tukkers De 2
De Zweef 2
Grol 2
PH 2
Tubantia 2
RKZVC 2
Victoria '28 2
Rigtersbleek 2
Quick '20 3
FC Winterswijk 2
Lemelerveld 2

18
15
13
11
12
11
12
11
10
11
10
6
4
3

4
1
5
9
4
7
3
6
5
2
4
8
6
6

4
10
8
6
10
8
11
9
11
13
12
12
16
17

58
46
44
42
40
40
39
39
35
35
34
26
18
15

90
71
50
43
51
55
37
50
56
45
50
49
26
30

29
50
35
33
39
46
39
54
63
54
69
59
68
65

RKZVC 2 (1e klasse B)
G W GL V P DV DT
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

8
5
6
3
4
4
4
3
3
3
2
2
1
1

0
4
0
5
2
2
0
2
2
1
3
3
2
2

1
0
3
1
3
3
5
4
4
5
4
4
6
6

24
19
18
14
14
14
12
11
11
10
9
9
5
5

48
18
24
15
10
19
23
17
8
16
23
11
3
12

8
8
21
8
9
21
24
16
13
28
28
21
15
27

De Zweef 2
RKZVC 2
Tubantia 2
Tukkers De 2
PH 2
DVC '26 3
Quick '20 3
Achilles '12 2
Victoria '28 2
Rigtersbleek 2
Grol 2
Varsseveld 2
FC Winterswijk 2
Lemelerveld 2

Periode 3
Elftal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
7

Achilles '12 2
PH 2
Quick '20 3
Victoria '28 2
Varsseveld 2
Tubantia 2
De Zweef 2
Grol 2
Tukkers De 2
RKZVC 2
Rigtersbleek 2
Lemelerveld 2
FC Winterswijk 2
DVC '26 3

RKZVC 2 (1e klasse B)
G W GL V P DV DT
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

5
5
5
4
5
4
4
3
3
2
2
2
2
0

1
0
0
3
0
2
0
3
1
3
1
1
1
4

2
3
3
1
3
2
4
2
4
3
5
5
5
4

16
15
15
15
15
14
12
12
10
9
7
7
7
4

21
18
14
13
14
20
19
15
14
14
15
10
12
5

12
13
9
8
11
17
15
13
17
15
23
18
21
12

RKZVC 2 (1e klasse B)
G W GL V P DV DT
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

7
6
5
5
4
4
4
4
4
4
2
2
1
0

1
1
3
0
2
2
2
2
1
1
2
0
3
2

1
2
1
4
3
3
3
3
4
4
5
7
5
7

22
19
18
15
14
14
14
14
13
13
8
6
6
2

27
34
20
15
27
20
19
22
15
11
12
13
11
6

8
15
18
9
20
14
14
19
17
13
16
26
32
31

Foto uit de wedstrijd Lemelerveld 2 – RKZVC 2

Afscheid van trainer Jorrit Bomers
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RKZVC 3 2014 – 2015

Boven vlnr Sander Kolkman, Tom Toebes, Cas Maarse, Myron Groot Zevert, Maikel Toebes, Jordy Knippenborg, Eric
Rouwhorst, Derby Groot Zevert
Onder vlnr Wout Toebes, Kevin Waalderbos, Dennis Krabbenborg, Job Hummelink, Jelle Krabbenborg,
Stan te Molder, Bob te Molder
Afwezig
David Cuppers, Stan Kolkman, Rens Spijkers, Joost Toebes
 link Fotorapportage RKZVC 3 – Dinxperlo 2 30-11-2014

Eindstand
Elftal

RKZVC 3 (3e klasse C)
G W GL V P DV DT

periode 1
Elftal

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

VIOD 2
Witkampers 2
Silvolde 2
FC Winterswijk 3
Twenthe 2
WVV '34 2
FC Eibergen 2
Doetinchem 2
Varsseveld 3
GFC 2
Dinxperlo 2
RKZVC 3

Periode 2
Elftal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

VIOD 2
Twenthe 2
WVV '34 2
Silvolde 2
FC Winterswijk 3
Doetinchem 2
FC Eibergen 2
Witkampers 2
Varsseveld 3
GFC 2
Dinxperlo 2
RKZVC 3

17
13
12
13
11
10
10
9
6
5
3
3

3
5
6
1
2
3
3
3
5
4
3
2

2
4
4
8
9
9
9
10
11
13
16
17

54
44
42
40
35
33
33
30
23
19
12
11

57
64
60
50
42
45
34
42
31
30
32
24

26
31
31
41
40
34
24
48
53
46
62
75

RKZVC 3 (3e klasse C)
G W GL V P DV DT
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

5
5
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2

1
0
1
2
1
0
2
2
2
1
1
1

1
2
2
2
3
4
3
3
3
4
4
4

16
15
13
11
10
9
8
8
8
7
7
7

12
11
16
21
9
10
7
12
13
13
11
8

6
8
5
12
11
13
5
11
17
15
21
19

FC Eibergen 2
Witkampers 2
VIOD 2
Silvolde 2
FC Winterswijk 3
WVV '34 2
Doetinchem 2
Varsseveld 3
Twenthe 2
GFC 2
RKZVC 3
Dinxperlo 2

Periode 3
Elftal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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VIOD 2
Witkampers 2
Silvolde 2
FC Winterswijk 3
Twenthe 2
Doetinchem 2
WVV '34 2
FC Eibergen 2
Dinxperlo 2
GFC 2
Varsseveld 3
RKZVC 3

1e periode (3e klasse C)
G W GL V P DV DT
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

6
5
5
4
5
4
3
3
2
2
1
0

0
2
2
3
0
1
3
2
2
1
0
0

2
1
1
1
3
3
2
3
4
5
7
8

18
17
17
15
15
13
12
11
8
7
3
0

23
26
25
19
23
16
17
11
12
11
11
10

10
10
15
11
19
17
17
15
14
18
30
28

1e periode (3e klasse C)
G W GL V P DV DT
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

7
6
5
5
4
3
2
2
1
1
1
0

0
1
1
0
0
0
1
1
2
2
1
1

0
0
1
2
3
4
4
4
4
4
5
6

21
19
16
15
12
9
7
7
5
5
4
1

20
26
20
18
19
15
13
4
11
6
7
5

5
10
8
11
18
18
12
9
13
13
21
26

Foto uit de wedstrijd RKZVC 3 – Dinxperlo 2

RKZVC 4 2014 – 2015

Boven vlnr Jeroen Brundel, René Doppen,. Tim Papen, Sjaak Storkhorst, Harm Wolters, Stef Rouwhorst,
Guus Kolkman, Tonnie Kolkman
Onder vlnr Bart Kolkman, Niek Wopereis, Mitch Belterman, Job Hummelink, Eddy Immink, Freek Toebes,
Bart de Graaf
Afwezig
Jan Beerten, Chris Eekelder, Stijn Rouwhorst

Eindstand
Elftal

RKZVC 4 (6e klasse 12)
G W GL V P DV DT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

21
21
22
21
22
22
22
22
22
22
22
21

AD '69 4
Grol 7
RKZVC 4
Pax 7
Dinxperlo 4
FC Trias 7
SDOUC 6
Varsseveld 7
VIOS B. 5
FC Winterswijk 9
FC Winterswijk 11
FC Eibergen 6

16
14
13
11
10
9
9
7
8
7
5
3

3
2
3
1
4
3
4
5
1
4
4
2

2
5
6
9
8
10
9
10
13
11
13
16

51
44
42
34
34
30
30
26
25
24
19
10

99 40
69 39
76 50
43 42
69 63
56 38
67 67
73 77
77 93
67 93
50 67
36 113
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RKZVC 5 2014 – 2015

Boven vlnr Carina Hulshof (shirtsponsor), Henry Klein Holkenborg, Derk Toebes, Ronald Groot Kormelink,
Han Rouwhorst, Thijs Winkel, Rick Wopereis, Danny Wopereis
Onder vlnr Hans Kampshof, Maikel ter Bogt, Martin Wopereis, Erik Klein Goldewijk, Coen Hummelink,
Roel Lankveld, Raymond Niënhuis
Afwezig
Gijs Reukers
 link Fotorapportage RKZVC 5 – Vosseveld 5 23-11-2014

Eindstand
Elftal

RKZVC 5 (7e klasse 16)
G W GL V P DV DT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
16

FC Winterswijk 12
FC Winterswijk 13
Wolfersveen 3
RKZVC 5
FC Winterswijk 15
Halle 3
FC Trias 8
Bon Boys 12
Vosseveld 5
Mariënveld 3
KSV 5
Westendorp 3

16
14
10
9
10
9
7
5
4
4
3
1

1
2
6
5
1
1
6
6
5
2
3
0

3
4
4
6
9
10
7
9
11
14
14
15

49
44
36
32
31
28
27
21
17
14
12
3

75 32
72 32
58 30
55 40
54 38
35 47
52 40
45 53
35 53
40 125
32 63
25 114

Foto uit de wedstrijd RKZVC 5 – Vosseveld 5
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RKZVC 6 2014 – 2015

Boven vlnr Tonnie Hulshof, Ronald Kleinmeulman, Menno Groters, Twan Hulshof, Freddy Bokkers, Wilco Wopereis
Onder vlnr Bennie Storkhorst, Patrick Klein Holkenborg, Niek Spekschoor, Marcel Peppelman,
Martin Klein Holkenborg, Dion Rouwhorst, Marco Spekschoor
Afwezig:
Ido Klein Holkenborg, Hans te Molder, Marco Payers, Jos Kolkman (leider)

Eindstand
Elftal

RKZVC 6 (7e klasse 15)
G W GL V P DV DT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

Vosseveld 4
SVGG 3
RKZVC 6
Bredevoort 3
FC Winterswijk 14
SDOUC 7
AD '69 6
VVG '25 5
Ulftse Boys 5
Dinxperlo 5
FC Trias 9
Varsseveld 8

18
15
15
12
11
9
8
9
7
5
4
3

3
4
3
3
3
4
4
0
1
2
3
2

1
3
4
7
8
9
10
13
14
15
15
17

57 101 28
49 69 29
48 85 42
39 62 40
36 55 48
31 63 61
28 46 47
27 70 78
22 50 62
17 41 77
15 29 71
11 20 108

Als afsluiting van het seizoen ging RKZVC 6 o.a.
kleiduivenschieten in Halle.

Bij het vogelschieten tijdens de kermis werd Marco
Spekschoor koning.
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Wedstrijdverslag RKZVC 6 - VVG ’25 (7 - 1) (verslag van Gaanderen)
De tweede wedstrijd van het 5de kende na een uitstekende eerste helft een teleurstellende start in de tweede helft. Dit
heeft uiteindelijk geresulteerd in een 7-1 nederlaag.
De wedstrijd begon in een gelijk opgaande strijd waarin VVG met een dosis doorzettingsvermogen overeind bleef tegen
een tegenstander die voetballend sterker was. Ondanks het overwicht van RKZVC kregen de blauwwitten uit Gaanderen
de eerste grote mogelijkheid uit een counter. Na deze mogelijkheid kwam RKZVC via een aantal hoekschoppen in de
buurt van het doel. VVG bleef volop strijden, dit resulteerde in de 20ste minuut opnieuw op een counter dit keer wel
succesvol. Vanaf de linkerflank zette R. van den Toorn de bal voor en werd bij de tweede paal afgerond door Allan
Stevering, 0-1. In de daarop volgende minuten bleef het spel gelijk op gaan. Uiteindelijk werd RKZVC opnieuw een aantal
keer dreigend wat resulteerde in een aantal kansjes. In min. 38 volgde een aantal hoekschoppen achter elkaar, de laatste
werd bij de tweede paal met wat geluk afgerond. Dit betekende een ruststand van 1-1.

In het tweede bedrijf volgde gelijk vanuit een aanval de 2-1. Opnieuw bij de tweede paal werd een bal ingetikt. Deze goal
werd vooral veroorzaakt door de verwarring in de achterhoede bij VVG, daar was onduidelijk naar welk systeem de
tegenstander was veranderd. Dit probleem bleef nog een aantal minuten staan tot het binnen 10 minuten 6-1 stond. Met
deze stand was de wedstrijd gespeeld en zakte het tempo naar beneden. Tegen het einde van de wedstrijd volgende nog
een enorme mogelijkheid voor VVG. De bal, vanaf rechts voorgezet, werd bij de tweede paal tegen het aluminium
gegleden. Waar VVG de laatste kans om zeep hielp, was het RKZVC dat de laatste kans wel wist te benutten en
daarmee de eindstand bepaalde.

13

RKZVC 7 2014 – 2015

Boven vlnr Pieter Krabbenborg, Thomas van Hagen Remco Bokkers, Stan ten Have, Joep Holkenborg, Jur Eekelder,
Sjaak Kolkman, Niek Spekschoor, Mark Nijenhuis, Pim Donderwinkel
Onder vlnr Freek Toebes, Bob Klein Goldewijk, Pascal Klein Holkenborg, Bas te Molder, Bern Klein Holkenborg
Afwezig
Stan te Molder, Mark Wopereis, Stijn Wopereis

- link RKZVC 7 heeft een eigen Facebookpagina: Søwent seubn. Zie voor enkele foto’s en wedstrijdverslagen op de
volgende bladzijde.

Periode 1
Elftal

RKZVC 7 (7e klasse 13)
G W GL V P DV DT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

NVC 2
Gendringen 7
Varsseveld 9
AD '69 5
RKZVC 7
Westendorp 2
Meddo SC 3
KSV 4
GWVV 5
Bredevoort 4
KSH 3
MEC 4

19
18
17
16
12
11
8
7
5
4
3
0

0
1
2
1
3
3
3
2
2
2
2
3

3
3
3
5
7
8
11
13
15
16
17
19

57
55
53
49
39
36
27
23
17
14
11
3

76
70
53
93
65
56
38
30
47
18
28
21

21
18
26
36
33
39
41
53
87
91
71
79

Spelers van RKZVC 7 kruisjassen veel.
Zij organiseerden een Kruusjas-masterclass (zie
volgende bladzijde).

Søwent seubn ontwierp een eigen tenue

14

Søwent seubn
15 mei
Kaart op! Vanavond kruusjassen in de kantine van RKZVC.
Het maakt niet uit of je het kunt of niet, want er zal worden gestart met een korte uitleg over het geweldige
spel. Na deze uitleg zal er worden gekaart.
Zorg daj het melken gauw kloar hebt want kwart veur 8 dan moi dr when!!!

De Kruusjas-masterclass
Søwent seubn heeft 16 nieuwe foto's toegevoegd. 16 mei · Bewerkt ·
Wat een geweldige KTS oavond was het gisteren bej de voetbal kantine in Söwent. Er waren zowel jonge
leu als olle leu en de olderen hielpen de jonge knapen met het kruusjassen, ook al was dat eigenlijk
helemoal niet neudig want Tillas en Gosselink hadden dit spel zeer good uutgelegd. Tussen het kruusjassen
deur was er een leuke quiz met uiteenlopende onderwarpen zoals: wie is de grootste boer van Sowent, uut
welk land kump kruusjas en wie is de knoer vaste keeper van Sowent 7. Op het leste haw nog een kloterij
waardoor bejnoa de helfte met een vleispakket noar huus ging. De dames achter de tap zorgde er veur dat
iedereen de keel nat hield terwijl het mense dr moar bej ging zitten.

Enkele stukjes van de website van RKZVC 7 met voetbalverslagen.

Søwent seubn 19 april ·
Gister was het dan zo ver. 18 april, de dag van de derby van het (pr)oosten. De spanning in aanloop naar
deze wedstrijd liep hoog op, tot wel 240 volt. Gait heeft last minute onze seubn-shirtjes nog opgehaald in
Hengelo Overijssel. Na het voor het eerst zien van de shirtjes moest hij naar eigen zeggen een traantje
wegpinken. De beklimming van de Vragenderse bult werd begonnen met 4 taxi’s. In Vragender is op grote
schaal reclame gemaakt voor de derby van het (pr)oosten en dit...Lees verder
Søwent seubn Mooi verhaal. Lekker kort ook!
19 april om 7:49
Bjorn Wallerbos Wat ik mien d'r van kan herinneren is dat ik de tweede helfte veurstopper stond en van onze eigen zestien meter tut
an de achterlijne bi-j Söwent Seubn zo'n seubn spöllers veurbi-j slalomm' en ton de fatale assist gaf... Moar mek neet oet was mooi
feestj'n! Volgende kere bi-j jullie?

Søwent seubn heeft 4 nieuwe foto's toegevoegd.
29 maart · Bewerkt ·

Wij werden vanochtend wakker en wij dachten: "verrek, wij moeten vandaag tegen MEC". Het was een
MECcelijke wedstrijd, we MISTE(n) 20 minuten maar de punten gaan mee naar Zieuwent.
De hooggewaarde voetbalanaMISTEn gebruiken wel eens de volgende spreuk: "Zij speelden vandaag
tegen zichzelf" maar Miste voetbalde vandaag vooral tegen Corle en Corle dacht "da MEC ons niks uut".
De sponsorcommissie heeft een nieuwe balzaksponsor gevonden: de boern bond a.k.a. 'De Welkoop' (zie
fo... Meer weergeven

Topscorers senioren RKZVC seizoen 2014 - 2015
nr
1

Mitch Belterman

doel
punten elftal
27
RKZVC 4

nr
39

Michiel Krabbenborg

doel
punten elftal
2
RKZVC 1

2

Marco Spekschoor

26

RKZVC 6

Elvis Almeida

2

RKZVC 1

3

Thijs Winkel

23

RKZVC 5+2+4

Maikel Toebes

2

RKZVC 3

4

Freddy Bokkers

13

RKZVC 6

Wout Toebes

2

RKZVC 3

5

Sven Jurjus

12

RKZVC 1

Tim Papen

2

RKZVC 4

Bas te Molder

12

RKZVC 7

Guus Kolkman

2

RKZVC 4

Harm Wolters

9

RKZVC 4

Bart Kolkman

2

RKZVC 4

Wilco Wopereis

9

RKZVC 6 + 5

Raymond Niënhuis

2

RKZVC 5 + 6

9

Brian Voorhuis

8

RKZVC 1 + 2

Marco Payers

2

RKZVC 6

10

Jens Schutten

7

RKZVC 1

Niek Spekschoor

2

RKZVC 6

Niek Wopereis

7

RKZVC 4 + 5

Joep Holkenborg

2

RKZVC 7

Twan Hulshof

7

RKZVC 6

Stan ten Have

2

RKZVC 7

Jouke Knippenborg

6

RKZVC 1

Jur Eekelder

2

RKZVC 7

Sjaak Storkhorst

6

RKZVC 4

Ties Heutinck

1

RKZVC 1

Roel Lankveld

6

RKZVC 5 + 4

Bram te Molder

1

RKZVC 1

Freek Toebes

6

RKZVC 7

Bart te Focht

1

RKZVC 1

Toby Bokkers

5

RKZVC 1

Pascal Klein Holkenborg

1

RKZVC 1 + 2

Jordi Hummelink

5

RKZVC 2

Tom Hulshof

1

RKZVC 2

Dennis Krabbenborg

5

RKZVC 3

Walter Overkamp

1

RKZVC 2

Bob Klein Goldewijk

5

RKZVC 7

Stefan Beerten

1

RKZVC 2

Mark Wopereis

5

RKZVC 7

Luc Spekschoor

1

RKZVC 2

Stan te Molder

5

RKZVC 7

Remco Buiting

1

RKZVC 3

Pim Donderwinkel

5

RKZVC 7+5+4

Mark Knippenborg

1

RKZVC 3

Sander Eekelder

4

RKZVC 2

Jelle Krabbenborg

1

RKZVC 3

Sander Kolkman

4

RKZVC 3

Stijn Rouwhorst

1

RKZVC 4

Rick Wopereis

4

RKZVC 5

Danny Wopereis

1

RKZVC 4

Coen Hummelink

4

RKZVC 5 + 6

Tommy Roosendaal

1

RKZVC 4

Bern Hummelink

3

RKZVC 1

Ronald Groot Kormelink

1

RKZVC 5

Tim van Wijngaarden

3

RKZVC 1 + 2

Henry Klein Holkenborg

1

RKZVC 5

Tom te Molder

3

RKZVC 2 + 4

Martin Wopereis

1

RKZVC 5

Tom Toebes

3

RKZVC 3

Menno Groters

1

RKZVC 6

Chris Eekelder

3

RKZVC 4

Ronald Kleinmeulman

1

RKZVC 6

Danny Wopereis

3

RKZVC 5

Joep Holkenborg

1

RKZVC 7

Han Rouwhorst

3

RKZVC 5

Jurek Domhof

1

RKZVC B1

Maikel ter Bogt

3

RKZVC 5 + 4

René Doppen

1

Bennie Storkhorst

3

RKZVC 6

Wout Eekelder

1

Ido Klein Holkenborg

3

RKZVC 6

Lars Krabbenborg

1

Bern Klein Holkenborg

3

RKZVC 7

7

13

17

24

28

52

RKZVC 45+ 1 2014 – 2015

Boven vlnr Tonnie Krabbenborg, Theo Maatkamp, Tsjerk Jetten, Mark Lankveld, Jos Hoenderboom,
Raymond Klein Goldewijk
Onder vlnr Rogier Bekkenutte, Wilfried Hoenderboom, Walter Krabbenborg, Guido Stortelder, Willy Nijenhuis
Afwezig
Rudie Klein Holkenborg, Erik Spexgoor, Albert Vos

Eindstand
Elftal
1
2
3
4

Grol 45+1
RKZVC 45+1
KSH 45+1
Grolse Boys 45+1

RKZVC 45+ 1 najaar 2014
G W GL V P DV DT
12
12
12
12

9
5
5
3

1
1
1
1

2
6
6
8

28
16
16
10

27
18
13
15

13
16
20
24

RKZVC 45+ 1
Elftal
1
2
3
4
5

Grol 45+1
FC Winterswijk 45+1
RKZVC 45+1
VIOS B. 45+1
Grolse Boys 45+1

voorjaar 2015
G W GL V P DV DT
20 12
20 10
19 9
20 3
19 1

6 2 42
6 4 36
4 6 31
5 12 14
7 11 10

43
30
25
15
14

19
18
16
32
42

RKZVC 45+ 2 2014 – 2015

Boven vlnr Joost Rouwhorst, Arno Doppen, Stephan Papen, Jos Kolkman, Eugène Hoenderboom
Onder vlnr Ferdinand Schutten, John Krabbenborg, Bart Klein Goldewijk, René Klein Holkenborg, Henry Hummelink
Afwezig
Laurens Donderwinkel, René Doppen, Jos Heutinck, Tonnie Hulshof, John Krabbenborg, Henry Weikamp

Eindstand
Elftal
1
2
3
4
5

AD '69 45+1
FC Winterswijk 45+1
RKZVC 45+2
Wolfersveen 45+1
Halle 45+2

RKZVC 45+ 2 najaar 2014
G W GL V P
DV DT
20 15
20 7
20 6
20 5
20 4

3 2 48
6 7 27
4 10 22
5 10 20
8 8 20

37
17
14
21
14

9
15
26
28
25

RKZVC 45+ 2
Elftal
1
2
3
4
5

AD '69 45+1
FC Winterswijk 45+1
RKZVC 45+1
Wolfersveen 45+1
Halle 45+2

Als een 45+ team thuis speelt is het na afloop is het altijd volle bak in de kantine.

voorjaar 2015
G W GL V P DV DT
20 15
20 7
20 6
20 5
20 4

3 2 48 37
6 7 27 17
4 10 22 14
5 10 20 21
8 8 20 14

9
15
26
28
25

RKZVC B1 2014 – 2015

Boven vlnr Theo Hulshof, Tim Wopereis, Timme Hummelink, Nick Spekschoor, Kees Baks, Jetze Wiegerinck,
Roel Domhof, Jordi Hummelink, Remco Bokkers
Onder vlnr Daniël Karnebeek, Yoram Nieuwenhuis, Björn Doppen, Sven Huinink, Jasper Baks, Mout Storteler, Lorenzo
Krabbenborg
Afwezig
Jurek Domhof

Eindstand
Elftal

RKZVC B1 (2e klasse 10)
G W GL V P DV DT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

22
22
22
21
22
21
22
21
22
22
21
22

Longa '30 B2
AZSV B2
VIOS B. B1
Dinxperlo B1
Ajax B B1D
AD '69 B1
FC Winterswijk B2D
Varsseveld B1
Grol B2
RKZVC B1
Silvolde B1D
FC Eibergen B2

17
15
13
11
11
10
10
6
5
6
5
1

1
3
4
4
4
3
3
4
6
3
3
2

4
4
5
6
7
8
9
11
11
13
13
19

52
48
43
37
37
33
33
22
21
21
18
5

74 37
75 33
64 30
73 41
61 41
58 35
47 37
38 53
32 55
30 54
38 84
25 115

RKZVC B2 2014 – 2015

Boven vlnr: Mark Bokkers, Giel Karnebeek, Marn Klein Holkenborg, Philippe Freij, Sieb Nieuwenhuis,
Stijn te Molder, Martin Klein Holkenborg
Onder vlnr: Luuk Hillen, Sven Reukers, Koen Krabbenborg, Thymen Paul, Tim Hermanns, Teun Hulshof,
Joost Hendriksen

RKZVC B2 (4e klasse 18 najaar)
Elftal
G W GL V P DV DT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

SVBV B1D
DEO B1
FC Winterswijk B5
Ratti B1GD
GSV '63 B1D
VIOD B5G
AZSV B4
Ruurlo B3
Lochem SP B3GD
DZC '68 B5
RKZVC B2D
Longa '30 B5

11 11
10 8
10 6
10 6
11 6
11 6
9 4
11 4
11 4
9 1
10 1
11 0

0 0
0 2
2 2
1 3
1 4
0 5
2 3
1 6
0 7
1 7
1 8
1 10

33
24
20
19
19
18
14
13
12
4
4
1

73
41
38
52
54
31
28
15
24
11
6
15

16
17
24
21
32
27
21
22
42
54
50
62

RKZVC B2 (5e klasse 4 voorjaar)
Elftal
G W GL V P DV DT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Angerlo Vooruit B2GD
MvR B3D
AZSV B5
VIOS B. B2
Longa '30 B5
RKZVC B2D
DZC '68 B5
DVC '26 B5D
SDOUC B3GD
Pax B3
Gendringen/GWVV B2
Concordia-W B4G

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

8
8
7
6
6
6
5
5
4
2
2
0

2 1
1 2
1 3
3 2
3 2
2 3
1 5
0 6
0 7
1 8
0 9
0 11

26
25
22
21
21
20
16
15
12
7
6
0

50
62
39
30
38
30
36
35
44
17
28
15

17
19
36
11
24
19
30
45
59
60
49
55

RKZVC B2 kreeg in het voorjaar van 2015 een nieuw tenue
aangeboden door shirtsponsor Flynth.
Op de foto overhandigt Manfred Harbers, voorzitter van het
jeugdbestuur, bloemen aan Dave te Woerd van Flynth.
Helemaal links staat Robert Hummelink van Flynth.

RKZVC C1 2014 – 2015

Boven vlnr: Wout Toebes, Jouke Knippenborg, Gijs Krabbenborg, Bram Groot Wassink, Thijs Koelewijn,
Twan Gebbinck, Siebe Klein Goldewijk, Jelle Krabbenborg, Bern Hummelink, Niels Berentsen
Onder vlnr: Rijk Voogel, Dylan Spekschoor, Jord Krabbenborg, Thijs Jansen, Glenn Klein Goldewijk,
Thijmen Domhof, Ties Leneman

Eindstand
Elftal

RKZVC C1 (2e klasse 13)
G W GL V P DV DT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

Ajax B C1GD
AZSV C2
Varsseveld C1
RKZVC C1
VIOS B. C1
Gendringen C1
Longa '30 C2
KSH C1
Grol C2
FC Winterswijk C2
Silvolde C1D
FC Trias C2

19
18
17
14
12
12
10
9
8
6
5
4

1
1
3
6
5
2
3
5
4
1
2
3

4
5
4
4
7
10
11
10
12
17
17
17

58 100
55 87
54 104
48 63
41 58
38 100
33 56
32 48
28 50
19 44
17 29
15 27

RKZVC C1 voorzien van nieuwe tenues,
aangeboden door Siebert & Wassink
Personeelsadvies.
RKZVC C1 speelt in de 2e klas en heeft als zwaarste
tegenstanders o.a. Silvolde C1, Varsseveld C1,
Longa ’30 C2 en Gendringen C1. In hun 5e wedstrijd
in deze competitie moest RKZVC C1 in Gendringen
tegen de medekoploper en wonnen ze met 3-1.
Hierdoor staat de ploeg na 5 wedstrijden alleen aan
kop. Voorwaar een mooi stel.

35
44
40
33
39
59
58
73
58
71
75
92

RKZVC C1 autowassen

RKZVC C1 en D1 winnen toernooi Steenderen
Zaterdag 30 mei was RKZVC D1 het sterkste op het
toernooi van Basteom in Steenderen.
Zondags won ook RKZVC C1 het toernooi in Steenderen.
Beide teams van harte gefeliciteerd.

Wij, RKZVC C1, gaan 20 en 21 juni naar de Bad Homburg
Cup (Duitsland) en hiervoor willen we zaterdag 11 april van
9.00 tot 15.00 geld inzamelen d.m.v. auto’s wassen (zie
poster links).

RKZVC C2 2014 – 2015

Boven vlnr: Bart de Graaf, Wilbert Stoverinck, Hugo Hoenderboom, Luuk Vossers, Joey Lageschaar,
Stan Leemreize, Wout Spekschoor, Femke Berendsen, Marco Waalderbos, Mark Bokkers
Onder vlnr: Boet Storteler, Jord Waalderbos, Jurre Klein Holkenborg, Chiel van Dillen, Sven Doppen,
Yah-el Vreeman, Jarno Stoverinck

RKZVC C2 (5e klasse 13 najaar)
Elftal
G W GL V P DV DT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

RKZVC C2
FC Eibergen C4
Longa '30 C6
SP Rekken C2D
FC Winterswijk C5
Bon Boys C5
DEO C2G
Neede C3
Grol C5
DEC '10 C2G
FC Trias C4G
HSC'21 C4G

11 10
11 10
11 8
10 5
10 5
11 5
9 5
11 4
11 3
11 2
11 1
11 0

0 1
0 1
1 2
3 2
1 4
1 5
0 4
3 4
2 6
0 9
0 10
1 10

30
30
25
18
16
16
15
15
11
6
3
1

54
66
36
31
59
34
26
27
33
15
20
12

10
24
13
26
45
32
25
26
52
45
67
48

RKZVC C2 (4e klasse 14 voorjaar)
Elftal
G W GL V P DV DT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Lageschaar Mechanisatie nieuwe shirtsponsor RKZVC C2
Lageschaar Mechanisatie is de nieuw shirtsponsor van
RKZVC C2. Het bedrijf handelt in nieuwe en gebruikte
tractoren en machines maar doet ook reparaties en
onderhoud, eventueel aan huis. Op de foto overhandigt René
Doppen bloemen aan Laurens Lageschaar.
Sponsoren zijn tegenwoordig onmisbaar om verenigingen
financieel gezond te houden en RKZVC is daarom blij en
dankbaar met deze bijdrage van Lageschaar Mechanisatie.

Grol C4
FC Eibergen C3
FC Winterswijk C4
MEC/Bredevoort C1D
Vosseveld C2G
Varsseveld C2
FC Trias C3D
RKZVC C2
Ruurlo C3
Longa '30 C6
Halle C1G
AZSV C5

11 10
11 10
11 8
11 7
11 7
11 5
11 5
11 5
11 1
11 0
11 0
11 0

1
0
0
1
0
1
1
1
2
4
3
2

0
1
3
3
4
5
5
5
8
7
8
9

31
30
24
22
21
16
16
16
5
4
3
2

41
36
39
41
33
38
28
23
21
8
6
6

6
8
20
21
13
27
20
25
44
28
41
67

Foto’s van het kampioenschap van RKZVC C2 in het najaar van 2014

RKZVC C3 2014 – 2015

Boven vlnr: Tonnie Kolkman, Sander Mombarg, Pim Klein Goldewijk, Menno Arfman, Chiel te Molder,
Jasper Lankveld, Lawrence Mul
Onder vlnr: Roel Jansen Melvin Reukers Hidde Ruesink Koen Hillen Bram Storteler Jildar Mul, Simon te Molder
Afwezig:
Wessel de Vries, Johan Roorda (leider)

RKZVC C3 (5e klasse 12 najaar)
Elftal
G W GL V P DV DT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Longa '30 C7
VIOD C5
AZSV C5
VIOS B. C2
FC Trias C5
Bon Boys C6
Varsseveld C3
Grol C6
FC Winterswijk C6
DZC '68 C8
FC Eibergen C5
RKZVC C3

11 10
11 8
11 8
11 7
11 7
11 6
11 5
10 3
11 3
9 2
11 2
10 1

0
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0

1
1
3
4
4
4
5
7
8
7
9
9

30
26
24
21
21
19
16
9
9
6
6
3

83
49
42
50
39
32
21
28
26
20
14
8

20
17
29
35
31
26
24
40
42
52
40
56

Elftal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

RKZVC C3 (5e klasse 18 voorjaar)
G W GL V P DV DT

Angerlo Vooruit C5G
DVC '26 C6
DZC '68 C8
VIOD C7G
Vorden C4G
SV Basteom C3
VVL C1G
Zelos C4
Pax C3
DCS C4
Zeddam-St Joris C2GD
RKZVC C3

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

9
8
7
5
4
5
4
5
4
3
2
1

0
1
1
3
4
1
3
0
3
0
1
1

2
2
3
3
3
5
4
6
4
8
8
9

27
25
22
18
16
16
15
15
15
9
7
4

52
34
35
40
22
22
36
29
18
13
11
9

14
20
21
26
21
28
35
31
20
42
32
31

RKZVC CM 2014 – 2015

Boven vlnr: Thijs Rouwhorst, Maaike Reuvers, Samantha Smans, Sofie Weelink, Anouk Harbers, Cato Hulshof,
Silke Wopereis, Britt Goldewijk, Jill Temming, Sarah Domhof, Elise Stemerdink, Pleun Marschalk,
Bennie Lankveld
Onder vlnr: Anne ten Haaff, Eeke Wolters, Inez Rietberg, Lynn Bokkers, Anna Karnebeek, Beau Goldewijk,
Nina Sonderen, Babet Temming, Jet Spieker
Afwezig:
Joyce Wopereis, Iris Reuterink (leidster)

RKZVC MC1 (2e klasse 09 najaar)
Elftal
G W GL V P DV DT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Hoeve Vooruit MC1
MEC/Bredevoort MC1D
Neede MC1
SP Rekken MC1D
Ruurlo MC1D
Longa '30 MC1
FC Winterswijk MC1D
FC Eibergen MC1
Grol MC1
Bon Boys MC2
RKZVC MC1
FC Winterswijk MC2

11 11
11 9
11 8
11 7
10 7
11 6
10 4
11 3
11 2
11 2
11 1
11 1

0
1
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1

0
1
3
3
3
5
5
7
8
8
9
9

33
28
24
22
21
18
13
10
7
7
4
4

42
54
51
45
32
41
18
10
21
15
16
10

2
11
14
14
15
26
28
35
46
44
61
59

RKZVC MC1 (2e klasse 07 najaar)
Elftal
G W GL V P DV DT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Varsseveld MC1
AD '69 MC1
SP Rekken MC1D
Ruurlo MC1D
FC Winterswijk MC1D
Longa '30 MC1
Dinxperlo MC1D
RKZVC MC1
Grol MC1
FC Trias MC2
FC Winterswijk MC2
FC Eibergen MC2D

11 10
11 7
11 7
11 7
11 7
11 5
11 4
11 4
11 4
11 3
11 0
11 0

1 0
3 1
2 2
1 3
1 3
3 3
2 5
1 6
0 7
0 8
1 10
1 10

31
24
23
22
22
18
14
13
12
9
1
1

49
46
46
37
20
25
20
25
38
27
6
1

5
14
12
16
15
24
20
33
27
42
48
84

RKZVC D1 2014 – 2015

Boven vlnr Jelmer Harbers, Bram Stegers, Syl Doppen, Tim Leemreize, Thijs van Ostayen, Maik Weustenenk,
Ticho Rouwhorst, Thieme Terhaerdt
Onder vlnr John Krabbenborg, Niels Berendsen, Tijn Hoenderboom, Joël Payers, Tristan Krabbenborg,
Sem Wopereis, Walter Overkamp

Elftal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

RKZVC D1 (1e klasse 5)
G W GL V

Reünie D1
RKZVC D1
FC Trias D2
SVBV D1D
Neede D1
FC Winterswijk D2
VIOS B. D1
Longa '30 D2
Grol D2
Lochem SP D2
Vorden D2G
FC Eibergen D2

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

19
19
13
13
12
10
10
7
6
3
3
3

2
1
3
3
4
4
1
1
4
3
2
0

1
2
6
6
6
8
11
14
12
16
17
19

P DV DT
59
58
42
42
40
34
31
22
22
12
11
9

92 17
86 15
63 32
79 50
70 49
31 32
41 35
51 49
45 64
36 98
17 76
20 114

RKZVC C1 en D1 winnen toernooi Steenderen
Zaterdag 30 mei was RKZVC D1 het sterkste op
het toernooi van Basteom in Steenderen. Zondags
won ook RKZVC C1 het toernooi in Steenderen.
Beide teams van harte gefeliciteerd.

Onlangs is RKZVC D1 voorzien van nieuwe tenues,
aangeboden door Manfred Harbers van RTI.
RKZVC D1 speelt in de 1e klas en dat is voor een kleine club
als RKZVC een relatief hoog niveau met tegenstanders als
SDOUC D1, DZC D1, Grol D1, Varsseveld D1 en VIOD D1.
Dat ze een moeilijk seizoen tegemoet gaan, bleek al wel uit
de eerste 2 wedstrijden die beide verloren werden. Niettemin
bestaat er goede hoop dat ze redelijk op dit niveau kunnen
gaan meespelen.

RKZVC D2 2014 – 2015

Boven vlnr: Robert Temming, Thomas Hendriksen, Auke Beerten, Toon van Boeckel, Ruben Koldewey,
Naud Gebbinck, Herbert Engel
Onder vlnr: Bram Engel, Thijs de Bree, Scott Temming, Jan Krabbenborg, Bram Pierik, Ivar te Molder, Pim Kolkman
Afwezig:
Marthé te Molder

RKZVC D2 (4e klasse 23 najaar)
Elftal
G W GL V P DV DT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

KSH D1GD
Longa '30 D3G
Rigtersbleek D2
UDI D1D
Haaksbergen D1G
Grol D3
FC Winterswijk D3
Hoeve Vooruit D1D
Rietmolen D1G
Avanti W. D3
RKZVC D2G

10
10
10
10
9
10
10
9
10
10
10

23
19
19
19
17
16
15
11
7
4
2

18
47
21
31
29
21
19
26
22
16
8

6
17
10
24
22
20
21
17
34
39
48

RKZVC D2 (5e klasse 10 voorjaar)
Elftal
G W GL V P DV DT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Etten D1D
Westendorp/KSH D2D
Ajax B D1
Silvolde D2D
VIOS B. D2
AZSV D5D
MEC/Bredevoort D2
RKZVC D2
KSV D2G
FC Winterswijk D6
DZC '68 D11

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

9
9
6
6
5
5
4
3
2
2
0

0 1
0 1
2 2
1 3
1 4
1 4
2 4
1 6
0 8
0 8
0 10

27
27
20
19
16
16
14
10
6
6
0

52
37
34
30
27
22
21
24
15
14
8

11
12
12
21
27
22
19
38
26
46
50

RKZVC E1 2014 – 2015

Boven vlnr: John Eekelder, Pepijn Vosters, Marco Payers, Jesse Vos, Stef Rouwhorst
Onder vlnr: Stijn Immink, Finn Eekelder, Ryan Payers, Daan Rouwhorst, Yob Goldewijk, Marijn Harbers,
Willem Domhof

Elftal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

RKZVC E1 (1e klasse 09)
G W GL V P DV DT

DZC '68 E1
FC Zutphen E1
Ruurlo E1
Longa '30 E1
De Graafschap E2
Lochem SP E1
FC Winterswijk E1
Grol E1
RKZVC E1
AZSV E1
Varsseveld E1
FC Trias E1

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

17
16
14
13
12
10
9
9
6
6
4
3

0
0
2
3
4
3
4
2
3
1
1
3

5
6
6
6
6
9
9
11
13
15
17
16

51
48
44
42
40
33
31
29
21
19
13
12

99 25
94 53
71 60
83 68
90 73
97 80
81 65
80 80
66 95
52 91
56 107
48 120

RKZVC E2 2014 – 2015

Boven vlnr: Peter Rouwhorst, Dico Stegers, Ivo Baks, Jan Beerten
Onder vlnr: Lars Blankenborg, Tim Wissink, Thijmen Rouwhorst, Jelte Beerten, Djervi Baks, Collin Baks, Jens Taken
Afwezig:
Tjebbe te Molder

RKZVC E2 (4e klasse 35 najaar)
Elftal
G W GL V P DV DT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Reünie E2G
DEO E3
Neede E3
AZSV E7
Longa '30 E4
VIOS B. E2
RKZVC E2
Ruurlo E3G
FC Trias E6
Erix E1G
FC Winterswijk E7
Grol E7

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

9
7
7
7
7
6
5
4
4
2
2
1

1 1
2 2
1 3
1 3
0 4
1 4
1 5
2 5
1 6
0 9
0 9
0 10

28
23
22
22
21
19
16
14
13
6
6
3

54
42
52
55
54
36
33
30
59
45
26
30

24
23
28
39
32
33
30
31
63
70
60
83

RKZVC E2 (4e klasse 24 voorjaar)
Elftal
G W GL V P DV DT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

AZSV E8
DZSV E3
MEC E1G
KSH/Westendorp E1
Bredevoort E1
FC Winterswijk E6
RKZVC E2
FC Trias E7G
Vosseveld E3G
FC Eibergen E4G
Longa '30 E6
FC Trias E9

11 10
11 6
11 7
11 6
11 5
11 6
11 4
11 4
11 4
11 4
11 1
11 0

1 0
3 2
0 4
2 3
3 3
0 5
2 5
2 5
1 6
1 6
3 7
0 11

31
21
21
20
18
18
14
14
13
13
6
0

48
41
38
30
40
47
27
30
23
22
19
12

12
22
36
19
26
35
24
32
23
34
37
77

RKZVC E3 2014 – 2015

Boven vlnr: Rieneke Karnebeek, Pleun Boschker, Rens Spijkers, Twan Klein Goldewijk, Martin Wopereis
Onder vlnr: Tom Klein Gebbinck, Mark Rouwhorst, Sven Baks, Wout Wopereis, Heiko Karnebeek,
Pim Teunissen, Luuk te Molder

RKZVC E3 (4e klasse 33 najaar)
Elftal
G W GL V P DV DT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

DZC '68 E8G
Varsseveld E4
AZSV E6
RKZVC E3
SDOUC E4
DZSV E3G
Dinxperlo E3
SDOUC E3
Longa '30 E5
FC Trias E7
FC Winterswijk E9
Halle E2

11 10
11 8
11 7
11 7
11 5
11 5
11 4
11 3
11 3
11 3
11 2
11 1

1
1
2
0
3
3
0
2
1
1
0
2

0
2
2
4
3
3
7
6
7
7
9
8

31
25
23
21
18
18
12
11
10
10
6
5

64
75
43
39
52
36
31
30
46
25
27
19

11
30
24
21
24
37
43
47
60
61
89
40

RKZVC E3 (4e klasse 25 voorjaar)
Elftal
G W GL V P DV DT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Den Dam/NVC E2G
Gendringen E3
VIOD E6G
GWVV E1
SDOUC E2
SVGG E1G
RKZVC E3
DZSV E4
Zelos E5
MvR E3
Terborg E2G
FC Trias E10

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11

9
8
8
5
5
4
2
3
2
2
0
0

1 0
2 0
1 1
1 4
0 5
1 5
4 4
1 6
2 6
1 7
0 10
0 11

28
26
25
16
15
13
10
10
8
7
0
0

69 28
62 24
34 14
40 25
34 32
29 43
9 22
28 45
31 36
20 37
12 62
6 104

RKZVC E4 2014 – 2015

Boven vlnr Huib van ’t Hooft, Dolf van ’t Hooft
Onder vlnr Denzel Hendriks, Lars Kolkman, Daan Spexgoor, Douwe Stoltenborg, Sam Domhof, Iris Jansen,
Ruben Klein Holkenborg
Afwezig
Bram Kolkman (trainer), Patrick Klein Holkenborg (trainer)

RKZVC E4 (5e klasse 26 najaar)
Elftal
G W GL V P DV DT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Vorden E4G
De Hoven E4M
Lochem SP E7
Ruurlo E4G
RKZVC E4
Longa '30 E10
Klein Dochteren E3
Halle E3
Reünie E3
VIOD E6G
VIOS B. E4
Pax E5

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

9
8
8
8
7
5
5
4
4
3
2
0

1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
2

1
2
3
3
4
5
6
7
7
8
8
9

28
25
24
24
21
16
15
12
12
9
7
2

73
60
39
52
49
65
52
44
33
24
26
20

29
20
18
36
23
52
50
53
54
57
70
75

RKZVC E4 (6e klasse 07 voorjaar)
Elftal
G W GL V P DV DT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Markelo E5G
Bon Boys E9
VIOS B. E3
Lochuizen E2
Markelo E7M
v.v. Twenthe E5G
Meddo SC E2G
DEC '10 E3
RKZVC E4
Ruurlo E7G
FC Eibergen E9G
FC Eibergen E9G

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11

9
8
7
6
5
5
3
3
2
1
0
0

1 0
0 2
2 1
1 3
2 3
1 4
4 3
1 6
0 8
0 9
0 10
0 11

28
24
23
19
17
16
13
10
6
3
0
0

49
76
57
48
43
34
33
27
38
8
10
14

19
15
25
17
35
28
36
45
47
79
77
86

RKZVC F1 2014 – 2015

Boven vlnr: Raymond Niënhuis, Marick van der Veer, Barry Wolterink, Mik te Plate, Jelle Krabbbenborg
Onder vlnr: Roel Aagten, Stijn Onstenk, Kevin Spieker, Jonah te Fruchte, Gijs Niënhuis, Kay Wolterink,
Dani Krabbenborg
 link Video RKZVC F1 kampioen movie

RKZVC F1 (2e klasse 06 najaar)
Elftal
G W GL V P DV DT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Varsseveld F1
Terborg F1G
RKZVC F1
Lochem SP F1
DZSV F1G
Silvolde F1
Zelos F1
AZSV F2
Vorden F2
VIOD F3G
Vorden F3

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

8
7
6
6
6
4
3
3
2
1
1

2
2
3
2
0
3
1
1
1
1
0

0
1
1
2
4
3
6
6
7
8
9

26
23
21
20
18
15
10
10
7
4
3

52
47
61
44
59
42
28
26
18
23
23

14
18
23
20
32
38
39
68
47
55
69

RKZVC F1 (2e klasse 08 voorjaar)
Elftal
G W GL V P DV DT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

RKZVC F1
VVG '25 F1
Silvolde F1
SDOUC F1
Varsseveld F1
Pax F1
Ulftse Boys F1
VIOD F2G
Ruurlo F2
FC Winterswijk F2
Gendringen F1

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

9
8
8
5
6
4
5
5
3
2
1

1
1
0
4
1
4
1
0
2
3
1

1
2
3
2
4
3
5
6
6
6
9

28
25
24
19
19
16
16
15
11
9
4

38
29
33
45
27
42
33
31
25
27
27

14
13
24
37
23
26
30
39
33
38
49

Foto’s van het kampioenschap van RKZVC F1 op 2 mei 2015

RKZVC F2 2014 – 2015
Hieronder de foto van RKZVC F2 in het najaar van 2014

Boven vlnr Marco Spieker, Twan Hulshof, Diederick Brinkerhof, Albert Vos
Onder vlnr Tim Wassink, Wietse Stoverinck, Robbie Vos, Vigo Karnebeek, Lasse Brinkerhof, Sep Spieker,
Jens Domhof
Hieronder de foto van RKZVC F2 in het voorjaar van 2014

RKZVC F2 (4e klasse 21 najaar)
Elftal
G W GL V P DV DT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

VIOS B. F1
SC Meddo F1G
Grol F3
Grolse Boys F1G
FC Winterswijk F6
RKZVC F2G
FC Eibergen F4
Varsseveld F4
AZSV F6G
FC Trias F4
Neede F3
Longa '30 F6

11 11
11 9
11 8
11 6
11 6
11 4
11 5
11 5
11 3
11 3
11 2
11 1

0 0
0 2
1 2
1 4
0 5
3 4
0 6
0 6
1 7
0 8
0 9
0 10

33
27
25
19
18
15
15
15
10
9
6
3

69
47
48
36
42
22
33
31
28
25
29
16

12
31
11
32
31
19
33
33
50
47
55
72

RKZVC F2 (4e klasse 26 voorjaar)
Elftal
G W GL V P DV DT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

VIOS B. F2
Lochem SP F4
Longa '30 F4
Grol F4
Reünie F4
KSH F1G
DEO F2
Grolse Boys F1
RKZVC F2
DEO F3G
FC Trias F6G
FC Winterswijk F6

11 10
11 9
11 7
11 7
11 6
11 4
11 4
11 4
11 4
11 2
11 2
11 0

0 1
0 2
1 3
1 3
0 5
3 4
3 4
2 5
0 7
2 7
2 7
0 11

30
27
22
22
18
15
15
14
12
8
8
0

54
47
38
29
42
28
27
18
37
30
23
7

15
19
24
18
19
18
38
19
34
39
41
96

RKZVC F3 2014 – 2015
Hieronder de foto van RKZVC F3 in het najaar van 2014

Boven vlnr Hans Kampshof, Ties Kampshof, Han Rouwhorst, Lars Wissink, Maikel ter Bogt
Onder vlnr Emiel Doppen, Sven Klein Niënhuis, Jip Doppen, Milan Kolkman, Jordi ter Bogt, Sem Rouwhorst,
Stijn Kampshof
Afwezig
Jessy Epping

Hieronder de foto van RKZVC F3 in het voorjaar van 2015

Boven vlnr Maikel ter Bogt, Stijn Kampshof, Hans Kampshof, Ties Kampshof, Han Rouwhorst
Onder vlnr Jip Doppen, Sem Rouwhorst, Milan Kolkman, Emiel Doppen, Lars Wissink, Jordi ter Bogt

RKZVC F3 (5e klasse 33 najaar)
Elftal
G W GL V P DV DT
1 Neede F2
2 GSV '63 F1
3 FC Eibergen F5
4 FC Trias F5
5 HSC '21 F3
6 FC Winterswijk F5
7 Reünie F2
8 DEO F2
9 Grol F4
10 AZSV F4
11 Ruurlo F6G
12 RKZVC F3

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

9
9
8
7
7
5
4
3
2
2
1
1

2 0
0 2
2 1
1 3
0 4
2 4
3 4
1 7
2 7
2 7
1 9
0 10

29 47 17
27 54 26
26 45 14
22 52 34
21 35 17
17 27 22
15 29 33
10 33 34
8 23 41
8 32 61
4 14 47
3 13 58

RKZVC F3 (5e klasse 42 voorjaar)
Elftal
G W GL V P DV DT
1 Longa '30 F7
2 RKZVC F3
3 MEC F1G
4 AZSV F7G
5 FC Trias F5
6 DZSV F2
7 Grol F6
8 Varsseveld F5
9 FC Winterswijk F10G
10 Bredevoort F2
11 Meddo SC F2G
12 FC Eibergen F8

11 11
11 8
11 7
11 7
11 5
11 5
11 4
11 4
11 4
11 3
11 1
11 0

0 0
1 2
1 3
1 3
2 4
1 5
2 5
2 5
1 6
2 6
0 10
1 10

33
25
22
22
17
16
14
14
13
11
3
1

81
55
57
23
35
36
39
27
45
16
9
13

12
15
29
14
20
38
45
36
36
42
81
68

RKZVC F4 2014 – 2015
Hieronder de foto van RKZVC F4 in het voorjaar van 2015. In het najaar van 2014 was er geen RKZVC F4.

Boven vlnr Dorus Klein Holkenborg, Eef Klein Holkenborg, Noure Mul, Sven Klein Niënhuis, Justin Mul
Onder vlnr Niels Wopereis, Ben Domhof, Jessy Epping, Storm Brinkerhof, Gijs Stortelder

RKZVC F4 (5e klasse 45 voorjaar)
Elftal
G W GL V P DV DT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ajax B F1
Longa '30 F10
FC Eibergen F10
FC Trias F7G
RKZVC F4
Mariënveld F1
AZSV F10
FC Winterswijk F12
AD'69 F3M
Varsseveld F7
Grol F8
DZSV F5m

11 10
11 9
11 8
11 8
11 7
11 7
11 4
11 4
11 3
11 3
11 1
11 0

0 1
0 2
2 1
1 2
1 3
0 4
0 7
0 7
0 8
0 8
0 10
0 11

30
27
26
25
22
21
12
12
9
9
3
0

80 11
82 17
62 20
91 22
55 23
74 25
38 41
39 64
22 51
29 68
9 80
4 163

RKZVC MINI F 2014 – 2015
Hieronder de foto van RKZVC MINI F in het najaar 2014

Boven vlnr Storm Brinkerhof, Friso Vosters, Niels Wopereis, Ben Domhof
Onder vlnr Lars Verhoeven, Thijmen Dibbets, Wout Te Molder, Judith Doppen (trainster), Toby Goldewijk,
Jur Groot Severt, Fedde Rouwhorst
Hieronder de foto van RKZVC MINI F in het voorjaar van 2015

Boven vlnr Judith Doppen, Friso Vosters, Dries Domhof, Sven Waenink, Ruben van Dillen, Hugo Holkenborg,
Sofie Weelink
Onder vlnr Toby Goldewijk, Stein Groters, Jur Groot Severt, Wout Te Molder, Milan ter Bogt, Jochem Besselink,
Fedde Rouwhorst, Lars Verhoeven
Afwezig
Thijmen Dibbets, Len te Plate

PERSBERICHTEN
Kunstgras bij RKZVC? (voetbalkrant augustus
2014)
“Met kunstgras op het hoofdveld heb je een
dusdanige uitbreiding van capaciteit, dat je in een
klap van de hele velden problematiek bent verlost!”.
Aan het woord is RKZVC voorzitter Johnny
Cuppers. We zijn bij hem op bezoek om hem te
vragen wat RKZVC kan doen om de al jaren
erbarmelijke slechte staat van het tweede veld te
verbeteren. Dit veld wordt door RKZVC niet alleen
voor wedstrijden gebruikt, maar ook voor
trainingen, met als gevolg dat het veld na de winter
niet om aan te zien is. Iets wat niet alleen de
RKZVC leden, die hier hun wedstrijden op moeten
spelen, een doorn in het oog is, maar ook
tegenstanders klagen terecht over het slechte veld.

Staat van RKZVC veld 2 laat veel te wensen over

Cuppers: “Bij RKZVC willen we graag dat alle leden
minimaal 2 keer per week kunnen trainen. Met 24 teams betekent dit dat je 48 trainingen per week af moet werken. Dat
is 10 per avond. Als je dat op 1 veld wilt realiseren, blijft er per team maar een kwart veld over. Dit is gewoon te klein
om een goede training op te zetten. Elke voetbaltrainer zal dit beamen. Vandaar dat wij een aantal jaren geleden al
hebben besloten om trainingen ook mondjesmaat op het 2e veld toe te laten, waarbij de trainers op het hart werd
gedrukt in de opbouw van hun trainingen rekening te houden met het veld. Helaas blijkt echter dat het 2 e veld toch te
zeer wordt overbelast, met als gevolg dat het veld er na de winter niet uit ziet.”
Je kan ook minder gaan trainen.
Cuppers: “We willen leden niet alleen bezig houden maar ook wat leren. Met name bij de jeugd is het belangrijk dat ze
steeds beter worden in het spelletje. Dat geeft veel voldoening en spelvreugde. Zo voorkom je dat spelertjes op latere
leeftijd afhaken en stoppen met sporten. Als je maar 1 keer per week zou trainen, komt er van dat leren niet veel
terecht.”
Het 2e veld geeft echter zo ook niet veel spelvreugde.
Cuppers: “Klopt. Bij spelvreugde hoort natuurlijk een goed veld. Vandaar dat we nu inzetten op kunstgras. Met
kunstgras op ons 1e veld kunnen we het 2e veld puur en alleen gaan gebruiken voor wedstrijden, waardoor het in een
goede staat blijft gedurende het seizoen. Alle trainingen zullen dan op het trainingsveld en op het hoofdveld worden
afgewerkt. Het moet dan zelfs mogelijk zijn om het trainingsveld gedurende het jaar redelijk groen te houden. We
hebben dan ook een verzoek bij de gemeente, eigenaar van het sportcomplex, ingediend om kunstgras op ons eerste
veld aan te leggen.“
Hoe was de reactie van de gemeente?
Cuppers: “We hebben inmiddels gesproken met wethouder Jos Hoenderboom, die sport in zijn portefeuille heeft, en
deze staat niet onwelwillend tegenover dit plan. Ook hij ziet dat kunstgras langzamerhand een basisvoorziening voor
een voetbalclub aan het worden is. Kijk maar om ons heen. Sv Grol 2 velden, Longa 2 velden, AZSV Aalten 2 velden,
Vios Beltrum, FC Eibergen, Sc Neede, Sc Meddo, FC Winterswijk, Trias Winterswijk, Ruurlo en ga zo maar door. De
voetbalsport evolueert en kunstgras is daar een onderdeel van. Een kunstgrasveld heeft met name op de jeugd een
aantrekkende werking. Door bij meerdere verenigingen in Oost Gelre kunstgras aan te leggen, voorkom je dat
jeugdleden naar de ‘grote’ clubs migreren. Kunstgras zal zo een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de kleine
kernen.”
Wanneer gaat de kogel door de kerk?
Cuppers: “In de ledenvergadering van september zal het bestuur het voorstel voorleggen aan de RKZVC leden. Als de
leden met het voorstel akkoord gaan, is het aan de gemeenteraad van Oost Gelre. We hopen dat ons voorstel
opgenomen wordt in de gemeentelijke begroting van 2015. Hierover wordt in november vergaderd. Als de beslissing
van de raad positief uitvalt, zouden we in het voorjaar van 2015 kunnen beginnen met de uitvoering mits het weer het
toelaat, want kunstgras kan alleen aangelegd worden bij goed weer. Mocht dat niet lukken, dan hopen we dat we direct
na seizoen 2014-2015 aan de slag kunnen.“

Nieuw tenue van RTI voor RKZVC D1
Onlangs is RKZVC D1 voorzien van
nieuwe tenues, aangeboden door
Manfred Harbers van RTI.
RTI is een internationaal zelfstandig
opererend bedrijf dat zich sinds 1988
gespecialiseerd heeft in het fabriceren
en monteren van geluidsarme
compressorinstallaties naar speciale
wensen van de gebruiker. Het
verkoopbeleid is erop gericht als
compressor-merk-onafhankelijk bedrijf,
installaties op de markt aan te bieden,
waarbij het product is afgestemd op de
wensen van de klant en niet andersom.
Ons personeelsbeleid streeft naar een
grote mate van betrokkenheid van het
personeel bij het bedrijf en een hoge
mate van zelfstandig werken, dit ter verhoging van de motivatie, prestatie en kwaliteit van de uitgevoerde
werkzaamheden. Kwaliteit leveren doen we met zijn allen. RTI heeft momenteel 24 medewerkers in dienst.
RKZVC D1 speelt in de 1e klas en dat is voor een kleine club als RKZVC een relatief hoog niveau met tegenstanders
als SDOUC D1, DZC D1, Grol D1, Varsseveld D1 en VIOD D1. Dat ze een moeilijk seizoen tegemoet gaan, bleek al
wel uit de eerste 2 wedstrijden die beide verloren werden. Niettemin bestaat er goede hoop dat ze redelijk op dit niveau
kunnen gaan meespelen.
Sponsoren zijn tegenwoordig onmisbaar om verenigingen financieel gezond te houden en RKZVC is daarom blij en
dankbaar met deze bijdrage van RTI. RTI wens de D1 heel veel succes dit seizoen.
Nieuw tenue van Siebert & Wassink
Personeelsadvies voor RKZVC C1
Onlangs is RKZVC C1 voorzien van
nieuwe tenues, aangeboden door
Siebert & Wassink Personeelsadvies.
Siebert & Wassink Personeelsadvies
adviseert organisaties bij het aannemen,
het ontwikkelen en het vertrek van
professionals en leidinggevenden. Door
jarenlange expertise en betrouwbaar
vakmanschap is het bedrijf gegroeid tot
het toonaangevende
personeelsadviesbureau in OostNederland met kantoren in
Lichtenvoorde en Enschede. Siebert &
Wassink Personeelsadvies is gericht op
werving en selectie van hoger
opgeleiden, assessments, outplacement
en HR- en organisatieadvies.
RKZVC D1 speelt in de 2e klas en heeft als zwaarste tegenstanders o.a. Silvolde C1, Varsseveld C1, Longa ’30 C2 en
Gendringen C1. In hun 5e wedstrijd in deze competitie moest RKZVC C1 in Gendringen tegen de medekoploper en
wonnen ze met 3-1. Hierdoor staat de ploeg na 5 wedstrijden alleen aan kop. Voorwaar een mooi stel.
Sponsoren zijn tegenwoordig onmisbaar om verenigingen financieel gezond te houden en RKZVC is daarom blij en
dankbaar met deze bijdrage van Siebert & Wassink Personeelsadvies. Siebert & Wassink Personeelsadvies wenst de
C1 heel veel succes dit seizoen.

Datum: 5 december 2014.
Van: Voetbalvereniging RKZVC.
Aan: Sportredactie van de Gelderlander.
Betreft: Contractverlenging trainer 1e selectie RKZVC: Laurens Knippenborg.
Afgelopen week is het contract tussen RKZVC en Laurens Knippenborg verlengd. Laurens zal ook het seizoen 2015 2016 trainer van de eerste selectie van RKZVC zijn. Hij is dit seizoen voor het tweede jaar hoofdtrainer van RKZVC en
heeft met het team - ondanks het vertrek van een zevental selectiespelers afgelopen zomer - een goede eerste helft
van het seizoen gedraaid. Zowel RKZVC als Laurens zijn er van overtuigd dat het niveau nog verder kan worden
uitgebouwd waardoor RKZVC dit jaar voor een prijs mee blijft doen. Gezien de gemiddeld jonge leeftijd van de selectie
zijn er duidelijk mogelijkheden om verder door te groeien.
Nieuwjaarsrun en receptie bij RKZVC
Op zondag 4 januari organiseren voetbalvereniging RKZVC en Perfect Running voor de 1e keer samen de
Nieuwjaarsrun Zieuwent. Het parcours loopt over fraaie kerkenpaden en door de kern van Zieuwent. De deelnemers
kunnen kiezen uit twee afstanden: 5 of 10 kilometer. De start en finish van beide afstanden is om 12:00 uur bij de
kantine van RKZVC. Er zijn leuke geldprijzen voor de snelste mannen en vrouwen beschikbaar gesteld. Een mooi
sportief begin van het nieuwe jaar.
Voor de pupillen zijn er spelletjes op het voetbalveld.
Aansluitend zal om 14.30 uur zal de nieuwjaarsreceptie worden gehouden.

Nieuw tenue van Flynth voor
RKZVC B2
Onlangs is RKZVC B2 voorzien van
nieuwe tenues, aangeboden door
Flynth. Medewerkers van Flynth staan
midden in de maatschappij. Ze wonen,
werken en brengen hun vrije tijd door
in dezelfde omgeving als de
ondernemers die klant zijn bij Flynth.
Ze zijn actief in dezelfde sociale
netwerken. Flynth ondersteunt deze
maatschappelijke bijdrage door
bijvoorbeeld het lokale
verenigingsleven – zoals sport- en
muziekverenigingen en culturele
evenementen – te sponsoren, in dit
geval RKZVC B2.
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 verenigingen 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 van het jeugdbestuur, bloemen aan Dave te Woerd van Flynth.

Digitale nieuwsbrieven
In januari 2014 is begonnen met maken van digitale nieuwsbrieven die per mail naar leden en belangstellenden wordt
gestuurd.
In de eerste helft van 2014 zijn er vier gemaakt, in het seizoen 2014 – 2015 zijn er 5 gemaakt en die staan op de
volgende bladzijden.
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Agenda jaarvergadering maandag 22 – 9 - 2014
Toelichting kunstgras - contributieverhoging
Aanvangstijden wedstrijden senioren
Onderhoud accommodatie afgelopen zomer
Nieuwe website 23 september in de lucht
Oproep om scheidsrechter te worden
Nieuws van het bestuur
Club van 100

Sinterklaas
Flessenactie
Norbert Kuijperstoernooi jeugd
Kersttoernooi senioren
Nieuwjaarsreceptie / snertloop
Seesink Tournament (Pinksteren)
Verenigingsdag

1 Agenda jaarvergadering 22 – 9 – 2014
Aanvang: 20.30 uur Locatie: Kantine RKZVC
1 Opening door de Voorzitter
2 Binnengekomen stukken
3 Notulen jaarvergadering 2013 (notulen staan op
www.rkzvc.nl gepubliceerd) / actiepunten n.a.v.
jaarvergadering 2013
4 Verslag van de penningmeester
5 Verslag van de kascommissie
6 Benoeming kascommissie
7 Jeugdzaken
8 VTZ
9 Vaststellen beleidsplan RKZVC (ter voorbereiding:
beleidsplan staat op www.rkzvc.nl gepubliceerd)
10 Kunstgras + contributieverhoging (zie beneden)
11 Nieuwe website RKZVC
12 Mededelingen van het bestuur
13 PAUZE
14 Bestuursverkiezing
15 Aftredend zijn Johnny Cuppers, Eugene Hoenderboom
en Bennie Storkhorst (allen herkiesbaar).
16 Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot 3 dagen
voor de vergadering schriftelijk voordragen bij het
bestuur. Een voordracht moet door 10 of meer leden
ondertekend zijn.
17 Rondvraag
18 Huldiging jubilarissen
19 Sluiting door de Voorzitter

onderhoudskosten wat lager dan bij gewoon gras.
Er zitten echter nadelen aan de aanleg van kunstgras. Ten
eerste is dat de aanschafprijs. Ten tweede zal de mat over
een jaar of 15 jaar vervangen moeten worden hetgeen
opnieuw een forse investering vergt.
Een club als RKZVC is niet in staat om zelfstandig zulke grote
investeringen te kunnen doen. Hiervoor zijn we afhankelijk
van de medewerking van de gemeente Oost Gelre, tevens
eigenaar van het terrein. De gemeente zal echter ook een
inspanning van RKZVC eisen. Daarom hebben wij 2
voorstellen aan de gemeente gedaan. In het eerste voorstel
is sprake van privatisering van de velden. In het tweede
voorstel blijft de gemeente verantwoordelijk voor het
onderhoud. In beide voorstellen wordt er van uitgegaan
dat de gemeente de kosten voor aanleg voor het kunstgras
volledig op zich neemt. RKZVC zorgt voor vrijwilligers die
helpen met opruimen, hekwerken, bestrating, etc.
Tenslotte zal RKZVC de contributie verhogen tot een niveau
gelijk aan andere clubs in Oost Gelre die kunstgras hebben.
De contributieverhoging zal in voorstel 1 worden gebruikt
om het onderhoud van de velden te betalen. In voorstel 2
wordt het geld gespaard zodat RKZVC over 15 jaar een
groot deel van de nieuwe mat zelf kan betalen.
Beide voorstellen zullen tijdens de jaarvergadering
uitgebreid aan de orde komen. Leden zal daarna worden
gevraagd om in te stemmen met aanleg van kunstgras en
met de noodzakelijke contributieverhoging. Na aanleg van
kunstgras wordt het contributieschema volgt:

2 Kunstgras – contributieverhoging
Tijdens de komende jaarvergadering zal het bestuur aan de
leden toestemming vragen om verder te gaan met haar
pogingen om te komen tot realisatie van kunstgras op het
hoofdveld. Met kunstgras op het hoofdveld hoeven we niet
langer te trainen op het 2e veld zodat de kwaliteit van dit
veld stukken beter zal zijn dan nu het geval is. Bovendien
geeft modern kunstgras meer voetbalplezier en zijn de

Pupillen 5 t/m 11 jaar: € 27,50/kwartaal (nu € 18,75/kw)
Junioren 12 t/m 17 jaar: € 32,50/kwartaal (nu € 21,25/kw)
Senioren vanaf 18 jaar: € 45,00/kwartaal (nu € 36,25/kw)
45+ competitie:
€ 18,75/kwartaal (nu € 13,00/kw)
Duidelijk moge zijn dat de komende ledenvergadering
belangrijk is. Wij hopen dan ook dat we veel leden mogen
begroeten zodat wij gezamenlijk een verantwoorde keuze
maken welke weg wij met RKZVC in slaan.
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3 Aanvangstijden wedstrijden senioren
Tot twee jaar terug speelde het 6e elftal op zondag altijd om
11.15 uur. Vorig seizoen speelde het 4e laat en dit jaar
speelt het 5e laat. Er zal een roulatieschema worden
gemaakt voor de komende jaren. Elftallen die laat willen
blijven spelen kunnen dat aangeven bij Eugène
Hoenderboom. Het 2e en 3e blijven op het hoofdveld om
10.00 spelen om toeschouwers iedere week een wedstrijd
te bieden op hoger niveau.
4 Onderhoud accommodatie afgelopen zomer
 Afgelopen zomer is er weer het nodige onderhoud
gedaan. Zo heeft Carina donkere gordijnen voor de
bovenste ramen in de kantine gehangen zodat er minder
(hinderlijk) zonlicht binnen komt.
 Bij de ingang van de kleedkamers 3 t/m 6 waren de muren
aan onderhoud toe. Eerst werd gedacht aan het opnieuw
sauzen van de muren. Later is besloten om vanaf de grond
ongeveer twee-derde deel te betegelen zodat alles
gemakkelijker schoon te maken is en omdat dit ook veel
duurzamer is. Met dank aan de vrijwilligers Marga,
Eugene, Sil, Benno plus enkele spelers van het tweede
voor schoon maken van de muren en het betegelen zelf
en Wessels Tegels & Sanitair voor de tegels voor een
aantrekkelijke prijs.

 Wat velen niet hebben kunnen zien, is de lekkage in de
kelder van de kantine die alleen optrad bij erg hoog
water. Dit lek was niet te vinden omdat het ergens in de
spouwmuren zit waar het zich dan verspreidt en ergens
anders naar binnen komt. Afgelopen zomer is daarom
door de WOPA drainage aangelegd tussen de kantine en
het trainingsveld. Daarna is de bestrating weer
aangebracht door Tonny en Martin, waarvoor onze dank.
Het lek is hiermee niet gedicht maar hopelijk komt het
water door de drainage niet meer zo hoog dat het water
door het gat naar binnen kan lekken.

5

Nieuwe website 23 september in de lucht

We hebben heel lang met de oude site gedaan (in het ICTgebeuren is 9 jaar een eeuwigheid) maar RKZVC wil met zijn
tijd meegaan en heeft dan ook besloten om de website op
de schop te nemen. De inrichting van de site in een modern
jasje is bijna klaar. Zeven leden hebben een training
gevolgd om in de nieuwe website te kunnen gaan werken.
Het zal in het begin even wennen zijn en soms zal men even
moeten zoeken waar iets staat maar we zijn er van
overtuigd dat de site behalve een modernere uitstraling
ook gebruiksvriendelijker wordt. Zo is bijvoorbeeld de
nieuwe site volledig geschikt voor mobiel, tablet, e.d. en is
er een zoekfunctie ingebouwd.
Voorlopig zal het archief met alle oude foto’s, informatie
over teams, wedstrijdverslagen, enz. nog niet te vinden zijn
op de nieuwe site. Als de nieuwe site functioneert, zal er
een dropbox (extern systeem a la You Tube) worden
gebouwd waarin dan het archief komt. In dat systeem
kunnen dan bijvoorbeeld ook de notulen van alle
commissies en trainingslesstof per leeftijdscategorie
worden bewaard. In de dropbox zal met wachtwoorden
worden gewerkt zodat iemand alleen toegang krijgt tot de
plekken waar hij / zij wat mee te maken heeft. Het voordeel
hiervan is dat dan niet alle informatie bij wisseling van de
wacht (andere secretaris, andere trainer) hoeft te worden
over gedragen.
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Bovendien worden er altijd back ups gemaakt (een crash
van een computer is dan niet meer fataal).
Als alles volgens plan verloopt zal de vernieuwde site op
maandag 22 september tijdens de jaarvergadering worden
gepresenteerd. De volgende dinsdag zal de omzetting
gebeuren. Dit betekent dat op dinsdag 23 september
www.rkzvc.nl grotendeels niet bereikbaar zal zijn.
Suggesties, op- en aanmerkingen kun je sturen aan
b.storkhorst@chello.nl. We zijn blij met elke input die we
mogen ontvangen.

Te verwachten investeringen komende jaren
Er is een overzicht gemaakt van de verwachte
investeringen op de relatief korte termijn (afgezien van
eventueel kunstgras). Het valt mee. Te verwachten zijn
het groot onderhoud van de kleedkamers (plafonds en
wellicht het plat dak) en eventueel een opbergrek voor
voetbaltassen. De tassen staan nu in de hal van de kantine
vaak behoorlijk in de weg. Iedereen wordt in ieder geval
gevraagd om de tassen zoveel mogelijk aan de kant te
zetten en niet zo maar midden in de hal neer te ploffen.

6 Oproep om scheidsrechter te worden
Door de komst van het 7e elftal is RKZVC ook de verplicht
om een scheidsrechter meer “te leveren” aan KSUL, het
scheidsrechtersverband dat in onze gemeente de
scheidsrechters regelt voor de lagere elftallen. Vandaar dat
we een oproep doen aan belangstellenden om zich
hiervoor aan te melden. Deze scheidsrechters fluiten dus
alleen in de buurtplaatsen en in het algemeen vrij vroeg op
de zondagmorgen.
Zij kunnen een cursus volgen (kosteloos) om beter
vertrouwd te raken met de regels en het fluiten in het veld
zelf. Belangstellenden kunnen zich melden bij:
Richard Hendriksen, 06 – 27287919,
rwjhendriksen121@gmail.com

 Het nieuwe beleidsplan
In vorige nieuwsbrieven stond iedere keer al een stukje
van het nieuwe beleidsplan. Het beleidsplan RKZVC (van
2014 tot 2019) is nu in zijn geheel klaar en komt als
agendapunt op de jaarvergadering. Het beleidsplan komt
voor de jaarvergadering op de site te staan zodat iedereen
het vooraf kan lezen.

7 Nieuws van het bestuur
 Verzorger 1e elftal op zondag gevraagd
We hebben nog steeds geen verzorger
voor het 1e elftal op de zondag. Heb jij een
afgeronde opleiding sportmasseur of een
EHBO diploma en de ambitie om de
opleiding sportmasseur te volgen? Wil je
op de zondagmiddag alle zaken rondom
de verzorging van de spelers het 1e elftal regelen? Neem
dan contact op met Joris Wassink: 06 – 25046070.

afloop van training of wedstrijd weer schoon (afgespoeld)
in de ballenkast van dat team worden opgeborgen. De
trainer is verantwoordelijk dat er geen ballen zoek raken.
nd van de dag) dient het veld
weer vrij te zijn van al het materiaal (doelen naast het
veld) zodat er geen obstakels op het veld staan bij het
maaien.

 Trainer lagere elftallen
Nadat Raymond Spexgoor dit voorjaar stopte als trainer
voor de lagere elftallen is het afgelopen half jaar gezocht
naar een opvolger. Die is niet gevonden en de trainingen
zullen voor een groot deel door Eugène Hoenderboom
worden verzorgd, afgewisseld met enkele spelers van de
lagere elftallen. Iemand die dit (tegen een kleine
vergoeding) wil gaan doen, is van harte welkom en kan
zich melden bij Eugène Hoenderboom 0544 – 352316 / 06
– 19932279 e.hoenderboom9@chello.nl.







 Opruimen / schoon houden accommodatie
Van alle voetballers wordt verwacht dat men na trai-ning
of wedstrijd de kleedkamers schoon achterlaat. Dit
betekent dat alle kleding weg is en dat de kleedkamers
zijn schoon getrokken. Trainers en leiders dienen hierop
toe te zien.

8 Club van 100
De ‘Club van 100’ bestaat uit supporters die RKZVC een
warm hart toedragen. Door het organiseren van
activiteiten probeert de ‘Club van 100’ de leden dichter bij
het clubgebeuren te krijgen.
Bij de laatste competitiewedstrijd in het vorige seizoen van
RKZVC 1 heeft de ‘Club van 100’ flyers uitgedeeld. Enerzijds
om meer naar buiten te treden als ‘Club van 100’,
anderzijds hoopt ze hiermee meer leden te krijgen. Op
korte termijn zullen leden van de ‘Club van 100’ hiervoor
belangstellenden benaderen. Als iemand niet bij de laatste
thuiswedstrijd van het vorige seizoen was en toch
belangstelling heeft, kan hij / zij meer informatie krijgen bij
onderstaande mensen.
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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2 Fietsverlichting
3 Stand van zaken rond kunstgras
4 Jeugd mag niet op het 2e veld “spelen”
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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 – 10 – 2014 in kantine 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 oudGraafschapper Ben Klein Goldewijk

Agenda
29 oktober
10 november
11 november
28 november
1 december
8 december
27 december
27, 29, 30 december
28 december
4 januari
24 - 25 mei
30 mei

Focus TV bij RKZVC 20.00 uur
Kruisjassen
Club van 100 bijeenkomst
Spelregelkwis in kantine
Sinterklaas
Kruisjassen
Flessenactie
Norbert Kuijperstoernooi jeugd
Kersttoernooi senioren
Nieuwjaarsreceptie / snertloop
Seesing Tournament (Pinksteren)
Verenigingsdag

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 (Fiets)verlichting
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.
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3 Stand van zaken rond kunstgras
De wens van RKZVC, kunstgras aanleggen op het hoofdveld, wordt gedeeld door het gemeentebestuur. Zulks is af
te leiden uit het feit dat men hiervoor in de programmabegroting 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/cgibin/agenda.cgi/action=view/id=40850

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).

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).

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).

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.

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.
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.

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.

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

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 flessenactie 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 seniorenteams (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.
5 Nieuwjaarsreceptie / Nieuwjaarsrun 4 januari
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Op zondag 4 januari wordt de
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 4
traditionele nieuwjaarsreceptie
november j.l. sprak de raad zich unaniem uit vóór aanleg
gehouden.
van kunstgras in Zieuwent. Voorzitter Johnny Cuppers, die
De Activiteiten Commissie
van het inspreekrecht gebruik maakte om nogmaals te
organiseert de “Nieuwjaarsrun
wijzen op de noodzaak van kunstgras in Zieuwent, werd
Zieuwent” samen met Perfect
uitgebreid door meegereisde bestuursleden en supporters
Running (Lisa te Molder, Maikel Toebes). Zij zijn actief in de gefeliciteerd met dit resultaat. En toen de delegatie ‘s
loop-sport en willen helpen om mensen - ook buiten het avonds laat terug keerde in de kantine, werden zij door de
voetbal - enthousiast te maken voor deze nieuwjaarsrun. Er aanwezigen met uitbundig gejuich begroet omdat het
zijn affiches gemaakt (zie hieronder) om meer reclame te goede bericht natuurlijk via Twitter al bekend was
maken.
geworden. Maar natuurlijk moeten de felicitaties gericht
Voor leden blijft inschrijven gratis." Aan niet-leden van zijn aan RKZVC en iedereen die RKZVC een warm hart
RKZVC zal een inschrijfgeld van € 5,- worden gevraagd. Ook toedraagt.
zullen er verkeersregelaars komen (men is bezig met een Inmiddels heeft er een vervolgvergunning bij de gemeente). Volg de berichten op de gesprek plaats gevonden met de
website. Uiteraard kan er ook weer gewandeld worden. verantwoordelijke ambtenaar van
Hier is de deelname vrij.
de gemeente. In dat gesprek werd
De pupillen E, F en mini’s worden 12.45 uur verwacht.
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.
Het vulmateriaal is van belang voor de demping. Rubber
heeft zich wat dat betreft al bewezen. Nadeel van rubber is
6 Stand van zaken rond kunstgras
de zwarte kleur, de geur en de warmte. Daarom wordt er
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nu met kurk geëxperimenteerd. Kurk is echter duurder en
wedstrijden van het eerste voor hun rekening te nemen.
het is nog niet bekend hoe lang kurk mee gaat.
Het medisch team bestaat nu uit: John Eekelder, Stan
Om er achter te komen wat
Kolkman, Nienke Hulshof, Helga Wolsink en Stijn van
we willen, heeft de
Zutphen.
commissie aan de leden
 Er zijn oriënterende bijeenkomsten geweest met de
gevraagd om op de velden
besturen van RKZVC, KSH en Mariënveld om te praten
van Gendringen (dik en
over toekomstige samenwerking. De jeugdafdelingen van
rubber), FC Winterswijk
de drie clubs gaan op termijn wellicht intensiever
(dun en kurk) en Ruurlo
samenwerken Een invalshoek zou kunnen zijn dat de
(dun en rubber) te gaan
jeugd op termijn in een soort gezamenlijke pool gaat
trainen. Het eerste elftal bleek hiertoe bereid. Tijdens hun
voetballen. Momenteel liggen er beslist nog geen
training letten ze op rol- en stuitgedrag, slidings,
afspraken. Er zal contact worden gehouden maar
wendbaarheid, veerkracht, etc. Hun bevindingen zullen
voorlopig wordt even afgewacht wat de ontwikkelingen
worden meegenomen in de uiteindelijke keuze van het
bij de drie verenigingen zijn.
type veld.
Om niet te veel tijd te verliezen zijn de zes bedrijven, die al
een offerte hadden uitgebracht, gevraagd om hun offerte  Iedere week is het schrapen om de spelers voor het 2e tot
en met het 7e bij elkaar te krijgen. Dit blijft een
aan te passen met het bestek als basis, waarbij de
aandachtspunt. Het bestuur kan spelers niet verplichten
sprietdikte en vulling als variabelen zijn opgenomen. Zo
om hoger te gaan voetballen. We willen wel een “moreel”
denken wij rond de kerstdagen te kunnen beslissen met
beroep doen op spelers om in andere teams mee te
welk bedrijf we in zee gaan.
spelen.
Voor tijdstip van aanleg hinken we nog op 2 gedachten. Je
kunt proberen het veld vóór het jeugdtoernooi aan te  Vorig jaar is afgesproken om het
leggen, of er na. Er vóór heeft als voordeel dat je vroeg in
hoofdveld wat meer te sparen
het seizoen zit en dat dit de aannemer misschien wel wat
omdat deze anders erg slecht
waard is. Nadeel is natuurlijk dat je dan circa 8 weken niet
bespeelbaar wordt. Nu laait de
over het hoofdveld kunt beschikken en er vele wedstrijden
discussie over de intensiteit van het
elders gespeeld moeten worden. Bovendien is het
gebruik van het hoofdveld weer op.
pinksterweekeind een keiharde einddatum. Als je na
De meningen zijn verdeeld, waarbij
Pinksteren begint, kun je wellicht nog wat acties op het
enerzijds aangegeven wordt dat het
hoofdveld houden en ben je minder weersafhankelijk
veld gespaard dient te worden en anderzijds dat we juist
omdat je geen harde einddatum hebt.
verlichting op het hoofdveld hebben aangelegd omdat we
Zodra er duidelijkheid is over een en ander zal er een
het veld dan intensiever kunnen gebruiken en het 2e veld
bijeenkomst voor alle leden worden georganiseerd waarbij
kunnen sparen.
keuzes zullen worden toegelicht en tegelijk zal worden
Trainers moeten bij trainingen in ieder geval eerst het
ingegaan op het werk dat door vrijwilligers kan worden
trainingsveld bezetten en daarna de andere velden. Is er
verricht.
ruimte op het trainingsveld dan moet men van het
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

hoofdveld en van het 2e veld af en naar het trainingsveld!
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.
8 Beleid indeling jeugdteams competitie
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Aan het eind van de 1e competitiehelft is de balans acties. Er worden ongetwijfeld besluiten genomen die niet
opgemaakt van de prestaties van onze jeugdteams. We goed uitvallen, zowel bij de senioren als bij de jeugd. Dit is
kunnen vast stellen dat de behaalde resultaten bij veel namelijk inherent aan het feit, dat ook deze beleidsjeugdteams niet geheel volgens verwachtingen waren, wat uitvoerders de wijsheid niet in pacht hebben. Dit zijn echter
soms het nodige commentaar oplevert, maar hoe zit het wel mensen met hart voor de club met alle aspecten die
nou precies ?
daarbij horen. Wij vragen dus om daar op de juiste wijze
Het indelen van jeugdteams blijft altijd een lastige aange- mee om gaan! Iedereen mag uiteraard een mening hebben
legenheid. Hiervoor hebben we een beleidsplan opgesteld en ergens niet mee eens zijn. Praat daar dan over en dan
welke als leidraad geldt. In de verdeling kennen we de wordt er geprobeerd om tot een oplossing te komen.
prestatieteams en de niet-prestatie gerichte teams. Waar Alleen negatieve kritiek is niet bevorderlijk voor het
de prestatieteams in de 1e of 2e klasse spelen, proberen uitvoeren van een hobby.
we de overige teams in een gelijkwaardige klasse in te
delen. Dit wordt gezamenlijk bepaald op basis van
RKZVC-Jeugdbestuur / VT
ervaringen uit eerdere seizoenen en door overleg met
trainers en/of leiders van de teams. Deze gesprekken 9 Winterprogramma RKZVC 1 + 2
vinden plaats met coördinatoren vanuit de VTZ en het 13-jan SDOUC - RKZVC 1
20.15 oefenwedstrijd
jeugdbestuur. De praktijk leert echter helaas dat er dit 17-jan VSCO 61 - RKZVC 1
15.00 oefenwedstrijd
seizoen te voortvarend is ingedeeld. Dit betekent dat er 25-jan Grol - RKZVC 1
??
schaduwwedstrijd
niet vaak gewonnen wordt, wat er in eerste instantie weer 1-feb OBW - RKZVC 1
??
schaduwwedstrijd
voor zorgt, dat er minder spelvreugde is.
20.00 oefenwedstrijd
Spelvreugde is de basis van het spelen bij een club. Toch 22-jan FC Trias 2 - RKZVC 2
25-jan
Concordia
W2
RKZVC
2
?
schaduwwedstrijd
betekent dit niet dat het zinloos is. De spelers krijgen meer
1-feb
Erix
1
RKZVC
2
?
schaduwwedstrijd
weerstand, waar ze van leren, terwijl verliezen niet altijd
?
schaduwwedstrijd
betekent, dat je ‘minder’ bent. Het kan ook een gevolg zijn 8-feb Neede 2 - RKZVC 2
van pech of het fysiek minder zijn.
Het was Co Adriaanse, die ooit meldde, dat we niet aan 10 Kruisjassen
“scorebord-journalistiek” moeten doen. Hij bedoelde In oktober, november en december
daarmee dat verliezen niet hoeft te betekenen dat je niet is er al weer drie keer gekruisjast in
goed gespeeld zou hebben. Op de langere termijn pluk je de kantine van RKZVC. De volgende
er de vruchten van. Nogmaals: we zijn ons bewust van het data zijn (onder voorbehoud):
feit dat er soms te ‘hoog’ is ingedeeld en - daar waar 2015: 12 januari, 9 februari, 9 maart,
mogelijk - wordt er bijgestuurd voor de 2e competitie helft. 13 april. We nodigen liefhebbers
Ondanks deze bewustwording wensen wij alle teams veel van harte uit om te komen kaarten en mee te doen voor
aardige prijzen. Men hoeft geen lid te zijn om mee te
succes in de 2e helft.
mogen doen. Op de website staat de volledige stand. De
Verder het volgende. RKZVC is een club met 370 leden, top zes momenteel zijn:
1 Jan Seegers
13.870
waarvan het merendeel actief is en dus ook wedstrijden
2 Henri Klein Holkenborg
13.870
speelt. Hierbij hoort een structurele organisatie, aange3
Freddie
Boschker
13.730
stuurd door het bestuur dat het beleid bepaalt, aanstuurt
4
Willy
Holkenborg
13.590
en bewaakt. Daaronder hoort een uitvoerend kader zoals
5 Anna Bongers
13.350
het jeugdbestuur, de VTZ en andere commissies. Deze
6 Liene Wopereis
13.350
proberen tezamen e.e.a. in goede banen te leiden.
Hiervoor zijn vele trainers, leiders, scheidsrechters en
andersoortige vrijwilligers nodig. Helaas is het een landelijk
gegeven dat er hieraan een tekort bestaat. Toch zijn we er
11 Agenda / kalender activiteiten RKZVC
zuinig op. Besluiten worden daarom ten allen tijde in
overleg genomen en absoluut altijd in het belang van de Gelukkig zijn er regelmatig activiteiten voor en door leden,
club. Het blijkt namelijk, dat er soms wordt gedacht, dat er zowel op het veld als in de kantine als ergens anders. Met
sprake
zou zijn van persoonlijke name ook voor Carina is het dan lastig in de kantine als ze
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niet weet dat er wat georganiseerd wordt. Het bestuur wil 12 RKZVC C2 zaterdag 13-12 kampioen geworden
dan ook actiever zorgen dat er een kalender / 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 – Activiteitenagenda).
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
RKZVC C2 kampioen najaar 2014
houden.
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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1 Vrijwilligersavond vrijdag 13 maart 20.30
Ook dit jaar willen wij alle vrijwilligers
die zich inzetten voor RKZVC bedanken
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 nodigt RKZVC alle vrijwilligers uit 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
vrijdag 13 maart om 20.30 in de kantine op onze eigen
Greune Weide.
De activiteit zelf is een geheim van de activiteitencommissie en moet een verrassing zijn.
Groeten van de Activiteiten Commissie
2 Vrijwilligers gevraagd
Zoals een ieder wel weet, is het ook voor een club als RKZVC
steeds moeilijker om voldoende vrijwilligers te vinden. Bij
het inzetten van vrijwilligers doen we al een beroep op
onze leden. Dat zal in de toekomst meer worden. Veel
leden doen al het nodige voor RKZVC maar ook een heel
aantal anderen niet.
Om dit probleem te bespreken met onze leden heeft het
bestuur er voor gekozen om dit per seniorenelftal aan de
orde te stellen.
Er is een lijst gemaakt op 4 vakgebieden / hoofdgroepen
(onderhoud / voetbaltechnisch / kantoorwerk (zoals PR) /
bestuur- en commissiezaken). Deze 4 gebieden zijn op
hoofdlijnen omschreven en zullen worden voorgelegd aan
de leden. Tevens gaan wij per elftal inventariseren wat een
individueel lid voor de club zou kunnen / willen doen. Met
ieder seniorenelftal wordt in de 2e helft van maart een

Agenda
Vrijdag 13 maart
Dinsdag 17 maart
Maandag 20 april
Za-zo 23 / 24 mei
Maandag 25 mei
Dinsdag 26 mei
Maandag 1 juni
Weekend 11 juli
Vrijdag 24 juli

Vrijwilligersavond 20.30
Ideeënavond hoofdveld 21.30
Kruisjassen 20.00
Seesing Tournament (Pinksteren)
Verenigingsdag
Start opruimen rondom hoofdveld
Start aanleg kunstgras
De Voorzet (onder voorbehoud)
Oplevering Kunstgrasveld

gesprek gepland. De bijeenkomst zal naar verwachting niet
langer dan een half uur duren.
Als bestuur hechten wij er veel waarde aan dat elke speler
er bij de bijeenkomst van zijn tea is! We doen een moreel
beroep op onze leden tot het verrichten van
vrijwilligerswerk.
Ook zal aan ouders van jeugdleden en supporters een brief
(met formulier) gestuurd worden met de vraag of zij wat
willen doen voor RKZVC.
Er is veel vrijwilligerswerk; de noodzaak hiervoor is hoog.
3 Dinsdag 17 maart 21.30 Ideeënavond!
Nu het natuurgras op ons hoofdveld plaats gaat maken
voor kunstgras zijn er in de wandelgangen al vele ideeën
ontstaan over acties die we op het “oude” hoofdveld
kunnen laten plaatsvinden. Tijdens de verenigingsdag (2e
Pinksterdag / 25 mei 2015) willen we een mooie actie (of
enkele acties) houden. Om de wilde ideeën te
concretiseren, is er een “Ideeënavond” gepland.
Op dinsdagavond 17 maart vanaf 21.30 uur kan een ieder
die een goed idee heeft en wil helpen met uitvoering
hiervan, dit idee delen met de Activiteiten Commissie en
het bestuur. Op deze avond zijn 2 leden van de AC (Dennis
Krabbenborg en Norman Rouwhorst) en 3 leden van het
bestuur (Laurens Donderwinkel, Richard Hendriksen en
Joris Wassink) aanwezig om de plannen aan te horen. We
hopen dat we positief verrast worden!
NOOT: We willen het enthousiasme bij onze leden niet
remmen, maar ideeën in de lijn van het rijden met zware
voertuigen, met hoge snelheid, met veel vervuiling en met
ongekend veel lawaai, kunnen we in het kader van
veiligheid en milieuaspecten niet ten uitvoer brengen.
4

Clubgebouw: kelder en terras
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• De besprekingsruimte in de kelder gaat verhuizen naar Ook wordt de mogelijkheid van een
het jeugdhonk (deze gaat op de zaterdag dicht). De oude tassenberging mee genomen zodat
besprekingsruimte kan dan benut worden voor opslag (is de puinhoop van tassen, zoals die er
een wens van Carina).
nu soms in de hal is, niet meer
Uiteraard kan de jeugd de “nieuwe” bespreekruimte voorkomt (foto is enkele weken
benutten als daar behoefte aan is.
geleden genomen).
• Verderop in deze nieuwsbrief staat een uitgebreid verslag
van de presentatie op maandag 23 februari over de
aanleg van kunstgras komende zomer. Het bestuur heeft
besloten om te onderzoeken of aanleg van een terras aan 5 Nieuws van het bestuur
 Er is een 2e gesprek geweest tussen
het clubhuis haalbaar is.
RKZVC, KSH en vv Mariënveld over
Een impressie van “hoe het zou kunnen worden” is in de
verdere samenwerking. Er is gesproplaatjes hieronder weer gegeven.
ken over het formeren over een
Let wel: het gaat om onderzoeken of het mogelijk is!
centrale jeugdafdeling. Afhankelijk van
de reacties van de verenigingen zal er
een vervolg komen.
 We gaan vier kleine goals (met zwenkwielen en draagbeugels) + één grote goal (met zwenkwielen en draagbeugels) aanschaffen (deze zijn kunstgrasproof).
 Volgend jaar komt er een 2e selectie met “het 2e van nu”
en de jongere spelers van het huidige 3e die potentie
hebben om in het 2e te spelen. Het 3e zal niet meer als
prestatieteam fungeren. In februari is hierover met
betrokkenen overlegd om te bezien hoe e.e.a. invulling
kan krijgen.
Ook zal er goed gekeken worden of we volgend jaar weer
met 7 seniorenteams de competitie in moeten / kunnen
gaan. Het is momenteel vaak “harken” om bij elk team
voldoende spelers bij elkaar te krijgen en dat levert nogal
wat frustratie op.
 Er is een spelersraad samengesteld voor de jeugd (D t/m
A).
 Besloten is om voor volgend seizoen een VOG (Verklaring
Omtrent Gedrag) van alle trainers en leiders op te vragen.
De VOG wordt door de gemeente afgegeven. Als een
leider of trainer geen VOG ter beschikking wil stellen, dan
kan degene niet meer met de jeugd van RKZVC werken.
Zaak is om hier consequent in te handelen.
 De basisschool in Zieuwent krijgt een continurooster. We
willen dan ook op de middagen gaan trainen. Uiteraard
moet er rekening gehouden worden met kinderen uit
Mariënveld (hebben nog geen continurooster). We
kunnen geen trainingen geven op momenten dat spelers
uit Mariënveld niet kunnen omdat ze naar school moeten.

6

Lageschaar Mechanisatie shirtsponsor RKZVC C2
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Lageschaar Mechanisatie is de nieuw shirtsponsor van
Totaal
TraiWed- DiverRKZVC C2. Het bedrijf handelt in nieuwe en gebruikte
uren
ningen strijden
sen
tractoren en machines maar doet ook reparaties en
veld 1
82
260
33
onderhoud, eventueel aan huis. Op de foto overhandigt
veld 2
267
156
19
René Doppen bloemen aan Laurens Lageschaar.
veld 3
646
3
50

Alles
totaal
375
442
699

1515

Er van uitgaande dat bij “gewoon” gras het maximum
ongeveer 250 uur per jaar is, zal het duidelijk zijn dat bij
RKZVC de belasting van de velden veel te hoog is. Daarom
is het ook niet verwonderlijk dat de velden er na de winter
belabberd bij liggen.

7 Presentatie kunstgras 23-2-2015
Op maandag 23 februari werd door Johnny Cuppers
namens RKZVC en Aaldert Hooijer namens Antea een
presentatie gegeven over de aanleg van kunstgras
komende zomer in Zieuwent. Tijdens de presentatie werd
veel informatie gegeven over de voorgeschiedenis en de
technische details. Aan het eind van de avond werd het
contract voor de aanleg van het kunstgras veld getekend.
Bij deze een samenvatting van de belangrijkste informatie
die gegeven is.
Voorgeschiedenis
Hebben we wel kunstgras nodig?

Om een antwoord op deze vraag te geven, werd
bovenstaande foto getoond. Dit is een foto van het 2e veld
in het seizoen 2013-2014. In deze toestand bevond
het 2e veld zich de laatste jaren in het voorjaar
regelmatig. Dit komt mede door de overbezetting op alle
velden wat in het volgende schema werd getoond.

In 2003 ging RKZVC voor het eerst naar de gemeente
vanwege de slechte staat van de velden en vroeg om een
4e veld. De jaren er na gingen er geregeld opnieuw brieven
naar de gemeente om een oplossing, maar telkens weer
ontbraken de financiële middelen.
In het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad in
2014 stelde het CDA dat er eigenlijk in elk kerkdorp
kunstgras zou moeten liggen. Dit was voor RKZVC het sein
om de oude wens opnieuw op te pakken.
In mei werd daarom een kunstgrascommissie opgericht,
waarin Laurens Knippenborg, Laurens Donderwinkel, Joris
Wassink, Johnny Cuppers, Martin Heemskerk (adviseur) en
in latere instantie Jan Cuppers zitting namen. Offertes van
bedrijven werden opgevraagd op basis waarvan een
investeringsoverzicht naar de gemeente werd gestuurd.
Op de afgelopen jaarvergadering werd het plan door de
leden goed gekeurd en de gemeente nam een bedrag op in
de begroting voor 2015. Op 4 november keurde de
gemeenteraad de begroting goed en daarmee ook het
gereserveerde bedrag voor de aanleg van kunstgras bij
RKZVC.
Na een gesprek eind november kreeg RKZVC de
goedkeuring van de gemeente om over te gaan tot
aanschaf, waarbij werd aangetekend dat het onderhoud bij
de gemeente (lees Hacron) diende te blijven.
Eisenpakket
Er werd een eisenpakket samengesteld op basis waarvan 6
bedrijven een offerte in dienden. Enkele onderdelen van
dat eisenpakket:
• Afmeting (totaal 8951 m2)
• FIFA certificering
• Garantie 15 jaar
• Reclameborden blijven in gebruik (demontabel)
• Bedrijven moesten aangeven wat RKZVC zelf kan doen
De ingediende offertes verschilden nogal qua uitvoering,
waardoor een goed vergelijk niet mogelijk bleek. Daarom
werd er een verbeterd eisenpakket opgesteld, bestaande
uit een uitgebreid bestek en bijbehorende tekeningen. Met
dit als basis werd de 6 gevraagd om hun offerte te herzien.
Naast de betere beschrijving van een en ander werd
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besloten om de maximale afmetingen van het veld, 105x69
m, te verkleinen tot 104x68 m. Dit was nodig omdat de
uitloop op dit moment niet overal de voorgeschreven 4 m
is. Dit zou betekenen dat de strenge FIFA keuring niet zou
worden gehaald. Bovendien werd besloten het ‘olympiade’
model, waarbij de afrastering aan alle zijden een knik
vertoont, niet te handhaven. Dit geeft iets meer ruimte om
met voertuigen rondom het veld te kunnen rijden. Door
ook de hoeken af te ronden ontstaat meer ruimte voor
voertuigen die straks niet meer op het veld mogen.
De hoeken worden afgerond.

De opbouw van de constructie zelf is in de volgende
tekening te zien.

Rondom zal binnen de omheining
50 cm verhard worden en 150 cm
er buiten. De verharding buiten
de omheining zal 10 cm lager
komen
te
liggen
zodat
weggeblazen bladeren en vuil
niet eenvoudig terug het veld op
waaien. De omheining zelf zal 110
cm hoog worden (voor de tribune
95 cm).
Keuze type kunstgras
Er zijn veel types kunstgras (dik of dun, met variatie in
aantal sprieten per m2) en vulmateriaal (rubber of kurk).
Het voordeel van een dikke spriet lijkt een langere
levensduur te zijn. Vanwege de onzekerheid over de
duurzaamheid en vanwege de veel hogere prijs, is besloten
om geen kurk te gaan gebruiken.

Grofweg is de opbouw:
• Huidige veld wordt 30 cm diep afgraven.
• Zandlaag van 36 cm(onderin komt de drainage te liggen)
• Sporttechnische laag bestaande uit granulaat van 10 cm
dikte
• Kunstgrasmat 6 cm, gevuld met 1 cm zand en 3 cm
rubber (nieuwste type vezel; robuust 365 micron dik).

In december en januari heeft de 1e selectie op verschillende
soorten kunstgras getraind om zo de eigenschappen van de
diverse velden te kunnen beoordelen. Daarbij keken ze
naar stuit- en rolgedrag bal, wendbaarheid spelers, maken
van slidings (eventuele brandwonden), veerkracht,
benadering natuurgras, oordeel keeper (afzet, vallen) en
bestand tegen schade / slijtage. Het eindoordeel was als
volgt: Gendringen 6,6; Ruurlo 6,7; Winterswijk 7,3; Oene
8,0.
De voorkeur van de 1e selectie bleek ook die van de commissie: het veld dat in Oene door Antea werd aangelegd.
Deze mat heeft een Diamond Blade vezel van 365 micron
(het nieuwste type) en is ingestrooid met rubber. Er wordt
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vanuit gegaan dat de kunstgrasmat 15.000 uur mee kan
gaan voordat ze moet worden vervangen.
De aanleg en vrijwilligerswerk
De voorlopige planning voor de aanleg ziet er als volgt uit
(groen gearceerd is vrijwilligerswerk):
Maandag 25 mei (2e Evt. afscheidsacties op veld
pinksterdag):
Dinsdag 26 en
Reclameborden inclusief rails
woensdag 27 mei:
verwijderen
Toegang achterzijde maken
en aanplant opruimen.
Doelen en cornervlagpotten
verwijderen en opslaan
Donderdag 28 t/m
Leunhekwerk en tegelpad
zaterdag 30 mei:
verwijderen
Doelen schilderen voor
hergebruik.
Maandag 1 juni 2015 Start aannemer
??? (aan te geven
Aanleg tegelpad en hard
door aannemer)
maken doelenopslag
??? (aan te geven
Ophangen reclameborden
door aannemer)
door vrijwilligers
Vrijdag 24 juli 2015
Opleveren veld

Dan wordt de drainage aangelegd

Zand- en granulaatlaag van 36 cm respectievelijk 10 cm
aanleggen en vlak maken

Zo ziet het er momenteel uit.

De kunstmat uitrollen en aan elkaar lijmen

Eerst wordt de bovenlaag afgraven.
Rubber instrooien en klaar voor gebruik.
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• Essentie: het veld schoon houden en zorgen dat de
infill op niveau blijft.

Het gebruik
Het trainingsschema zal zo gemaakt worden dat er niet
meer op het 2e veld getraind wordt. Het kunstgras zal
waarschijnlijk ca. 1000 uur per jaar bespeeld worden. Dat
betekent dat er voor de andere velden samen ca. 500 uur
per jaar over blijft, waardoor het 2e veld ook in het voorjaar
goed bespeelbaar zal zijn. Alle teams, m.u.v. de lagere
elftallen, zullen minimaal 1x per week op het kunstgras
trainen.

• Dagelijkse werkzaamheden: borstelen, slepen,
herverdelen infill, kwetsbare plekken aanvullen
• Specialistisch onderhoud (door Antea Group): los
woelen van infill en diepreinigen van kunstgrasmat.

Er zullen instructiebijeenkomsten komen voor trainers /
leiders waarbij wordt gewezen op de do’s en don’ts. Om
een voorbeeld te geven: men moet zo min mogelijk zand
vanaf het natuurgras mee slepen naar het kunstgras. Dat
betekent o.a. van kleedkamer naar kunstgras over de tegels
lopen (niet schuin over het trainingsveld) en voor een
wedstrijd op het kunstgras zelf warm lopen.
Het onderhoud

Bespeling onder winterse omstandigheden
Kunstgras en vorst:
• Het product kunstgras is in beginsel vorstbestendig;
Kale of droge vorst:
• Is voor het veld geen probleem;
• Bij opdooi niet bespelen.
Sneeuw:
• Een besneeuwd veld niet bespelen;
• Geen zout of pekel gebruiken;
• Sneeuw mag en kan geruimd worden, hetzij door
Antea Group of onder toezicht van Antea Group.

Kwetsbare punten:
• Het verslepen van rubber infill
• Het beschadigen van de naden
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• Het beschadigen van de hechting van de vezels
Een voorbeeld van zo’n wedstrijdverslag staat hieronder
(NVC 2 – RKZVC 7: 1-2).
Ondertekening contract
Nadat er in de rondvraag een aantal vragen werden Søwent Seubn neemt de punten weer mee naar Zieuwent.
beantwoord, ondertekenden Aaldert Hooijer namens Na een voor sommige iets te gezellige avond (lees:
Antea en Erik Klein Goldewijk, Ruud Donderwinkel en Han weinigen lagen er voor 4 uur in) was het vanmorgen alweer
Rouwhorst namens de SAR (Stichting Accommodatie vroeg dag. Half 9 moesten de helden van de velden zich
alweer melden op de Greune Weide. Dit bleek voor
RKZVC) het contract.
sommigen ook wat te vroeg, Kaaster en Derks versliepen
zich en daardoor moest Derks keepen vandaag.
Na een lange toeristische route richting Netterden kwamen
we terecht op een accommodatie waarvoor de Sovjet-Unie
de inspiratiebron geweest leek te zijn. Oude, verroeste
lichtmasten (zie de foto's) staken hoog boven de gebouwen
uit.
Na een lacherige warming-up (zie wederom de foto's)
begonnen de helden van de velden wat onzeker aan de
eerste helft.
Hierna feliciteerden Aaldert Hooijer en Johnny Cuppers
elkaar.

8 RKZVC 7 en Facebook
Dit jaar speelt RKZVC 7 voor het eerst sinds lange tijd weer
met 7 seniorenteams in de competitie. RKZVC 7 bestaat uit
jonge spelers. De meesten voetbalden vorig
seizoen bij de junioren en zij hebben er zelf een vijftal bij
gezocht zodat ze een eigen team hebben die veel met
elkaar optrekken. Een jong team met een eigen sfeer en
humor. Ze hebben een Facebook pagina ingericht waarin ze
ook op geheel eigen wijze de wedstrijdverslagen publiceren
met de nodige humor. Volgens eigen zeggen is het
wedstrijdverslag soms op de zaterdagavond al bijna klaar.
Hun Facebook pagina is te vinden via de volgende link.
Door op google te zoeken naar seubn is de pagina
gemakkelijk te vinden.

Een paar fouten werden gemaakt waardoor tweede van
NVC een paar levensgrote kansen hadden. Derks (a.k.a.
Manuel Neuer) en de lat brachten redding. Hierna ging het
mondjesmaat beter met het seubnde: Beernholder schoot
ge-wel-dig, van 30 meter op de lat en Baksteen Bas kreeg
wederom een 1-op-1 kans en miste deze wederom. Hierna
maakte Bas een actie en schoot weer op het goal, de keeper
stond op het verkeerde been en kon dit schot daarom niet
keren. Even later kopte Tillas een corner van Toefken (die
het tweede afzegde voor het seubnde, uiteraard een goede
keuze) binnen en met de rust stond het 0-2 voor Søwent
Seubn. In de rust nam Thunder, die na 5 minuten uit was
gevallen, de handschoenen over van Derks.
Na de rust werd Netterden beter, kreeg Søwent gele kaart
na gele kaart en stond het vrijwel de hele tweede helft met
10 man. Kaaster slalomde als een Ascona in de zomer door
de verdediging van NVC maar van een schot kwam het niet.
Stef schoot even later wel, maar dit schot vond geen goal,
zelfs geen vangnet. Een dubieuze penalty werd hierna
toegerekend aan NVC. Thunder wist deze in eerste
instantie nog buitenaards te keren, maar uit de rebound
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scoordde NVC alsnog de aansluitingstreffer (ook wel de 9 Kruisjassen
Anschlusstor genoemd).
Hieronder de koplopers van het kruisjassen na zes
Hierna kabbelde de wedstrijd richting het einde, kreeg NVC avonden met nog één ronde te gaan op 20 april.
nog een paar kansjes, counterde Søwent nog een paar keer
Naam
Eindtotaal
en nam het doel nog een aantal keer onder vuur maar echt
22.960
gevaarlijk werd het niet meer voor beide goals. De 1 Freddie Boschker
22.640
eindstand werd dus ook 1-2 voor de Söwentse grootmacht. 2 Jan Segers
22.640
Punten in de kattenbak en de toeristische tour werd weer 3 Henri Klein Holkenborg
gereden, dit keer met tussenstop bij de McDonald's.
4 Aloys Beerten
22.620
En noo is 't tied veur ne poar potjes kruusjass'n.
5 Tone Karnebeek
22.250
Tot volgende wekke.
6 Jan Aagten
22.250
10 Bezoek aan website van RKZVC
Sinds december wordt het bezoek van de website van
RKZVC via een statistiek bijgehouden. Aangezien het een
groot deel tijdens de winterstop was, gaf dat eerst geen
goed beeld. Nu er weer volop gevoetbald wordt, is het
beeld reëler. Zie hieronder de grafiek van 3 maanden.

Doordeweeks zijn er iets meer dan 200 bezoekers per dag
die samen ruim 600 pagina’s bezoeken. In het weekend
loopt dat op tot respectievelijk 500 en 1600 per dag. Vanaf
begin december zijn dat er in totaal respectievelijk 25.000
en 73.000. Daarbij zijn er behalve vanuit diverse
buurlanden en de Alpenlanden (skiën) ook bezoekers
geweest vanuit Amerika, China en Filipijnen.

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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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.

Agenda
Za-zo 23 / 24 mei
Maandag 25 mei
Dinsdag 26 mei
Maandag 1 juni
Weekend 11 juli
Vrijdag 24 juli

Seesing Tournament (Pinksteren)
Verenigingsdag
Start opruimen rondom hoofdveld
Start aanleg kunstgras
De Voorzet (onder voorbehoud)
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.
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
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

Zoals gebruikelijk komen de meeste
buitenlandse ploegen op vrijdagmiddag 22 mei aan waarna ze gekoppeld 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.

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.

7

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.

8 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.

9 Nieuws van het bestuur

 Voor alle seniorenteams zijn er
presentaties geweest m.b.t. vrijwilligerswerk voor RKZVC. De bijeenkomsten zijn positief verlopen. Vele
senioren hebben een formulier ingevuld, 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).

10 RKZVC F1 kampioen voorjaar 2015
RKZVC F1 behaalde overtuigend het kampioenschap van
voorjaar 2015 met drie punten voorsprong en een doelsaldo van 38-14. Een knappe prestatie met o.a. de F1teams van Silvolde SDOUC, Varsseveld, Gendringen en Pax
als tegenstanders. Spelers en leiders van harte
gefeliciteerd. Meer foto’s op de laatste bladzijde.

11 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.

12 Laatste wedstrijd Jorrit Bomers
Zaterdag 9 mei speelde RKZVC 2 de laatste competitiewedstrijd 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.

13 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

Programma Seesing Tournament zaterdag 23 mei
10:00- Feyenoord
Bayer 04 Leverkusen
10:30 FC Twente
PSV
10:45- RKZVC
Borussia Dortmund
11:15 RSC Anderlecht
Ajax
11:30- Juventus
FC Twente
12:00 PSV
Feyenoord
12:15- Arsenal
RSC Anderlecht
12:45 Ajax
RKZVC
13:00- FC Twente
Feyenoord
13:30 Bayer 04 Leverkusen
Juventus
13:45- RSC Anderlecht
RKZVC
14:15 Borussia Dortmund
Arsenal
14:30- PSV
Bayer 04
15:00 Feyenoord
Leverkusen Juventus
15:15- Ajax
Borussia Dortmund
15:45 RKZVC
Arsenal
16:00- Juventus
PSV
16:30 Bayer 04 Leverkusen
FC Twente
16:45- Arsenal
Ajax
17:15 Borussia Dortmund
RSC Anderlecht

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.

WEBSITE en TWITTER BERICHTEN 2014 - 2015
De berichten die op de website staan, zou je kunnen zien als een dagboek van de vereniging: wat is er allemaal gebeurd
in het jaar. Daar is twitter bij gekomen: dat heeft in enkele jaren een grote vlucht genomen met ondertussen meer dan
1000 volgers.
Omdat in 2014 is over gegaan naar een nieuwe website functioneren alle links niet meer. Als hierna de “link” zwart is,
functioneert de link dus niet meer. Is de “link” blauw dan functioneert de link wel.

OPMERKING: ALLE BERICHTEN OVER DE AANLEG VAN KUNSTGRAS EN HET TERRAS STAAN IN EEN APART BOEKWERK.
DAAROM STAAN IN DIT VOETBALJAARBOEK MAAR EEN BEPERKT AANTAL FOTO’S.
4-8-2015
Een totaal overzicht van de aanleg van kunstgras bij RKZVC is in een apart bestand te zien.
28-6-2015
Afsluiting seizoen RKZVC D1
De D1 heeft op 26 juni het seizoen afgesloten met een wedstrijd tegen de ouders
(D1 wint na strafschoppen) en een geslaagde barbecue.
Rondvlucht jubilarissen
Tijdens de jaarvergadering in september
2014 werden Tonnie Krabbenborg, Fons
Stortelder en Henry Hummelink (vlnr)
gehuldigd omdat ze 50 jaar lid van RKZVC
waren. Zij kregen een rondvlucht met
Johnny Cuppers aangeboden die op 27
juni plaats vond. Op de foto staan de
jubilarissen na de rondvlucht weer op
moeder aarde.

Indeling competitie voor 2015 – 2016
Op 1 of 2 juli wordt de indeling in ieder geval voor RKZVC 1 bekend. Voor het 2e komt het vrij snel daarna. De andere
teams moeten nog enkele weken wachten. Klik op de volgende link Overzicht publicatie indelingen KNVB 2015
2016 om het tijdschema te zien van de bekendmaking van de competitie-indelingen.
21-6-2015
Afsluiting seizoen RKZVC 6
Kleiduiven schieten in Halle, daarna een enorme schnitzel in
Mariënvelde en dan lekker doorhangen.
Afsluiting seizoen RKZVC 7
Lekker hoor, Preston Palace, dat jullie zo’n leuk team met nog
leukere shirts niet naar binnen laten!! Dan maar bij Almelose
kroegjes naar binnen!! Door de 15 zelfde shirts mag dit
kameraadschap niet naar binnen!

Voorlopig oefenprogramma RKZVC 1
Zat 1 aug 15.00 RKZVC 1 – WIJHE
Wo 5 aug 20.00 RKZVC 1 – Sp.Club Silvolde
Zat 8 aug 15.00 RKZVC 1 – AWV Westervoort
Di 11 aug 18.30 AZSV 1 – RKZVC (Kei-toernooi)
Zat 15 aug 2e wedstrijd Kei-toernooi
Vandaag (19 juni) al volgers in 15 landen
De website van RKZVC heeft vandaag (17-6) al volgers in Nederland, Amerika, Spanje, Frankrijk, Engeland, België,
Duitsland, Hongarije, Oekraïne, Moldavië, Rusland, China, Slowakije, Tsjechië, Zwitserland

Extra techniek/ zaaltrainingen volgen?
In augustus / september zullen we weer gaan starten met een nieuwe serie aanvullende techniek/ zaaltrainingen in het
Sourcy Center. De trainingen zullen weer onder leiding staan van Remco van Leeuwen (o.a. trainer geweest in China,
jeugdtrainer bij Vitesse en aankomend seizoen actief bij FC Utrecht in de jeugdopleiding).
De techniek / zaaltrainingen moeten gezien worden als een aanvullende training waarin vooral de aandacht ligt op het
verbeteren van de individuele technische vaardigheden.
De trainingen zijn voor iedereen in de leeftijd van 6 t/m 15 jaar die graag een extra keer onder professionele begeleiding
wil trainen. De trainingen zullen zijn op zondagochtend. Heeft u interesse, of wilt u zich al direct aanmelden neem dan
even contact op met Remco van Leeuwen op onderstaande gegevens:
Email: remco_vanleeuwen@hotmail.com Telefoon: 06-15952826
Marco Spekschoor schutterskoning kermis
Nadat vorig jaar Dennis Krabbenborg schutterskoning werd, is dit jaar wederom
een speler van RKZVC schutterskoning geworden en wel Marco Spekschoor. Hij
speelt in RKZVC 6 en was in het seizoen 2014-2015 schutterskoning bij RKZVC
als topscorer. Nadat hij dit seizoen 2e werd in de topscorerslijst, compenseerde
hij dat nu dus door koning te worden bij het vogelschieten op de kermis.

Video verenigingsdag
Via de volgende link kun je kijken naar een uitgebreid videoverslag van de verenigingsdag met o.a. “Schijt je rijk”, de
dienstenveiling, prijzen voor spelers van jeugdteams, supporters van het jaar, speler van het jaar, topscorer van het jaar
en het afscheid van Jorrit Bomers.
4-6-2015
Aanvangstijden senioren komend seizoen
In verband het beschikbaar hebben van kunstgras komend seizoen zijn de indelingen voor het speelveld en de
aanvangstijden van de senioren zondags aangepast.
Team
Aanvangstijd
weeknummer
veld
RKZVC 1
14.00 uur
even
1
RKZVC 2
10.00 uur
even
1
RKZVC 3
9.15 uur
oneven
1
RKZVC 4
11.15 uur
oneven
1
RKZVC 5
9.30 uur
oneven
2
RKZVC 6
9.30 uur
even
2
RKZVC 7
11.30 uur
oneven
2
RKZVC C1 en D1 winnen toernooi Steenderen
Zaterdag 30 mei was RKZVC D1 het sterkste op het toernooi van Basteom in Steenderen.
Zondags won ook RKZVC C1 het toernooi in Steenderen. Beide teams van harte gefeliciteerd.

Theo Bekken en Leo Hulshof supporters van het jaar
Door spelers en staf zijn Theo Bekken en Leo Hulshof gekozen tot
supporter van het jaar 2014-2015. Van harte gefeliciteerd.
Michiel Krabbenborg speler van het jaar
Door de Club van 100 is in overleg met de staf van de 1e selectie
Michiel Krabbenborg verkozen als speler van het jaar 2014-2015.
Van harte gefeliciteerd.
“Schijt je rijk” winnaar senioren
De plek waar de zwarte koe zou schijten, zou bepalen op welk lot
de hoofdprijs zou vallen. De zwarte koe deed dat echter niet
binnen de gestelde tijd zodat de hoofdprijs werd bepaald door
loting door erelid Rinus van het Bolscher. De hoofdprijs werd bij de
senioren gewonnen door Michiel Krabbenborg die tevens gekozen
is tot speler van het jaar van het 1e elftal door de Club van 100 in
overleg met de staf van de 1e selectie.

Videoclip RKZVC F1 kampioen!
RKZVC F1 is kampioen geworden. Bekijk de videoclip via de volgende link.
Samenvatting Hatert 1 – RKZVC 1 – video
Videosamenvatting Hatert 1 – RKZVC 1 via volgende link.
Video’s RKZVC 1 afgelopen periode
Er zijn er 4 video’s geplaatst op RKZVC TV.
De onderste drie zijn filmpjes die afgelopen maanden in de voorbespreking van wedstrijden zijn gebruikt.
– samenvatting “RKZVC 1 – SV Hatert 1” 14 mei
– motivatiefilmpje “dit is waarom” movie
– motivatiefilmpje “fussball eine liebe” movie
– motivatiefilmpje “2015” movie
Programma verenigingsdag RKZVC
10.00 Start toernooi voor Senioren / B-jeugd
11.00 Start toernooi C, D, E, F en Mini F
13.00 Afsluiting jeugd Manfred Harbers
14.00 Start ““Schijt je rijk””
14.15 Afsluiting senioren Johnny Cuppers
14.45 Start Veiling deel 1
16.00 Start Veiling deel 2
Fotorapportage verenigingsdag
De rapportage is via de volgende link te bekijken.
Ajax wint finale Seesing Tournament na nemen van strafschoppen van Juventus
Na de 0-0 in de reguliere speeltijd waren er 14 strafschoppen nodig voor de beslissing viel.
RSC Anderlecht werd 3e door met 2-1 te winnen van Bayer 04 Leverkusen.
Klik op deze link voor alle uitslagen van zaterdag en zondag.
22-5-2015
Programma van RKZVC op het Seesing Tournament zaterdag 23 mei
Hieronder staat het programma van RKZVC op het Seesing Tournament voor de zaterdag.
Klik op deze link voor het volledige programma van de zaterdag.
10:45-11:15 RKZVC
– Borussia Dortmund
12:15-12:45 Ajax
– RKZVC
13:45-14:15 RSC Anderlecht – RKZVC
15:15-15:45 RKZVC
– Arsenal
Elftal-indelingen ’15-‘16
De VTZ is momenteel samen met de coördinatoren en diverse jeugdtrainers en –leiders bezig met de inventarisatie van
het aantal jeugdspelers. Tevens worden de elftalindelingen al enigszins besproken waarbij alles een voorlopig karakter
heeft.
Uiteraard dient ieder team een trainer en leiders te krijgen waaraan dus ook de nodige aandacht wordt besteed. Er wordt
geprobeerd alles tijdig afgerond te hebben waarna het in De Voorzet vermeld zal staan.
Voetbal is VROUWENSPORT!
Op donderdag 21 mei organiseren Samantha, Bennie, Thijs en de meiden van RKZVC MC1 een vriendinnenavond. 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 is op het voetbalveld van vv. Mariënvelde en alle meiden zijn welkom.
Verenigingsdag 25 mei om 14.00: “Schijt je rijk”
Op de verenigingsdag, 2e pinksterdag 25 mei, wordt op ludieke wijze afschijt genomen van het natuurgras op het
hoofdveld door een rode en een zwarte koe op het hoofdveld te laten loten. Hieraan is een loterij verbonden: op het lot,
behorend bij het vak waar de koeien schijten valt de hoofdprijs. Voor de jeugd is dat het vak waar de rode koe schijt, voor
de senioren het vak waar de zwarte koe schijt.
Zie verder het bijbehorende “Schijt je rijk” wedstrijdreglement (2015-04-16).
Klik op poster om ‘m helemaal te zien.

Verenigingsdag 25 mei om 14.45: veiling Artikelen / Diensten
Op de verenigingsdag zijn er 2 bijzondere activiteiten i.v.m. het afscheid nemen van het
natuurgras op het hoofdveld: “Schijt je rijk” en een ludieke veiling van Artikelen / diensten zoals
een VIP-arrangement op het nieuwe terras en de middenstip van het hoofdveld.
Hieronder het overzicht van de aanbiedingen die tijdens de veiling onder de hamer komen:
 De middenstip van het hoofdveld in een aluminium bak van 40×40 cm
 Openen van het nieuwe terras van R.K.Z.V.C
 Rondvlucht vanaf vliegveld Stadtlohn voor 3 personen met piloot Johnny Cuppers.
 VIP-Arrangement voor 2 personen bij een wedstrijd van het 1e (o.a. bijwonen voorbespreking,
in de rust mee de kleedkamer in, tijdens de wedstrijd een plek in de dug-out en na afloop een hapje en een drankje).
En je ontvangt een uniek voetbalshirt welke is aangeboden door Intersport en Lurvink Textiel.
 VIP-behandeling voor 4 personen op het terras bij de kantine. Een middag naar keuze compleet verzorgd met lekkere
hapjes en drankjes.
 De wedstrijdbal waarmee voor het laatst gespeeld is op het oude hoofdveld. Deze is voorzien van de handtekeningen
van spelers en begeleiding van de 1e
 2 Aluminium goaltjes van 5×2 mtr inclusief net
 2 Emmers a 10 liter witte latex kwaliteitsverf, kwasten en rollers aangeboden door Schildersbedrijf Waenink
 4 uur timmerwerk op een dag naar keuze aangeboden door Hummelink Bouw
 Beauty-arrangement aangeboden door Hair Effects (Arno Doppen)
 Cadeaubon van Kapsalon He-ar voor een “knippen en kleuren behandeling” met aansluitend een ontspannen en
verzorgende massage.
Reglement nacompetitie met dubbele wedstrijden (uit- en thuiswedstrijd)
Omdat niet bij iedereen bekend is hoe de beslissing valt, is dit reglement via het volgende bericht te lezen. Lees verder.
Nacompetitie RKZVC 1: Return 17 mei 14.00
De return voor de nacompetitie Hatert 1 – RKZVC 1 is op 17 mei om 14.00 uur.
De kantine is na afloop open (vanaf circa 16.45)

Men kan voor €5,- mee met de bus.

De bus vertrek om 11.30 uur (stipt / er wordt op niemand gewacht) vanaf de parkeerplaats bij de kantine.

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.
12-5-2015
Digitale nieuwsbrief: kopij maandag 11 mei
De bedoeling is om dinsdag 12 mei de volgende digitale
nieuwsbrief te mailen. Commissies of leden die hiervoor
nog een bijdrage willen aanleveren, dienen dit uiterlijk
maandag 11 mei te mailen aan b.storkhorst@chello.nl.
Lars Krabbenborg geslaagd
voor TC 2
Donderdag is Lars Krabbenborg
geslaagd voor de trainerscursus
TC 2. Hij mag daarmee clubs
trainen t/m de 2e klas. Lars, van
harte gefeliciteerd.
7-9-2015
5e Column van hoofdtrainer Laurens Knippenborg,
RKZVC – mei – 2015
Nadat ik in het vorige seizoen een 4 tal columns .. lees
verder

Seesing Tournament zoekt nog vrijwilligers
Het Seesing Tournament is nog opzoek naar vrijwilligers
voor:
– gastgezinnen
– opbouw en afbouw
– inzet tijdens toernooidagen
Het vrijwilligersfeest is zondagavond 24 mei.
Opgave bij Michiel Krabbenborg 06-22856845
michiel_krabbenborg@hotmail.com

Kruusjas-masterclass: 15
mei 19.45
Spelers van RKZVC 7 willen
het kruisjassen stimuleren en
organiseren een masterclass
op vrijdag 15 mei om 19.45.
Zowel geoefende als
ongeoefende kruusjassers
zijn welkom. Klik op de flyer
voor alle informatie.

Barbecue aangeboden door 1e selectie
Zondag 10 mei speelt
RKZVC 1 de laatste reguliere
competitiewedstrijd van het
seizoen 2014 – 2015 uit
tegen Warnsveldse Boys. Na
thuiskomst biedt de selectie
aan de vaste supporters van
RKZVC een barbecue aan.

Hieronder RKZVC B2 met de nieuwe shirts. Helemaal
links Robert Hummelink en helemaal rechts Dave te
Woerd van Flynth.
Klik op de foto voor de volledige grootte.

RKZVC F1 kampioen
Ondanks het verlies in Gaanderen tegen VVG ’25 F1
behaalde RKZVC F1 het kampioenschap van het
voorjaar 2015 op 2-5-2015. Een knappe prestatie met
tegenstanders als de F1-teams van o.a. Silvolde
SDOUC, Pax, Gendringen en Varsseveld. Spelers en
leiders van harte gefeliciteerd. Later meer.

Trainingen senioren
Dinsdag 5 mei – geen trainingen – kantine dicht.
Vrijdag 8 mei laatste training 2e selectie.
Dinsdag 12 mei laatste training lagere elftallen.
Vrijdag 15 mei – training kruisjassen: nader bericht volgt.

Flynth nieuwe shirtsponsor voor RKZVC B2
29-4-2015
Overzicht van alle jeugdtoernooien in mei
- B1 en B2
31 mei Basteom
- C1, C2 en C3 30 mei Basteom
- Meisjes C
31 mei Ulft
- D1
31 mei Basteom
- D2
30 mei FC Zutphen
- E1
30 mei Hattem

- E2
- E3 en E4
- F1
- F2
- F3 en F4
- 2 maal Mini F

30 mei
30 mei
30 mei
30 mei
30 mei
30 mei

Ulft
AD ‘69
Hattem
Ulft
FC Zutphen
Ulft

2e veld per direct gesloten
Na overleg afgelopen maandag tussen Hacron en RKZVC is besloten om het 2e veld direct te sluiten (Hacron
verwonderd er zich over dat er nog geen tegenstander geprotesteerd heeft).
Volgende week zal Hacron direct beginnen met herstelwerkzaamheden in de hoop dat de conditie van het veld met
het pinkstertoernooi weer redelijk is. Via de trainersapp is al aangegeven hoe de trainingen gaan verlopen. De
jeugdwedstrijden kunnen in Zieuwent blijven. Van de senioren worden twee thuiswedstrijden verplaatst naar het terrein
van KSH (zondag a.s. mogelijk het 4e, op 10 mei het 2e).
Kruisjassen eindwinnaars bekend
Afgelopen maandag 20 april is de laatste kruisjasavond van het seizoen 2014-2015 geweest. Het koppel Jan Segers en
Henri Klein Holkenborg waren de winnaars, Freddie Boschker was een goede derde. Zie voor de eindstand de volgende
link.
Allen bedankt en tot komend najaar!

19-4-2015
RKZVC 7 Een elftalfoto maken kan zo, ….

maar ook zo!!

“Schijt je rijk”
Op de verenigingsdag, 2e pinksterdag 25 mei, wordt op
ludieke wijze “afschijt” genomen van het natuurgras op
het hoofdveld door een rode en een zwarte koe op het
hoofdveld te laten loten. Hieraan is een loterij
verbonden: op het lot, behorend bij het vak waar de
koeien schijten valt de hoofdprijs. Voor de jeugd is dat
het vak waar de rode koe schijt, voor de senioren het
vak waar de zwarte koe schijt.
Zie verder het bijbehorende Schijt je rijk
wedstrijdreglement (2015-04-16).

Voetbaljaarboek seizoen 2012-2013 ook klaar
Enkele maanden geleden is het Voetbaljaarboek 20132014 gemaakt met de info over (de teams van) RKZVC
in het seizoen 2013 – 2014. Nu is ook het
Voetbaljaarboek 2012-2013 beschikbaar.
Klik link voor het voetbaljaarboek 2013-2014.
Klik link voor het voetbaljaarboek 2012-2013.
Als trainers / leiders nog informatie hebben die
interessant is om te bewaren voor later kan dat nog
worden opgenomen.
Mail die info dan naar b.storkhorst@chello.nl.

13-4-2015
Kruisjassen 20 april in kantine 20.00
De laatste ronde van het kruisjassen in het seizoen 2014-2015 is op maandag 20 april om 20.00 (en niet op 13 april zoals
abusievelijk in de Kerkklok stond).
Voor de eindoverwinning zijn er nog enkele kandidaten die dicht bij elkaar staan. Zie de stand via de volgende link. Doe
allen deze laatste keer mee!

Laat je auto wassen: 11 april
Wij, RKZVC C1, gaan 20 en 21 juni naar de Bad Homburg Cup (Duitsland)
en hiervoor willen we zaterdag 11 april van 9.00 tot 15.00 geld inzamelen d.m.v.
auto’s wassen.

5-4-2015
2e paasdag 14.00 topper RKZVC 1 – Vorden 1
RKZVC had een erg ongelukkige start van de competitie met 3
nederlagen en dus 0 punten na 3 wedstrijden. Op dat moment
had Vorden alle 3 wedstrijden gewonnen en dus 9 punten
voorsprong. Vorden won afgelopen zaterdag de
inhaalwedstrijd met 4-1 zodat ze nu 5 punten voor staan. Zie
de stand hieronder. Het is de absolute topwedstrijd in deze
klasse. Kan RKZVC de achterstand verkleinen tot 2 punten?
Komt allen maandag kijken!
Elftal
G
P
DV
DT
1

Vorden 1

20

49

44

23

2

RKZVC 1

20

44

49

18

3

AZC 1

20

34

31

30

Tussenstand sponsorcontracten
Velen hebben aan het begin van het seizoen weer mee
gedaan met de sponsorcontracten van het 1e elftal. Via de volgende links vind je de tussenstand met nog 7 wedstrijden
te gaan.
Sponsoroverzicht 1e elftal 2e Tussenstand Verslag en Totaal SponsorOverzicht 14-15.
Video samenvatting RKZVC 1 – Doetinchem 1
Video samenvatting via volgende link .

16-3-2015
Mike Lemmers nieuwe trainer 2e
selectie
Mike Lemmers is komend seizoen de
trainer/coach van de 2e selectie van
RKZVC. Hij volgt daarmee Jorrit Bomers
op die de 2e selectie van Longa gaat trainen.
Momenteel is de 46-jarige, geboren Amsterdammer assistent-trainer bij de 4e-klasser SVBV uit
Barchem. Daarvoor had hij de 2e selectie van vv Ruurlo onder zijn hoede. Wij wensen hem veel
succes.

RKZVC 45+ gezellige boel
De RKZVC 45+ competitie is met zeventallen op een half veld.
Hierbij wordt in een poulesysteem tegen de andere teams op die
avond gespeeld in wedstrijdjes van 20 minuten. Tijdens de derde
helft is er volop gelegenheid om bij te praten over oude tijden met de
nodige gezelligheid. Als er meer oud-voetballers zijn die dit leuk
vinden zijn ze van harte welkom bij RKZVC.

Fotoclip vrijwilligersavond 13 maart
Kijk voor een sfeervolle impressie de fotoclip van de vrijwilligersavond op 13 maart.

Lageschaar Mechanisatie nieuwe shirtsponsor RKZVC C2
Lageschaar Mechanisatie is de nieuw shirtsponsor van RKZVC C2.
Het bedrijf handelt in nieuwe en gebruikte tractoren en machines
maar doet ook reparaties en onderhoud, eventueel aan huis. Op de
foto overhandigt René Doppen bloemen aan Laurens Lageschaar.
Sponsoren zijn tegenwoordig onmisbaar om verenigingen financieel
gezond te houden en RKZVC is daarom blij en dankbaar met deze
bijdrage van Lageschaar Mechanisatie.
Jeugdleden gratis met bus naar Pax
RKZVC 1 kan zondag de 2e periodetitel behalen als de wedstrijd
tegen Pax in Hengelo wordt gewonnen. Voor deze speciale
wedstrijd en om extra ondersteuning te hebben kunnen jeugdspelers
(+ begeleiders) van elk jeugdteam gratis met de bus mee.
Als er jeugdspelers mee willen, kan dat het beste geregeld worden via trainers / leiders van elk team. Zij dienen dan de
opgave door te geven aan Bjorn Doppen (06 – 20475510).
Echter, er zijn een beperkt aantal plaatsen: er is plaats voor maximaal 60 personen inclusief spelers en begeleiding van
het 1e. Dus “vol is vol”.
Tijdschema bus zondag 15 maart a.s.
> 12.45 uur: voorstaan bij de kantine.
> 16.00 uur: vertrek uit Hengelo.
> 13.00 uur: vertrek naar Hengelo (Gld).
> 16.30 uur: terugkomst in Zieuwent.
> 13.30 uur: aankomst in Hengelo.

6-3-2015
Dinsdag 17 maart: Ideeënavond!
Nu het natuurgras op ons hoofdveld plaats gaat maken voor kunstgras, zijn er in de wandelgangen al vele ideeën
ontstaan over acties die we op het “oude” hoofdveld kunnen laten plaatsvinden. Tijdens de verenigingsdag (2e
Pinksterdag / 25 mei 2015) willen we een mooie actie (of enkele acties) houden. Om de wilde ideeën te concretiseren, is
er een “Ideeënavond” gepland. Op dinsdagavond 17 maart vanaf 21.30 uur kan een ieder die een goed idee heeft en wil
helpen met uitvoering hiervan, dit idee delen met de AC en het bestuur. Op deze avond zijn 2 leden van de AC (Dennis
Krabbenborg en Norman Rouwhorst) en 3 leden van het bestuur (Laurens Donderwinkel, Richard Hendriksen en Joris
Wassink) aanwezig om de plannen aan te horen. We hopen dat we positief verrast worden!
NOOT: We willen het enthousiasme bij onze leden niet remmen, maar ideeën in de lijn van het rijden met zware
voertuigen, met hoge snelheid, met veel vervuiling en met ongekend veel lawaai, kunnen we in het kader van
veiligheid en milieuaspecten niet ten uitvoer brengen.
10 maart met de bus mee naar Hardenberg
Op 10 maart speelt RKZVC 1 voor de beker uit in Hardenberg tegen topklasser HHC. Spelers en staf gaan er met de bus
naar toe. Supporters kunnen ook met de bus mee reizen (€ 7,50). Vertrek om 17.30. Opgave bij Huub Wopereis 0612844614 / h.wopereis@chello.nl
Extra techniektraining volgen?
Vanaf 1 maart gaan de aanvullende techniektrainingen onder leiding van Remco van Leeuwen weer van start in het
Sourcy Center. De techniektrainingen moeten gezien worden als een aanvullende training waarin vooral de aandacht ligt
op het verbeteren van de individuele technische vaardigheden.
De trainingen zijn voor iedereen in de leeftijd van 6 t/m 15 jaar die graag een extra keer onder professionele begeleiding
wil trainen. De trainingen zullen zijn op zondagochtend en eventueel woensdagmiddag. Heeft u interesse, of wilt u zich al
direct aanmelden, neem dan even contact op met Remco van Leeuwen via
remco_vanleeuwen@hotmail.com / 06-15952826
Hoe gaat het aanleggen van kunstgras?
Klik op link om dit te bekijken.
Digitale nieuwsbrief – kopij inleveren
11 maart zal de volgende digitale nieuwsbrief worden rond gestuurd. Kopij mailen uiterlijk 7 maart naar
b.storkhorst@chello.nl. Kopij van iedere commissie, elftal, trainer, leider is welkom.
Vrijdag 13 maart vrijwilligersavond 20.30
Reserveer deze avond alvast. We hopen op een grote opkomst. De activiteit is een geheim van de activiteitencommissie
en moet een verrassing zijn.
Video samenvatting RKZVC 1 – VVO 1
Klik op link om in volledig scherm te openen.
Fotorapportage Lemelerveld 2 – RKZVC 2
Van 22 februari 2015. Klik op de link.

15-2-2015
Handtekening aanleg kunstgras gezet
Vanavond, maandag 23 februari, presenteerden Johnny Cuppers
(voorzitter RKZVC) en Aaldert Hooijer (Antea) hoe de aanleg van
kunstgras tot stand is gekomen, respectievelijk komende zomer
gerealiseerd gaat worden. Hieronder zie je links de foto waarbij de
handtekeningen onder het contract worden gezet (vlnr Aaldert
Hooijer, Han Rouwhorst, Ruud Donderwinkel en Erik Klein
Goldewijk) en rechts dat de heren Cuppers en Hooijer elkaar
feliciteren. Later volgt meer informatie.

Presentatie KUNSTGRAS BIJ RKZVC
Maandag 23 februari 2015
Aanvang 20:00 uur in het clubhuis
Voor leden, donateurs, supporters en overige belangstellenden
Sprekers:
1. J. Cuppers, voorzitter RKZVC en lid commissie kunstgras RKZVC
2. A. Hooijer, projectmanager Antea
Trainingskamp 1e selectie RKZVC in Malaga
Het heeft even geduurd maar bij deze toch een videoimpressie van het trainingskamp van de 1e selectie begin
januari.

Voetbaljaarboek seizoen 2013-2014
Er is een voetbaljaarboek gemaakt waarin veel info staat over (de teams van) RKZVC in het seizoen 2013 – 2014.
Afgezien van de informatie in dit voetbaljaar boek staan er op verschillende plaatsen links naar andere bestanden. Klik op
de volgende link om het voetbaljaarboek te downloaden.
Waarschijnlijk hebben trainers / leiders van verschillende teams nog informatie die ook interessant is om te bewaren voor
later. Als zij graag willen dat die info ook opgenomen wordt in het voetbaljaarboek dan dienen ze dat te mailen naar
b.storkhorst@chello.nl.

Trainingskamp 1e selectie RKZVC in Malaga Video-impressie
trainingskamp begin januari
https://www.youtube.com/watch?v=pC1_Psm7Hr8 …
YouTube

Nieuwe tussenstand kruisjassen: klik op link .
6-2-2015
Mooi filmpje uit de oude doos
Henk Winkel heeft een mooi filmpje gemaakt met beelden uit de oude
doos van RKZVC. Klik op de rode driehoek.
Maandag 23 februari informatieavond over de aanleg van het
kunstgrasveld om 20.00
Dit is een vooraankondiging. Leden en supporters zijn in ieder geval van
harte welkom. Naast informatie door het bestuur over de aanleg zal ook
dhr Aaldert Hooijer van Antea een toelichting geven.
Vrijdag 13 maart vrijwilligersavond
Meer informatie volgt later. Reserveer deze avond alvast.
RKZVC 4 t/m 7 hebben gebiljart op 24-1
Het 4e t/m 6e hebben zaterdag 24-1 gebiljart bij ‘t Kevelder.
Het was een gezellige boel. Voor wat het waard is; het 5e won
procentueel de meeste wedstrijden.

Digitaal Wedstrijdformulier (DWF) verbeterd
Hierdoor is gebruiksvriendelijker geworden. Op KNVB.nl staat meer informatie over de aanpassingen en hoe je deze
wijzigingen kunt gebruiken (met name leiders graag lezen!).

RKZVC-jeugd naar De Graafschap – FC Oss
Naar aanleiding van de televisieopname door Focus TV op 29
oktober in de kantine kreeg RKZVC toegangskaarten voor de
jeugd van een wedstrijd bij De Graafschap. Op 31-1-2015 is
RKZVC met 150!! (jeugd)leden inclusief begeleiders naar De
Graafschap tegen FC Oss geweest! Misschien mede door hun
aanwezigheid won De Graafschap met 2-1. RKZVC bedankt
alle kinderen en vrijwilligers voor een geslaagd bezoekje aan De
Vijverberg en feliciteert De Graafschap met de overwinning!
Hieronder enkele foto’s. Zie voor alle foto’s de volgende link.

23-1-2015
Vrijdag 23 januari
darten succes!
Met 29 deelnemers
en een behoorlijk
aantal anderen die
na afloop van de
training bleven zitten
was het een
gezellige boel in de
kantine. De uitslag
volgt later.

RKZVC zoekt een trainer voor de 2e selectie
RKZVC is voor het seizoen 2015/2016 op zoek naar een trainer voor haar 2e selectie. Het 2e elftal van RKZVC komt
momenteel uit in de zondag 1e klasse, het 3e elftal in de 3e klasse. De selectie van RKZVC bestaat uit veelal jonge
gedreven spelers. Komend seizoen zullen de wedstrijden en trainingen op kunstgras gespeeld kunnen worden.
Wij zoeken een trainer/coach die:
 In het bezit is van TC 3 of hoger of de ambitie heeft deze te behalen;
 Eventueel zijn kennis uit wil breiden, bijvoorbeeld door het volgen van de cursus TC2 . Onze hoofdtrainer, dhr.
Laurens Knippenborg, is bereid hierin te begeleiden.
 Op dinsdag en vrijdag de trainingen verzorgt en op zondag de wedstrijd-coaching voor zijn rekening neemt;
 Een duidelijke voetbalvisie heeft en deze helder weet over te brengen;
 Spelers individueel en het team als geheel beter weet te maken;
 Discipline, waarden en normen hoog in het vaandel heeft staan;
 Gedreven is en beschikt over tactisch en technisch inzicht;
 Kennis neemt van het beleidsplan van RKZVC en zich hier aan wil conformeren;
 Sterk is in positief coachen tijdens trainingen en wedstrijden;
 Een teamplayer is met de overige stafleden van het 2e, 3e en het 1e elftal.
Voor vragen of reacties kunt u zich wenden tot:
René Doppen, Rene@romeodelta.nl, 06-22108311
Ajax bevestigd deelname Seesing Tournament
Ajax heeft definitief bevestigd dat het ook in 2015 weer in Zieuwent aanwezig is. Zie voor de volledige indeling iets verder
naar beneden.
De Indelingen en competitieprogramma’s van alle teams (senioren en jeugd) staan onder Teaminfo van het eigen
team.
De indeling van alle jeugdteams voor het voorjaar kunnen ook bekeken worden via de volgende links Indeling pdf
voorjaar 2015 B-F (pdf) of Indeling voorjaar 2015 B-F (excel). Het competitieprogramma staat er ook bij.
Trainingsrooster voor enkele teams gewijzigd
Vanwege het slechte weer mag tot nader bericht alleen op veld 3 (trainingsveld) getraind worden. Daarbij is voor enkele
teams het trainingsrooster / kleedkamerindeling iets aangepast (o.a. C2, D2, E2, E3, F4).
Klik Trainingsrooster 2015 voorjaar (excel) of Trainingsrooster 2015 voorjaar pdf voor het nieuwe / aangepast
trainingsrooster.
Jorrit Bomers stopt aan het eind van dit seizoen als trainer/coach van de 2e selectie
Hij heeft hiertoe zelf besloten met onder meer als reden, dat hij zelf weer wil gaan voetballen. Wij
hopen dat Jorrit het seizoen met plezier en succes kan afronden. We gaan uiteraard zelf op zoek naar
een waardige vervanger.
Bestuur RKZVC
Digitaal Wedstrijdformulier (DWF) verbeterd
Hierdoor is gebruiksvriendelijker geworden. Op KNVB.nl staat meer informatie over de aanpassingen en hoe je deze
wijzigingen kunt gebruiken (met name leiders graag lezen!).
Vrijdag 23 januari darten in kantine om 21.00
Opgave in kantine bij Carina of Sjors Storkhorst (06-12886622).
Doe mee en maak er een gezellige avond van!
Competities beginnen langzamerhand weer
De competitieprogramma’s kun je zien via de menukeuze “Programma”, zowel onder Senioren, Jeugd B-D als Jeugd E-F
(Programma).
RKZVC 1 is weer terug van
een zeer geslaagd
trainingskamp Malaga.
En wenst u een sportief 2015
toe.
Onze mannen van RKZVC 1
zijn op trainingskamp op
Malaga. Voorbereiding tweede
helft van seizoen 2014/2015.

8-1-2015
Video samenvatting Nieuwjaarsrun + nieuwjaarsreceptie
Klik Ctrl-muis op
de foto om de
video te zien.

Oefenprogramma jeugd
De eerste oefenwedstrijden van de jeugdteams beginnen op 10 januari, het complete programma staat op: oefen jeugd
2015
Vrijdag 23 januari darten in kantine
Nadere informatie volgt spoedig.
Foto’s nieuwjaarsrun
Klik op de foto om alle foto’s te bekijken.

Uitslag Nieuwjaarsrun RKZVC
Zie verder naar beneden voor enkele foto’s. Later volgt een videosamenvatting.
Uitslag 5 km heren
Uitslag 5 km dames
Volledige uitslag
1 Tim Te Brake
Aalten
00:18:39
1 Katja Demkes
2 Patrick Ikink
Barlo
00:19:19
2 Kimley Sanders
3 Peter Wissing
Megchelen
00:20:11
3 Ingrid Van Zolingen
4 Roy Ebbers
Doetinchem
00:20:18
4 Anne Groot Zevert
5 Sander Eekelder
RKZVC
5 Ria Wopereis
00:20:33

klik op foto voor
volledige grootte

Uitslag 10 km heren
1 Thomas Konings
2 Andries van Ooijen
3 Wim Brinkman
4 Peter Rouwhorst
5 Luuk Donderwinkel

Volledige uitslag
Archeus
Atletico 73
AVA 70
RKZVC
Zieuwent

klik op foto voor
volledige grootte

Volledige uitslag
Lievelde
Silvolde
Aalten
Beltrum
Zieuwent

00:20:11
00:23:28
00:23:34
00:25:01
00:25:51

klik op foto voor
volledige grootte

00:37:44
00:39:03
00:40:46
00:40:59
00:40:59

Uitslag 10 km dames
1 Lisa Te Molder
2 Renske Donderwinkel
3 Mirthe Papen
4 Marcial Eekelder
5 Anita Roes

Volledige uitslag
Perfect Running
Zieuwent
Zieuwent
Zieuwent
Ava 70

klik op foto voor
volledige grootte

00:41:26
00:50:00
00:51:31
00:54:00
00:55:05

Nieuwjaarsrun succesvol verlopen met maar liefst 130 deelnemers. Bij deze al enkele foto’s.

De loting voor het Seesing Tournament toernooi met
Pinksteren is als volgt
In poule B staat een vraagteken omdat het wel waarschijnlijk is dat
die ploeg komt maar de definitieve bevestiging nog niet binnen is.

Presentatie teams Seesing
Tournament begonnen.

Bomvolle kantine!!

Dennis Seesing (links) ligt toe waarom hij de nieuwe hoofdsponsor
van het internationale D-toernooi van RKZVC is.

30-12-2014
RKZVC WENST LEDEN, VRIJWILLIGERS,
SUPPORTERS EN SPONSOREN PRETTIGE
FEESTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG 2015

Nieuwjaarsrun Zieuwent zondag 4-1-2015
Op zondag 4 januari organiseren voetbalvereniging R.K.Z.V.C en
Perfect Running voor de 1e keer de Nieuwjaarsrun Zieuwent. Het
parcours loopt over fraaie kerkenpaden en door de kern van
Zieuwent.
De deelnemers kunnen kiezen uit 2 afstanden: 5 en 10 kilometer.
De deelnemers van 5 km lopen de ronde 1 keer en de deelnemers
van de 10 km lopen de ronde 2 keer. De start van beide afstanden
is om 12:00 uur. Uiteraard kan er ook weer gewandeld worden.
De pupillen E, F en mini’s worden 12.45 uur verwacht.
Inschrijven is mogelijk vanaf 11:00 uur tot 11:45 uur. Vooraf
inschrijven is ook mogelijk. Dat kan door een mail te sturen naar
nieuwjaarsrun-zieuwent@hotmail.com. De voorkeur gaat uit naar
digitaal inschrijven. RKZVC B, C en D kunnen zich uiterlijk 11.30
uur inschrijven op de dag zelf.
Deelname is voor RKZVC-leden gratis. Aan niet-leden van RKZVC
zal een inschrijfgeld van € 5,- worden gevraagd. Er zijn leuke
geldprijzen voor de snelste mannen en vrouwen beschikbaar
gesteld.
De start en de finish is bij de kantine van R.K.Z.V.C. Er is
voldoende gelegenheid om na de run te douchen.
De organisatie ziet u graag op zondag 4 januari. Een mooi sportief
begin van het nieuwe jaar.
Na afloop bent u van harte welkom in de kantine voor koffie, soep
of een drankje.
1e selectie wint biljarten van Club van 100
Zaterdag 28 december heeft de Club van 100 gebiljart tegen de 1e
selectie. Na een gezellige avond en een erg spannende strijd maakte Laurens Knippenborg de uitslag bekend: 59,2%
voor de selectie en 55,7% voor de Club van 100 zodat de 1e selectie voor het eerst sinds jaren weer eens won. Maar
volgens sommigen is er een fout gemaakt: wie kan ‘m vinden op het volgende formulier: biljarten Club van 100 – 1e
selectie? En heeft de selectie dan na correctie nog gewonnen?

Velden gesloten van 22-12 tot 4-1
Vanwege de winterstop zijn de velden gesloten van 22 december tot 4 januari. Op 4 januari is de traditionele
Nieuwjaarsrun en Nieuwjaarsreceptie.
RKZVC digitale nieuwsbrief nr 7 – 2014
De 7e digitale nieuwsbrief van december 2014 is via de volgende link te openen RKZVC digitale nieuwsbrief nr 7 – 2014
december.

RKZVC C2 kampioen
Op 13-12-2015 werd RKZVC C2 kampioen door een 1-0 overwinning in de laatste minuut op Winterswijk C5.

Trainingsrooster bij afgelasting veld
De weersverwachting voor de komende dagen is lichte
nachtvorst. Mogelijk heeft dat tot gevolg dat er dan niet op het
hoofdveld of 2e veld mag worden getraind.
Klik Trainingsrooster 2014 – 2015 (excel) of Trainingsrooster
2014 – pdf voor een aangepast trainingsrooster. Kijk dan op
tabblad “2 velden” of “1 veld”, afhankelijk van het aantal velden
waarop getraind mag worden.

RKZVC 1 test kunstgras.
Om te kijken welk soort kunstgras het beste bevalt, heeft de 1e selectie getraind op de kunstgrasvelden van Ruurlo,
Winterswijk, Gendringen en Oene (bij Apeldoorn).
Foto links de 2e avond in Winterswijk. Foto rechts de derde avond kunstgras testen in Ruurlo.

5-12-2014
Vrijdag 12 december afsluiting 2014
Na de training afsluiting van het jaar 2014 met feestavond voor
alle senioren. Organisatie door de winnaars van vorig jaar!
Behalve de senioren zijn ook vrijwilligers en supporters van harte
welkom.
“KONING VOETBAL” bij RKZVC
Het was gezellig in de kantine o.l.v. Theo Hulshof.
Winnaars waren Jelle Krabbenborg en Derby Groot Severt.

Fotorapportage RKZVC 3 – Dinxperlo 2
Klik op foto om de rapportage volledig te zien.

Nieuwe teamfoto’s
Alleen van RKZVC 45+ 1 dienen er bij de eerstvolgende
thuiswedstrijd nog teamfoto’s gemaakt te worden. De foto’s die
gemaakt zijn van alle andere teams staan op de pagina’s per team.
Vanavond was de sint bij RKZVC (1 december)
De kinderen
kregen
allemaal een
schoenentas voor de
voetbalschoenen!

28-11-2014
Maandag 1 december
om 18.00 uur komt
Sinterklaas bij RKZVC,
alle mini’s en F-jes zijn
van harte welkom!

Fotorapportage RKZVC 5 – Vosseveld 5
Klik op foto om de rapportage volledig te zien.

RKZVC en Laurens Knippenborg verlengen samenwerking
Ook in het seizoen 2015 – 2016 zal Laurens Knippenborg hoofdtrainer zijn van RKZVC. Beide partijen
zijn tevreden over de samenwerking en zien voldoende perspectief voor langere samenwerking. Het
contract is dan ook met een jaar verlengd. Knippenborg is nu bezig aan zijn 2 e seizoen bij RKZVC en
speelt momenteel met zijn team mee om de bovenste plaatsen in de 3e klasse C.
RKZVC en Intersport Doetinchem continueren samenwerking
Afgelopen zondag werd een handtekening gezet onder een langere
samenwerking tussen Intersport Doetinchem en RKZVC.
Intersport Doetinchem is al meerdere jaren de hofleverancier van
RKZVC ten aanzien van kleding en materialen. Intersport Doetinchem is in de regio een
gevestigde naam en toonaangevend op het vlak van sportkleding. Afgelopen zondag
werd een handtekening gezet onder een langere samenwerking tussen Intersport
Doetinchem en RKZVC. Voor RKZVC betekent de samenwerking met Intersport
Doetinchem dat zij een vaste en meedenkende partner heeft op het gebied van kleding
en materialen. Tevens hangt aan de samenwerking een mooi sponsorcontract, waardoor
het voor RKZVC financieel zeer interessant is om het contract met Intersport Doetinchem
te continueren.

Nieuw dubbel reclamebord! Firma Morssinkhof-Rymoplast
RKZVC bedankt Firma Morssinkhof-Rymoplast voor hun steun
aan onze club.
10-11-2014
RKZVC krijgt kunstgras in 2015!
De gemeenteraad heeft de begroting voor 2015 goedgekeurd. In
de begroting is een bedrag opgenomen voor aanleg van
kunstgras bij RKZVC. Dit betekent dat RKZVC nu daadwerkelijk
verder kan gaan met het uitwerken van de plannen zodat we in
het seizoen 2015 – 2016 gebruik kunnen maken van kunstgras
op het hoofdveld. Hierdoor kan het 2e veld worden ontzien zodat
ook de teams die altijd op het 2e veld voetballen, met name in het voorjaar op een beter veld kunnen spelen.
Wie wordt "KONING VOETBAL" bij RKZVC
Doe mee met de voetbalquiz onder leiding
van Theo Hulshof. Theo is nu trainer van
B1en was een aantal jaren terug trainer van
de eerste selectie. Hij stond bekend om zijn
humor o.a. bij zijn bekendmaking van de
supporter van het jaar op de verenigingsdag.
Vrijdag 28 november om 21.00 uur
Deelname vanaf 18 jaar
Opgeven per koppel bij Carina
Na afloop bier voor € 2,Doe mee aan deze gezellige avond en win fantastische prijzen!

Drie nieuwe reclameborden
Jumbo Bennink, Wolters poelier en Spar Zieuwent bedankt.

Seesing Personeel BV nieuwe hoofdsponsor van het Seesing Tournament
We zijn de trotse nieuwe hoofdsponsor van het Seesing Tournament, een toernooi voor
voetbaltalenten onder de 12 jaar.

29-10-2014
Johnny Cuppers
Was leuk om te doen, avondje aan tafel bij Vidal Horjus met
FocuzTV. Jammer dat er maar zo weinig RKZVC-ers het de
moeite waard vonden.

Camera's
klaar!
Lampen
op
scherp!

Regisseur gereed ! Nog 1 uur voor de opname en take 1 is een
feit @FocuzTV
Voorbereiding opname FOCUS TV in volle gang. Je komt toch
ook? Om 20.00 uur begint het maar kom iets eerder!

Mocht je vanavond nog tijd over hebben, kom gezellig naar de
opname van Studio de Graafschap van @FocuzTV kantine van
@RKZVC aanvang19.30 uur

Studio De Graafschap - 30 oktober
2014:
http://youtu.be/3vVC92lm4pk uitzending opgenomen 29 oktober in de kantine van RKZVC
YouTube
Kom jij ook? Woensdag tv-opnamen FocuzTV 'Studio De Graafschap' bij RKZVC in Zieuwent.
Mét Kristopher Vida.
Focus TV komt 29 oktober met programma "Studio De Graafschap" bij RKZVC
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 al om 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-Gelderland. Het programma wordt
elk uur, 24 uur lang, herhaald. Tevens wordt het programma live uitgezonden 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?
Wat: televisie-opnamen ‘Studio De Graafschap’
Wanneer: woensdag 29 oktober
Locatie: Kantine RKZVC, Harreveldseweg 17a in Zieuwent
Aanvang programma: 20.00 uur
Kantine geopend: vanaf 19.00 uur
De toegang is gratis.
WWW.FOCUZ.TV

Pupil van de week
RKZVC super bedankt voor de leuke middag
Groetjes Gijs

De duizendste volgster op RKZVC Twitter
Onze duizendste volgster is een feit !! Van harte met
deze virtuele fles champagne. Veel volg plezier !!
Wie wordt onze duizendste volg(st)er. ?? Hij / zij wordt
"VIRTUEEL" beloond met een fles champagne !! Beter
kan je weekend niet beginnen.
RKZVC zal RKZVC niet zijn om de virtuele fles
champagne voor de duizendste volgster om te zetten
naar een echte !!!!!
Nog 5 volgers en hebben dan de magische grens van
1.000 volgers bereikt.
Hulde !!

Vanavond is de sponsoravond van RKZVC en het Seesing Tournament.
Deze avond wordt gehouden bij De Timp en start om 20:00!
Vandaag zijn 7 junioren geslaagd als pupillenscheidsrechter
Gefeliciteerd Sven, Twan, Femke, Ties, Jord, Jarno en Dylan.

Video voetbal 2-daagse pupillen RKZVC op 20 en 21 oktober 2014
https://www.youtube.com/watch?v=t6xm8Q7noY8&list=UUBmpqdSrEPWyo0L_TTn_TAQ …
YouTube

De prijsuitreiking door Robbert Schilder van FC Twente tijdens de voetbal 2-daagse.
Voetbal 2-daagse in volle gang. Ook de zon is er weer.

We zijn
begon-nen
met de
voetbal 2daagse

De voetbal 2-daagse gaat van start.
Niels maakt de teams bekend.
Ze hebben er zin in.

Hulp gevraagd bij zoeken balsponsors
Door de uitbreiding vorig seizoen naar een poule van 14 teams hebben we nu ook 2 sponsoren meer nodig per seizoen.
Het blijkt moeilijk om dit seizoen voor elke wedstrijd een balsponsor te vinden voor de wedstrijden van RKZVC 1.
Daarom: graag hulp van iedereen om op korte termijn met balsponsoren te komen. Wie nog een kandidaat weet:
graag melden bij
Erik Klein Goldewijk, 06-13583786, e.klgoldewijk@upcmail.nl

Beleidsplan 2014-2018 en Concept notulen ledenvergadering 2014
De jaarvergadering is al een hele tijd geleden maar bij deze alsnog de beide stukken. Ze zijn te vinden onder Algemene
info via de homepage op ‘Jaarvergaderingen’ respectievelijk ‘Beleidsplan’ (en via de volgende linken).
Concept verslag jaarvergadering 2014 en Beleidsplan RKZVC 2014 – 2018
Aanpassingen site
Verslagen RKZVC 1 staat nu onder “Senioren”. Pupil van de week staat onder “Jeugd E – F”.
Topscorer senioren per 12-10-2014: zie link.
22-10-2014
Opname Focus TV 29 okt in kantine RKZVC
Aankondiging: Focus TV zal op woensdag 29 oktober het televisieprogramma “Studio De Graafschap” in de kantine van
RKZVC opnemen. Nadere informatie volgt.
Conceptverslag ledenvergadering
Klik op de volgende link Concept-verslag-jaarvergadering-2014.pdf
Op 21-10-2014 zijn 7 junioren geslaagd als pupillenscheidsrechter.
Gefeliciteerd Sven, Twan, Femke, Ties, Jord, Jarno en Dylan.
Nieuwe website
RKZVC heeft een nieuwe website sinds 23 september. Suggesties en opmerkingen mailen aan info@rkzvc.nl. We zijn blij
met elke input die we mogen ontvangen. Lees verder ….
Nieuwe teamfoto’s
Van de overige teams bij de eerstvolgende thuiswedstrijd. De foto’s die gemaakt zijn van RKZVC 2, 6, B1, B2, C1, C2, C3,
CM, D1, D2, E1, E2, E3, E4, F1 en F2 staan op de pagina’s per team.
Aanpassingen site
Verslagen RKZVC 1 staat nu onder “Senioren”.
Pupil van de week staat onder “Jeugd E – F”.
7-10-2014
Pagina senioren functioneert niet goed
Bij het aanpassen van de pagina voor senioren is er wat mis gegaan (alleen gegevens van het 1e zijn te zien). Dit zal zo
snel mogelijk hersteld worden zodat de informatie van de andere seniorenteams ook weer te vinden is.
Excuses voor het ongemak.
Nieuwe website
RKZVC heeft een nieuwe website sinds 23 september. We hebben heel lang met de oude site gedaan, maar RKZVC wil
met zijn tijd meegaan en heeft dan ook besloten om de website op de schop te nemen. De meest recente en actuele
berichten en aankondigingen staan aan de rechterkant van deze pagina. Maak indien nodig gebruik van de zoekfunctie
om informatie te vinden over bijvoorbeeld je eigen elftal of het bestuur van de vereniging.
Suggesties, op- en aanmerkingen kun je sturen aan info@rkzvc.nl. We zijn blij met elke input die we mogen ontvangen.
Nieuwe teamfoto’s
Van F3 wordt woensdag de foto gemaakt. Van de overige seniorenteams bij de eerstvolgende thuiswedstrijd.
De foto’s die gemaakt zijn van RKZVC 2, 6, B1, B2, C1, C2, C3, CM, D1, D2, E1, E2, E3, E4, F1 en F2 staan op de
pagina’s per team.
Jaarvergadering stemt voor kunstgras
59 leden en donateurs waren 22 september aanwezig op de jaarvergadering. Belangrijkste agendapunt was het voorstel
tot aanleg van kunstgras inclusief verhoging van de contributie. Dit wel op voorwaarde dat de gemeente hiervoor geld vrij
maakt op de begroting van 2015. Een grote meerderheid stemde voor het plan (slechts 4 stemmen tegen). Zodra het
bestuur de concept notulen besproken heeft, zullen deze te lezen zijn.
Volledige competitieprogramma’s alle team
Sommigen willen het volledige competitieprogramma nog zien (jeugd tot winterstop). Klik op volgende link
Competitieprogramma alle teams. Onder in het excelbestand staat per tab je eigen team.

Nieuwe tenues voor RKZVC C1
RKZVC C1 speelt de 3e competitiewedstrijd, uit bij AZSV C2, in gloednieuwe tenues
aangeboden door Siebert & Wassink!

Leider RKZVC 3 gezocht
Herhaalde oproep: we zitten heel erg verlegen om een nieuwe leider voor RKZVC 3!
Liefhebbers kunnen zich melden bij René Doppen, 0544-352345 / 06-22108311,
rene@romeodelta.nl.
Wedstrijden en scheidsrechters
In de wedstrijden die automatisch in de programma’s staan, zit geen vermelding van
scheidsrechters en eventueel opmerkingen (bijvoorbeeld verwijzing naar veld in
andere plaats). Voorlopig wordt dit opgelost met de volgende linken waaraan de
“oude” programma’s zijn gekoppeld. Je kunt dit ook aan de rechterkant vinden bij de
mededelingen.
Wekelijks-senioren-3-10 Wekelijks jeugd
Pupil van de week
Hoe blij kun je de jongens maken. Pupil van de week. Goeie traditie
RKZVC zoekt verzorger 1e elftal zondag
Heb jij een afgeronde opleiding sportmasseur of een EHBO diploma en de
ambitie om de opleiding sportmasseur te volgen? Wil je op de zondagmiddag
alle zaken rondom de verzorging van de spelers het 1e elftal regelen? Neem dan
contact op met Joris Wassink: 06 – 250 460 70.
Nieuwe pasfoto’s
Tegelijk met het maken van de nieuwe teamfoto’s worden ook van alle trainers
en leiders nieuwe pasfoto’s gemaakt. Voor zo ver ze afgelopen weken gemaakt
zijn, staan ze op de site. Als dat van alle teams gedaan is, willen we ook van alle
vrijwilligers / commissieleden nieuwe pasfoto’s maken als ze een keer bij elkaar
zijn voor bijvoorbeeld een vergadering.
Vangnet trainingsveld klaar

12-9-2014
Jaarvergadering RKZVC maandag 22 september 2014 om 20.30 in kantine
Leden en donateurs worden uitgenodigd voor de jaarvergadering van RKZVC op maandag 22 september om
20.30 in de kantine van RKZVC. Als uitzondering worden dit jaar ook belangstellende B-junioren uitgenodigd
(maar zij hebben geen stemrecht). Zie voor de originele agenda de volgende << link >>. De agenda ziet er in
het kort als volgt uit.
1 Opening door de Voorzitter
2 Binnengekomen stukken
3 Notulen jaarvergadering en actiepunten 2013: zie volgende << link >>
4 Verslag van de penningmeester
5 Verslag van de kascommissie
6 Benoeming kascommissie
7 Jeugdzaken
8 VTZ
9 Vaststellen beleidsplan RKZVC: zie volgende << link >>
10 Kunstgras + contributieverhoging: enige uitleg staat in de nieuwsbrief die zondagavond zal worden gemaild
11 Presentatie nieuwe website RKZVC
12 Mededelingen van het bestuur
PAUZE
13 Bestuursverkiezing
14 Rondvraag
15 Huldiging jubilarissen
16 Sluiting door de Voorzitter
Nieuwe pasfoto's maken
Op de website van RKZVC en in De Voorzet staan pasfoto's in allerlei formaten en kwaliteiten. Op 23
september gaat de nieuwe website de lucht in en willen we meer uniforme kwaliteit van de pasfoto's op de
nieuwe website en volgend jaar in De Voorzet. Daarom willen we tegelijk met het maken van de nieuwe
teamfoto's ook van alle trainers en leiders nieuwe pasfoto's maken.
Als dat van alle teams gedaan is, willen we ook van alle vrijwilligers / commissieleden nieuwe pasfoto's maken
als ze een keer bij elkaar zijn voor bijvoorbeeld een vergadering.
Nieuwe website RKZVC gaat in de week van 22 september in de lucht
Afgelopen weken is er gewerkt aan het bouwen van een nieuwe website. De inrichting van de site in een
modern jasje is bijna klaar. Op de ledenvergadering wordt de nieuwe website voor het eerst gepresenteerd.
Waarschijnlijk wordt de dinsdag daarna de website omgezet. Dit betekent dat dinsdag 23 september de
website een groot deel van de dag niet bereikbaar zal zijn.
De nieuwe teamfoto's van dit seizoen zullen niet meer op de oude site te zien zijn, wel op de nieuwe site en op
de TV in de kantine.
Op de onderstaande data worden teamfoto's gemaakt van het seizoen 2014-2015
Zaterdag 13 september: D1, F1, E4, MC1, B1
Zaterdag 20 september: E3, F2, D2, E2, C1, B2D
Zondag 21 september: 6, 2, 5
Van 3, 4, 7, C2, C3, F3 en 45+ worden later foto's gemaakt.
Voetbalkrant Oost Gelre digitaal
De Voetbalkrant voor Oost Gelre is deze week huis aan huis bezorgd tegelijk met de Elna.
Via de volgende << link >> is de voetbalkrant ook digitaal te bekijken.
De speeldata van de 45+ competities zijn 5 en 26 september, 17 oktober, 7 november en 28 november
Voor alle teams staat het competitieprogramma op de site
Klik onder senioren of jeugd bij je eigen team op teaminfo, stand of poule programma om de informatie te
bekijken.
27-8-2014
RKZVC is op zoek naar verzorger voor het 1e elftal voor de zondagmiddag
Heb jij een afgeronde opleiding sportmasseur of een EHBO diploma en de ambitie om de opleiding
sportmasseur te volgen? Wil je op de zondagmiddag alle zaken rondom de verzorging van de spelers het 1e
elftal regelen? Neem dan contact op met Joris Wassink: 06 – 250 460 70.
DE 2E DAG VAN DE VOETBAL 2-DAAGSE VOOR DE JEUGD UITGESTELD NAAR WOENSDAG!!
Er wordt zeer veel regen voorspeld voor dinsdag. Daarom wordt deze 2e dag van de 2-daagse uitgesteld
naar woensdag.
Herziening strafcodes seizoen 2014 / 2015 Zie volgende << link >>.

Shirts voor het 4e zijn binnen. Even geshowd door Judith. #knutselmiep.#rkzvc4
RKZVC D1 speelt dit jaar in een nieuw tenue van RTI

13-8-2014
Laatste oproep Voetbal 2-daagse voor kinderen tussen 6 en 14 jaar op maandag 25 en dinsdag 26 augustus
In samenwerking met Martijn Meerdink organiseert RKZVC een Voetbal 2-Daagse.
Het opgave formulier kan alleen nog tot woensdag 13 augustus gemaild worden aan:
johnkrabbenborg@hetnet.nl
Zie voor alle informatie de volgende <<link >>. Daarin zitook het inschrijfformulier.
Fotrapportage 9-8-2014 Luctor et Emergo 1 - RKZVC 1 Zie volgende << link >>.
Dinsdags training RKZVC 4 t/m 7 om 20.15.
Eerste wedstrijdprogramma's van augustus staan op de site. Zie < senioren >,
< B, C >, < D, E + F >.
Thijs straalt ... tijdens zijn debuut bij Luctor et Emergo 1 - RKZVC 1

16-7-2014
Indeling B, C en D seizoen 2014 - 2015
Nog enkele dagen en dan wordt “De Voorzet” weer uitgedeeld. Deze bron aan informatie is onmisbaar voor
ieder voetballid. Graag willen we hierbij alvast de indeling van B, C en D toelichten.
Het indelen van (jeugd)teams is ieder jaar weer een tijdrovende bezigheid. Je wilt het namelijk voor iedereen zo
goed mogelijk doen. Dit jaar komen we bij de junioren echter niet gunstig uit omdat we net genoeg spelers voor
7 teams hebben (7 x 13 spelers), alleen is er geen gelijke verdeling qua leeftijden.
Verschillende mogelijkheden zijn uitgewerkt en besproken door de VTZ en het Jeugdbestuur. Zelfs de KNVB is
er bij betrokken voor uitleg van de mogelijkheden en het aantal dispensatiespelers.
Wij zijn tot de conclusie gekomen dat de enigste optie bestaat uit het doorschuiven van spelers naar een
hogere leeftijdscategorie. Dit houdt in, dat een aantal D-spelers in de C zijn ingedeeld en enkele C-spelers dit
jaar al bij de B gaan spelen. Bij dit selecteren is zowel gekeken naar leeftijd als fysieke gesteldheid van de
spelers.
Wij zijn ons er van bewust dat gemaakte keuzes niet in ieders verwachting kunnen liggen maar zijn er van
overtuigd dat met de juiste mentaliteit en inzet toch een geweldig seizoen in aantocht is.
Jeugdbestuur en VTZ
De 4e digitale nieuwsbrief van RKZVC, juli 2014, is via de volgende link te lezen. << link >>
De competitieprogramma's van RKZVC 1, 2 en 3 staan onder "Senioren"en dan bij teaminfo per team
Teaminfo RKZVC 1, Teaminfo RKZVC 2, Teaminfo RKZVC 3
Indeling competitie RKZVC 3 seizoen 2014 - 2015
WVV '34 2, Doetinchem 2, Silvolde 2, VIOD 2, Dinxperlo 2, Witkampers 2, Twenthe 2, FC Eibergen 3, GFC 2,
RKZVC 3, Varsseveld 3, FC Winterswijk 4

Bekerwedstrijden indeling poules RKZVC 1 en RKZVC 2
RKZVC 1 speelt de bekerwedstrijden tegen Erix 1, FC Winterswijk 1 (zo), KSV 1.
RKZVC 2 speelt de bekerwedstrijden tegen GFC 2, Lochem SP 2 (zo), Witkampers 2.
Video van de verenigingsdag (zowel senioren als jeugd).
Zie de volgende << link >>. Echt de moeite waard om te bekijken!

Voetbal 2-daagse voor kinderen tussen 6 en 14 jaar op maandag 25 en dinsdag 26
augustus
I.s.m. met Martijn Meerdink organiseren wij de Martijn Meerdink Voetbal 2 Daagse.
Het opgave formulier voor 1 augustus deponeren in de brievenbus bij het voetbalveld van
RKZVC of per e-mail naar: info@rkzvc.nl
Zie voor alle informatie de volgende << link >>. Daarin zit ook het inschrijfformulier.
Geweldige prestatie RKZC E1 door op het 2-daags jeugdtoernooi in Bremen (48 teams) de halve finale
te bereiken
RKZVC E1 is uiteindelijk als 4e geëindigd (verlies na penalty’s). RKZVC E1 had wel de beste speler uit 500
spelers: Devin Haen (en mede topscoorder van het toernooi). Dit was tevens de laatste wedstrijd van Devin
Haen voor RKZVC want hij gaat naar De Graafschap. Devin, veel succes in Doetinchem.
3-7-2014
Indeling competitie RKZVC 2 seizoen 2014 - 2015
Varsseveld 2, Achilles '12 2, De Zweef 2, DVC '26 3, FC Winterswijk 2, Grol 2, Lemelerveld 2, PH 2, Quick'20
3, Rigtersbleek 2, RKZVC 2, Tubantia 2, Tukkers 2, Victoria '28
Indeling competitie RKZVC 1 seizoen 2014 - 2015
AD’69, AZC, Bon Boys, Doetinchem, FC Eibergen, Gendringen, Pax,
RKZVC, Reünie, VVO, Varsseveld, Vorden, WVV’34, Warnsveldse Boys
Dennis Krabbenborg is
schutterskoning 2014.
Dat Dennis goed op goal kon
schieten was al lang bekend.
Nu heeft hij bewezen dat hij ook
goed op een vogel kan schieten.
Hoewel het al enkele dagen
geleden is: bij deze toch nog enkele
foto's.

WEDSTRIJDVERSLAGEN RKZVC 1 2014 - 2015
17-5-2015 Hatert 1 - RKZVC 1: 2 - 1 (1 - 0)
Nacompetitie over en uit
De nederlaag vandaag valt relatief eenvoudig te verklaren uit twee verdedigende fouten aan Zieuwentse kant en het zelf
missen van goede kansen. RKZVC begon wel direct met druk te zetten maar Zieuwents balverlies halfweg het
middenveld leidde een uitval over rechts in van Hatert waarna Emir Tiganj al in de 7e minuut midden voor goal de bal in
de rechter bovenhoek joeg voor de 1-0 voorsprong. Twee minuten later kwam RKZVC goed weg toen ze de bal
verdedigend niet goed konden wegwerken en een schot van Hatert tegen de buitenkant van de rechterpaal aan kwam.
Een minuut later kreeg Jens Schutten een schietkans vanaf 15 meter maar de Hatertse keeper bokste de bal goed weg.
Weer twee minuten later schoot Jouke Knippenborg een corner tot voorbij de 2 e paal waarbij Toby Bokkers net niet goed
bij de bal kon. En nogmaals twee minuten later kwam RKZVC goed weg bij een Haterts schot van 30 meter op de
buitenkant van de kruising. Voorwaar een spectaculair eerste kwartier. RKZVC bleef hierna Hatert wel opjagen maar
evenals afgelopen donderdag stonden zij positioneel goed opgesteld zodat er weinig kansen konden worden uitgespeeld.
Hatert loerde hierbij op de counter zonder dat zij daarmee voor rust kansen creëerden. In de 38 e kwam Jens Schutten tot
een schot dat een meter over ging en Jouke Knippenborg had twee minuten later pech dat zijn harde knal van 20 meter
afstand op de lat uiteen spatte.
Na een geplaatst schot in de
linker benedenhoek in
tweede minuut na rust, waar
Wesley Keegstra goed op
reageerde, had RKZVC in de
volgende minuten dé kansen
om de wedstrijd naar zich toe
te trekken. Eerst stuurde
Bram te Molder met een
mooie bal Sven Jurjus de
diepte in. Diens lob stuiterde
echter rakelings langs de
rechterpaal. Een minuut later
was er een mooie aanval
over rechts waarna Brian
Voorhuis de bal mooi voorgaf
op de penaltystip. Jouke
Knippenborg wilde de bal
beheerst plaatsen maar
schoot een klein metertje langs de linkerpaal. Als beide kansen eens benut waren, dan ….. Maar “als” telt niet. Wel bleef
RKZVC druk zetten hetgeen even later leidde tot een schotje uit de draai van Jens Schutten dat voor de Hatertse keeper
geen probleem opleverde, In de 59e minuut viel eigenlijk al de beslissing na een corner. De Hatertse spits Emir Tiganj, die
toch niet zo heel erg groot is, kon binnen het vijfmetergebied en midden voor goal ongehinderd de 2-0 binnen koppen. Te
waarderen valt dat de Zieuwentse spelers, ondanks deze tegenslag, tot aan het eind bleven strijden voor een beter
resultaat. Trainer Laurens Knippenborg bracht hiervoor ook drie aanvallende wissels binnen de lijnen, wetende dat de
technische ploeg van Hatert loerde op de uitvallen. Deze uitvallen konden in het algemeen redelijk goed onschadelijk
worden gemaakt. Ook de kopsterke Toby Bokkers werd nog naar centrum van de aanval gestuurd. Dit leidde in de
88e minuut, na een voorzet van Sven Jurjus tot een kopdoelpunt van Toby Bokkers. In blessuretijd was er een laatste
schotpoging van Ties Heutinck (enkele meters naast).
Het is een droom dat RKZVC ooit een keer 2e klas zou kunnen spelen. Zo dicht als dit jaar zijn ze er nog nooit bij
geweest. Over twee wedstrijden gezien had Hatert echter het meeste recht op de finaleronde. RKZVC zal het volgend
jaar weer in 3C moeten doen maar als ze qua spelniveau er volgend jaar nog een klein stapje bij op kunnen doen dan
kan het een leuk jaar worden.
Wij bedanken iedereen voor de steun dit jaar. Komend weekend is het Seesing Tournament voor 1 e-jaars D-pupillen met
o.a. Ajax, PSV, Feijenoord, Juventus en Arsenal. Iedereen is daar natuurlijk van harte welkom.
Tweede Pinksterdag wordt het seizoen afgesloten met de verenigingsdag. Er wordt dan ook afscheid genomen van het
natuurgras op het hoofdveld met de loterij “Schijt je rijk” en een ludieke dienstenveiling (zie www.rkzvc.nl voor meer
informatie).
In de week erna zal alles rondom het hoofdveld worden opgeruimd zodat op 1 juli begonnen kan worden met de aanleg
van het kunstgrasveld. Als alles goed verloopt, wordt dit kunstgrasveld op 24 juli opgeleverd en kan de 1 e selectie in de
week erop direct daarop beginnen te trainen. We wensen iedereen een prettige zomer toe en hopen jullie volgend jaar
weer te zien.

14-5-2015 RKZVC 1 – Hatert 1: 0 - 1 (0 - 1) Nacompetitie
Technisch aardige wedstrijd levert weinig kansen op
Vooral voor rust was het vanuit voetbaltechnisch en -tactisch oogpunt een aardige wedstrijd om te zien met twee ploegen
die om de beurt periodes hadden waarin ze sterker waren. Beide ploegen probeerden daarbij voetballend de overhand te
krijgen. Omdat beide ploegen ook positioneel goed in het veld stonden leverden de aanvallen weinig kansen op.
Achteraf bleek dat de mooie goal van Hatert in de 2e minuut al beslissend was. In het centrum werd met een soort
‘schepbal’ de bal prachtig achter de Zieuwentse verdediging gelegd waarna Abel van de Berg met een lob over Wesley
Keegstra dit fraai afrondde. RKZVC had daarna een aantal leuke aanvallen waarbij een schot van Tim van Wijngaarden
in de rechter benedenhoek de keeper dwong tot een gestrekte duik. Uit de volgende corner schoot Toby Bokkers van
acht meter afstand een meter naast. Vanaf de 25e minuut waren drie schoten van afstand de meest opmerkelijke feiten
van Hatertse kant: 1x geblokt, 1x een meter naast en een redding van Wesley Keegstra. Alleen een schot van Bart te
Focht dat ruim over ging was een noemenswaardige poging van Zieuwentse kant.
Was het voor rust nog een
wedstrijd waarin er een
redelijk veldevenwicht was,
na rust was het
eenrichtingsverkeer en
beheerste RKZVC
grotendeels de wedstrijd. De
echte scherpte ontbrak
echter. Hatert bleef
positioneel gedisciplineerd
voetballen zodat er geen
grote kansen kwamen of de
mogelijkheden op kansen
niet goed werden
uitgespeeld. Zo had Jens
Schutten direct al een
schotkans uit een moeilijke
hoek en redde de Haterse
keeper goed na een mooie aanval via Michiel Krabbenborg, Jens Schutten en Sven Jurjus. In de 53 e minuut veroverde
Jouke Knippenborg de bal op de achterlijn en kon door naar binnen. Helaas passte hij in de voeten van een Hatertse
verdediger terwijl er twee Zieuwentse aanvallers in kansrijke positie voor de goal stonden. Hatert loerde op de counters
en schoot daarbij drie maal van afstand. De eerste van 40 meter ging over, de andere twee schoten gingen enkele
meters naast. De beste kans kreeg Jouke Knippenborg in de 68e minuut na een diagonale pass van Remco van Leeuwen
over de hele breedte. Jouke controleerde de bal goed maar schoot vanuit een schuine hoek ook enkele meters naast.
Ties Heutinck had in de 85e minuut nog een leuke solo maar kon uiteindelijk niet tot een goed schot komen. In de
90e minuut had RKZVC ook niet het geluk dat de bal goed viel na gedeeltelijk mistasten van de Hatertse keeper. De
laatste kans was voor Hatert in de 92e minuut na een counter maar Wesley Keegstra kon het schot vanuit een schuine
hoek tot corner verwerken.
Beide ploegen ontlopen elkaar niet zoveel in voetballend vermogen. Hatert kan in de kleine ruimte gemakkelijk
voetballen, RKZVC lijkt wat meer loopvermogen te hebben.
De uitslag is niet erg gunstig omdat RKZVC de uitwedstrijd moet winnen. Als het doelsaldo dan beter is (2 goals of meer
verschil winnen), gaat RKZVC door. Bij een gelijk doelsaldo (na Zieuwentse winst met 1 goal verschil) tellen uit
gescoorde goals niet dubbel en volgt er een verlenging. Valt daarin geen beslissing dan volgen strafschoppen.
Volgende wedstrijd zondag 17 mei uit tegen Hatert.

10-5-2015 Warnsveldse Boys 1 - RKZVC 1: 3 - 5 (1 - 1)
RKZVC laatste 25 minuten op schot
Ontsnappen aan directe degradatie was de inzet voor Warnsveldse Boys deze middag. Voor RKZVC ging het om behoud
van wedstrijdritme en “het niet oplopen” van blessures en gele kaarten zodat iedereen donderdag a.s. mee kan doen aan
de 1e wedstrijd van de nacompetitie. RKZVC slaagde in die doelstelling, Warnsveldse Boys niet.
Voor rust leek de intentie van Warnsveldse Boys wel beter. In de 4e minuten kon een spits na fout timen in de Zieuwentse
verdediging vrij door maar zijn lob ging over de goal. De eerste de beste goede RKZVC aanval leidde direct tot een
doelpunt. Sven Jurjus stuurde Ties Heutinck de diepte in waarna Ties de bal half hoog binnen schoot. Enkele minuten
later komt de gelijkmaker al nadat de Zieuwentse verdediging de bal niet ver genoeg weg kan werken. Uiteindelijk komt
de bal op links bij Mitch Elsman die de bal snoeihard kort naast de paal binnen schiet. Warnsveldse Boys is daarna lange
tijd de heersende partij hetgeen wel resulteert in enkele dreigende situaties, echter niet in kansen. Hun mooiste moment

is na een corner waarna op links de bal ineens vol op de slof wordt genomen, enkele meters naast. RKZVC combineert
soms wel aardig zonder dat dit tot kansrijke situaties leidt.
Het eerste kwartier na rust verloopt min of meer hetzelfde. Geen van beide ploegen weet een gaatje te vinden in de
verdediging tot in de 60e minuut Sven Jurjus de bal passt op Jens Schutten die direct uithaalt maar de voeten van de
keeper treft. Zes minuten later is het wel raak. Vanaf het middenveld zetten Ties Heutinck en Jouke Knippenborg via
enkele 1-2-combinaties een aanval op waarna Jouke als laatste in het centrum door komt en met een puntertje de bal
onder de Warnsveldse keeper door schiet. De 1-3 voor RKZVC een minuut later komt wel heel gemakkelijk nadat Henry
de Boer vanaf 25 meter terug wil spelen op zijn keeper maar de bal niet goed raakt waardoor deze over de keeper in
eigen goal verdwijnt. Een minuut later had Warnsveldse Boys al terug kunnen komen maar een speler miste een
opgelegde kopkans na een vrije trap. Vier minuten later benutte Mitch Elsman midden in het centrum de ruimte wel en
schoot van dichtbij de 2-3 voor Warnsveldse Boys onder Wesley Keegstra door. Warnsveldse Boys rook toch nog weer
kansen en zette weer aan. Na een half mislukte kopbal van Bern Hummelink kon Wesley Keegstra de bal nog net over de
lat tikken. Anderzijds kreeg RKZVC voorin ruimte voor uitvallen. In de 84e minuut stuurde Remco van Leeuwen
op rechts Brian Voorhuis die ruimte in waarna Brian de bal hard in de linker benedenhoek schoot (2-4). In de 91e minuut
stuurde Remco Buiting op links Pascal Klein Holkenborg die ruimte in waarna Pascal resoluut de 2-5 aantekende.
Hoewel het voor de statistieken is, zette Niek Ruumpol van Warnsveldse Boys een fraai slotakkoord van deze wedstrijd.
Van buiten de zestienmeter schoot hij met een kromme bal via de binnenkant van de rechterpaal net onder de kruising de
3-5 eindstand op het bord.
Kort samengevat: Vorden terecht kampioen, RKZVC, Gendringen en AZC spelen nacompetitie voor promotie. Voor
degradatie spelen Warnsveldse Boys en Reünie eerst een beslissingswedstrijd. De verliezer van die wedstrijd degradeert
rechtstreeks, de winnaar speelt nacompetitie om niet te degraderen evenals VVO.
RKZVC heeft een goede competitie gedraaid waarbij ze het meest gescoord hebben en de minste doelpunten tegen
kregen. Door een ongelukkige start en beide nederlagen tegen Vorden was het kampioenschap echter het hele seizoen
buiten beeld. Nu gaat het om de “Final four” zoals Laurens Knippenborg in zijn column aangaf. Eerst thuis en uit tegen
Hatert uit Nijmegen en als die tweestrijd gewonnen wordt, wacht in de 2e ronde de winnaar van DVC ’26 (Didam, 2e klas)
of Spero (Elst, 3e klas D) op 24 en 31 mei.
Volgende wedstrijden
DONDERDAG 14 MEI tegen Hatert (terrein Longa ’30), nacompetitie
ZONDAG 17 mei uit naar Hatert (nacompetitie).

2-3-2015 RKZVC 1 – AZC 1: 4 - 2 (2 - 1)
Gemakkelijke overwinning
Voor RKZVC was het belangrijk om in het spelritme te blijven en zo naar de nacompetitie toe te leven. Voor AZC was het
belangrijk om te winnen waardoor ze op de 3e plaats zouden blijven staan waardoor ze zich ook kunnen plaatsen voor de
nacompetitie. Gezien het spel van AZC leek het daar niet op. RKZVC controleerde de wedstrijd op een rustige manier.
Na een eerste schot van afstand door AZC was de eerste echte goede kans voor Toby Bokkers met een kopbal na een
corner die een halve meter naast goal ging. In de 22e minuut kwam de 1-0 voorsprong na een goede actie van Remco
van Leeuwen op links. Na diens voorzet kon Ties Heutinck het beslissende tikje geven. Wesley Keegstra hield in de
volgende minuut twee keer over zijn doel schoon. Eerst blokte hij een schot, daarna de rebound. Vijf minuten later tikte hij
een inzet na een corner over de lat. In de 32e minuut onderschepte Bern Hummelink een Zutphense aanval waarna hij
direct Brian Voorhuis de diepte instuurde. Diens inzet werd in 1e instantie nog geblokt door de AZC-keeper maar
vervolgens schoot Brian de 2-0 in het lege doel. Enkele minuten voor rust scoorde Kemal Koycu fraai de 2-1 door een
corner voorbij de 2e paal ineens terug te schieten in de verre hoek.
Het 1e kwartier na rust verliep op dezelfde manier als voor rust met weinig opwindende situaties voor goal en een rustig
controlerend RKZVC. Daarna was AZC twee maal dreigend met counters. Bij de eerste was de voorzet net te scherp, de
kopbal na de 2e counter ging recht op Wesley Keegstra af. In deze periode speelde AZC wel wat meer naar voren zodat
RKZVC voorin meer ruimte kreeg. Dit leidde in de 68e minuut, na een vrije trap die door schoot naar de rechter
buitenkant, tot een voorzet van Toby Bokkers die in het centrum binnen geschoten werd door Mark Bokkers voor 3-1. De
volgende kans was voor Sven Jurjus die op links door kwam maar vanuit een schuine hoek voorlangs schoot. In de
79e minuut was de wedstrijd definitief gespeeld na een voorzet van Bram te Molder vanaf rechts die door Raymond
Steinvoort met een sliding in eigen goal werd geschoten (4-1). AZC drong daarna nog wel aan en scoorde mooi na een
uitval over rechts in de 81e minuut. De voorzet werd met een sliding door Daan van Weele omgezet in de 4-2 eindstand.
AZC probeerde met enkele schoten nog dichterbij te komen maar die schoten misten nauwkeurigheid.
Achteraf veranderd er voor de kans op de nacompetitie voor AZC niks omdat de concurrenten WWV ’34 en Varsseveld
ook verloren waardoor AZC 3e blijft. RKZVC speelde een gedegen wedstrijd en kan rustig doorgaan met de voorbereiding
op de nacompetitie.
Volgende wedstrijd zondag 10 mei uit tegen Warnsveldse Boys.

25-4-2015 RKZVC 1 – Varsseveld 1: 0 - 0 (0 - 0)
Geen van beide verdient de overwinning
Afgezien van een goed schot van Varsseveld in de linker benedenhoek in de 2e minuut, waarop Wesley Keegstra goed
reageerde, was het eerste kwartier van beide kanten slordig. Varsseveld had wat meer balbezit en schoot enkele keren
van afstand zonder nauwkeurigheid. Na dat kwartier was er een aardig schot van Jouke Knippenborg dat twee meter
naast ging en een kopbal van Mark Bokkers. De beste kansen waren daarna voor Varsseveld waarvan de beste in de
16e minuut na een mooie aanval. Het schot vanaf links werd door Wesley Keegstra goed verwerkt. Zo’n tien minuten voor
rust ging een vrije trap vanaf Varsseveld op de kop van de zestienmeter cirkel rakelings naast. Enkele minuten later was
het Bram te Molder die vanuit een schuine hoek op rechts voorlangs schoot. Varsseveld sloot de 1e helft af met een rode
kaart voor Bas Teuben (van achter inkomen).
Met een man meer had RKZVC na rust meer balbezit. In eerste instantie was de gevaarlijkste situatie nog een harde
voorzet van Bram te Molder die echter voor goal door iedereen werd gemist. In de 53e minuut kwam een Varsseveld spits
na een lange bal goed door en omspeelde Wesley Keegstra. Vanuit een schuine hoek schoot hij echter te zacht op het
lege doel zodat Michiel Krabbenborg nog ruim voor de lijn de bal kon wegtrappen. Uit de daaropvolgende corner werd de
bal maar half weg getrapt waarna een hard schot onder de lat volgde dat met een goede reflex van Wesley Keegstra
weer tot corner werd verwerkt. RKZVC was ondanks het vele balbezit lange tijd niet in staat om met creativiteit kansen te
creëren tot de 81e minuut. Na een mooie aanval over rechts schoot Elvis Almeida vanaf 16 meter echter recht op de
keeper. Vijf minuten later was het wederom Elvis die zich in het zestienmeter gebied mooi vrij kapte maar zijn inzet met
links werd door de Varsseveldse keeper verwerkt.
Een matige wedstrijd van Zieuwentse kant met veel slordigheden en weinig creatieve ideeën. Deze wedstrijd is op
zaterdagavond gespeeld. Door het 3-3 gelijkspel van Vorden in Velp tegen VVO is Vorden kampioen.
Volgende wedstrijd 3 mei thuis tegen AZC.

19-4-2015 Reünie 1 - RKZVC 1: 0 - 4 (0 - 3)
RKZVC komt voor rust gemakkelijk aan goals
De eerste 20 minuten zat er weinig verschil in het veldspel van beide ploegen waarbij met name schoten van buiten de
zestienmeter aan beide kanten richting misten en één schot van dichtbij van Badre Rharssisse geblokt werd door Bart te
Focht. In de 22e minuut viel eigenlijk uit het niets de 1-0 voor RKZVC. Een voorzet van Jouke Knippenborg werd door
Reünie maar half weg gewerkt waarna Bram te Molder de bal uit de lucht met links ineens op de slof nam en strak in de
rechter benedenhoek schoot. Vijf minuten later voorkwam Wesley Keegstra met een geweldige reflex dat Reünie weer op
gelijke hoogte kwam. Rond de 35e minuut werd de wedstrijd binnen een minuut beslist. Eerst passte Jouke Knippenborg
prima richting de doorgelopen Tim van Wijngaarden. Bij een poging van de Borculose keeper om de bal weg te werken,
schoot hij tegen Tim op waarna de bal in goal caramboleerde voor de 2-0. Een minuut later viel de 3-0 al nadat Remco
van Leeuwen de bal achter de verdediging van Reünie oppikte en vrij voor de keeper onzelfzuchtig breed legde op Mark
Bokkers. Mark kon daarna ongehinderd de 3-0 in het lege doel schieten. Vijf minuten voor rust krijgt Reünie de laatste
kans van de wedstrijd. Op vijf meter van goal schiet de aanvaller de bal echter tegen een Zieuwentse verdediger aan.
Kon Reünie voor rust nog enige dreigende aanvallen opbouwen en kansen creëren, na rust was RKZVC heer en
meester. Diverse mooie aanvallen werden opgezet waarbij echter iedere keer de laatste bal net niet helemaal goed was
en de mogelijkheden niet werden uitgespeeld. Daar kwam nog bij dat het leek dat Reünie conditioneel ook minder goed
leek te zijn zodat het Zieuwentse middenveld en de achterhoede de pogingen van Reünie meestal eenvoudig
onschadelijk konden maken. Hele en halve kansjes waren er voor Brian Voorhuis (47 e, voorlangs), Michiel Krabbenborg
(50e, net niet goed geraakt), Bern Hummelink (52e, schot 25 meter een halve meter naast), Tim van Wijngaarden (56e, via
handen keeper corner), Jouke Knippenborg (61e), Michiel Krabbenborg (84e, vrije trap van 17 meter halve meter naast),
Tim van Wijngaarden (86e, keeper pakt op de doellijn) en nogmaals Tim (87e, vrij door, keeper blokt). De 4-0 viel in de
77e minuut na een corner waarbij de bal enkele malen klutste van speler naar speler en Remco Buiting tenslotte de bal
via de onderkant van de lat in de touwen joeg.
Na twee krappe nederlagen in voorgaande wedstrijden speelde RKZVC na de snelle voorsprong voor rust de wedstrijd
gemakkelijk uit. De schwung zat er vandaag weer enigszins in. Er zijn nog drie competitiewedstrijden te gaan om het spel
verder uit te bouwen richting nacompetitie.
Volgende wedstrijd ZATERDAG 25 april thuis tegen Varsseveld.

12-4-2015 RKZVC 1 – WWV ‘34 1: 0 - 1 (0 - 1)
Er viel echt weinig te genieten
Voor WWV ’45 stond er meer op het spel dan voor RKZVC en dat was vooral het eerste half uur te zien want zij toonden
in ieder geval meer beleving. Beide ploegen bakten er in aanvallend opzicht weinig van zodat het spel zich vooral op het
middenveld afspeelde. In de 17e minuut kon na slap verdedigen in het centrum van de Zieuwentse verdediging Tom ten
Breteler doorgaan en de 1-0 voorsprong voor WWV ’34 binnen schieten. In de rest van de wedstrijd hoefde Wesley
Keegstra geen enkele redding te verrichten hetgeen ook de onmacht van de Hengeveldse aanval weergeeft. Het laatste
kwartier voor rust speelde RKZVC wel iets verder vooruit wat resulteerde in een schot vanaf 16 meter van Brian Voorhuis
(1 meter over de kruising) en een hard schot van Elvis Almeida dat echter bijna recht op de Hengeveldse keeper af ging.
Na rust had RKZVC wel iets meer veldoverwicht maar de hechte verdediging van WWV ’34 gaf geen gelegenheid tot een
echte kans voor RKZVC. In de 52e minuut was er nog wel een aardige aanval over rechts maar het schot (na de voorzet)
werd geblokt. In de 63e minuut moest de Hengeveldse keeper een schot van Brian Voorhuis vanaf 25 meter over de lat
tikken tot corner. De laatste Zieuwentse (plotselinge) kans kreeg Tim van Wijngaarden in de 77 e minuut na een verre en
doorgekopte ingooi van Toby Bokkers, maar zijn poging ging ruim over. Van Hengeveldse kant kan hooguit worden
gezegd dat ze probeerden met counters de ruimte te benutten, vooral het laatste kwartier toen RKZVC achterin man op
man ging spelen. Dit resulteerde slechts één keer in een enigszins gevaarlijke situatie voor het Zieuwentse doel. Verder
beperkte WWV ’34 zich tot het klein houden van de ruimtes op eigen helft en omdat RKZVC vandaag onmachtig was om
kansen te creëren, was dat niet zo’n moeilijke klus.
WWV ’34 blijft door de overwinning in de race voor de nacompetitie. RKZVC heeft dan wel de zekerheid dat ze
nacompetitie spelen maar het geeft geen lekker gevoel als er meer van dit soort wedstrijden worden gespeeld.
Volgende wedstrijd 20 april uit naar Reünie.

6-4-2015 RKZVC 1 – Vorden 1: 0 - 1 (0 - 0)
Voetballend onverdiende overwinning Vorden
In deze topwedstrijd tussen de nummer 2 en de nummer 1 in de stand was RKZVC over de hele wedstrijd de beter
voetballende ploeg met meer druk op de tegenstander en vooral in de eerste 25 minuten leuke aanvallen. Hierbij werd
vaak direct druk gezet bij balbezit van Vorden zodat zij amper een rustige aanval konden opbouwen.
Reeds in de 3e minuut was het Bern Hummelink die op links in het zijnet schoot waarna even later een kopbal van Bram
te Molder niet nauwkeurig genoeg was. In de 8e minuut ging na een Vordense vrije trap de inzet via Toby Bokkers corner.
Nadat in de 14e minuut er een bijna-kans voor Brian Voorhuis was, kopte Toby Bokkers een minuut later van 11 meter
afstand hard naast. In de 20e minuut had een strak schot van Sven Jurjus een beter lot verdiend maar de bal ging een
halve meter over. Direct daarna kreeg Vorden de enigste goede kans voor rust na een aanval over rechts maar de inzet
werd door Wesley Keegstra tot corner verwerkt. Jammer genoeg kon Brian Voorhuis in de 24 e minuut een bal achter de
Vordense verdediging net niet goed mee nemen om tot een kans te komen. Hierna verdween de nauwkeurigheid in de
Zieuwentse aanvallen enigszins en stonden de Vordense spelers positioneel wat beter zodat er tot de rust geen enkele
kans meer werd uitgespeeld.
Na rust begon RKZVC weer
geconcentreerd aan de
wedstrijd zodat zij het meeste
balbezit hadden. Vorden
bleef positioneel echter goed
staan en verdedigde rustig
zodat het betere spel van
RKZVC niet resulteerde in
uitgespeelde kansen. Na een
klein half uur in de 2e helft gaf
balverlies in de Zieuwentse
verdediging een Vordense
spits de kans om van 30
meter op goal te schieten
maar dat ging een meter
over. In de 78e minuut kon
Vorden doorgaan na een
gewonnen fysiek duel (of was
het een overtreding) op het middenveld en was het Stefan Eggink die van rechts met een schuiver de bal in de verre
hoek binnen schoot voor de 1-0 voorsprong. Vanaf dat moment gooide RKZVC direct alles op de aanval, veelal met
lange ballen. De beste mogelijkheid was al twee minuten later na een schot van Bram te Molder vanaf 20 meter dat
echter zeker een meter over doel ging. Een kopballetje enkele minuten later na een Zieuwentse corner was echter het
enigste gevaar dat Vorden nog te duchten had.

Vorden won dit seizoen voor de 12e keer een wedstrijd met één doelpunt verschil en dat is ook een kwaliteit. Hoewel
RKZVC voetballend veel meer liet zien dan Vorden, was de ploeg niet in staat om tegen deze goed georganiseerde ploeg
het speloverwicht uit te drukken in meer kansen, laat staan doelpunten. Derhalve is de achterstand op Vorden gegroeid
tot acht punten met nog vijf wedstrijden te spelen. Hoewel er in voetbal veel mogelijk is, mag men er toch wel van uit
gaan dat Vorden deze voorsprong niet meer uit handen geeft en dat RKZVC zich kan gaan richten op de nacompetitie.
Volgende wedstrijd 12 april thuis tegen WWV ‘34.

29-3-2015 Bon Boys 1 - RKZVC 1: 1 - 2 (1 - 0)
Zeer nuttige overwinning!
RKZVC heeft slechte herinneringen aan het spelen in Haaksbergen vanuit het verleden omdat er zelden punten werden
mee genomen. Vandaag leek RKZVC weer een moeilijke middag te krijgen omdat Bon Boys al in de 2e minuut scoorde
via een prachtige kromme bal in de rechterbovenhoek door Milan Bultman. In de loop van de wedstrijd bleek echter
langzaam het tegendeel. Beide ploegen zochten de aanval maar de beste mogelijkheden waren vooral voor RKZVC,
hoewel dit er niet veel waren. De eerste was na een kwartier voor Tim van Wijngaarden vanuit een scherpe hoek maar de
Haaksbergse keeper redde met de voet. Tien minuten later kon hij net niet bij een lage voorzet van Sven Jurjus. Verder
waren er nog wel enkele mooie aanvallen waarbij de mogelijkheden echter niet werden omgezet in kansrijke situaties.
De eerste vijf minuten na rust zette Bon Boys direct weer druk maar de RKZVC defensie redde zich daar goed mee.
Daarna kwamen de beste 10 minuten van RKZVC. Een schot van Michiel Krabbenborg in de 51e minuut ging niet eens
zoveel over de kruising en een minuut later kreeg Brian Voorhuis na een misser van een Bon Boys verdediger een
uitgelezen kans. Mogelijk schoot hij iets te gehaast in waardoor de bal recht op de keeper ging. In de 55 e minuut viel de
1-1 na een steenharde corner van Sven Jurjus die door Toby Bokkers vol op de voet werd genomen. Wederom zo’n vijf
minuten later was er een kopkans voor Bram te Molder (ruim naast) en viel er een schot te noteren van Tim van
Wijngaarden (gepakt door de keeper). De daaropvolgende 25 minuten vervlakte het spel van RKZVC zodat er in het veld
evenwicht ontstond zonder dat er echte kansen uit kwamen voor beide ploegen. In de 87 e minuten was het aan goed
doorzetten van Ties Heutinck te danken dat de aanval over links een vervolg kreeg. De lage voorzet die daarna volgde
van Sven Jurjus kon door Toby Bokkers bij de 2e paal simpel worden binnen geschoten. Uiteraard probeerde Bon Boys
daarna, inclusief zo’n acht minuten blessuretijd, druk te zetten maar het Zieuwentse middenveld en de achterhoede
hielden de gelederen gesloten. Aan de andere kant moest de Haaksbergse keeper in de 93 e minuut nog wel redden op
een harde vrije trap onder de lat van Jouke Knippenborg.
Een zeer nuttige overwinning vandaag, vooral ook vanwege de nederlaag van Vorden. Hierdoor is de achterstand op
Vorden nog twee punten waarbij Vorden een wedstrijd minder heeft gespeeld. Zij halen die zaterdag thuis in tegen
Doetinchem. Daarna komt Vorden maandag 2e paasdag op bezoek in Zieuwent. Het kan nog leuk worden.
Volgende wedstrijd MAANDAG 6 april thuis tegen Vorden.

22-3-2015 RKZVC 1 - Doetinchem 1: 4 - 0 (2 - 0)
Geen boeiende wedstrijd
In een laag tempo tastten beide ploegen elkaar af in het eerste kwartier zodat beide keepers niet in actie hoefden te
komen. Na een kwartier kwam het eerste gevaar na een vrije trap van Jouke Knippenborg die Bart te Focht ruim naast
kopte. Bij een gevaarlijke voorzet direct daarna was er geen Zieuwentse spits ter plekke. In de 20e minuut viel achteraf al
haast de beslissing. Nadat Michiel Krabbenborg zelf de aanval via links opzette en hij midden voor goal door dreigde te
lopen en werd hij onderuit gehaald door Gijs Blokhuis (rood). Sven Jurjus benutte de penalty onberispelijk. Van de
volgende 20 minuten moet gezegd worden dat Doetinchem met 10 man eigenlijk beter voetbalde dan RKZVC zonder tot
echte kansen te komen.
RKZVC creëerde wel kansen.
Na een half uur kon Tim van
Wijngaarden een voorzet van
Bart te Focht net niet goed
raken waarna voor
Doetinchem het eerste schot
van 25 meter afstand op goal
kon worden genoteerd. Rond
de 35e minuut werden
inzetten van Sven Jurjus en
Jouke Knippenborg door de
Doetinchemse keeper met de
voet geblokt. In de 40e minuut
viel de beslissing al nadat

Sven Jurjus vrij door kon gaan. In een poging de Doetinchemse keeper, Gerard Bloemenkamp, te omspelen werd hij
onderuit gehaald waarna ook Gerard Bloemenkamp met rood werd weggestuurd. Sven Jurjus benutte de penalty
wederom feilloos zodat de 2-0 ruststand op het bord kwam.
Uiteraard was het na rust met negen tegen elf spelers eenrichtingsverkeer. Doetinchem hoefde niet zo nodig en wilde
zoveel mogelijk het tempo eruit halen en RKZVC speelde vaak niet snel genoeg en te onnauwkeurig zodat er voor de
Doetinchemse goal niet zo vaak gevaar was. RKZVC had wel de nodige kansen zoals een harde vrije trap van Sven
Jurjus vanaf de kop van de cirkel (keeper) en een voorzet van links van Tim van Wijngaarden dat door Brian Voorhuis
niet goed geraakt werd (halve meter naast). In de 62e minuut schoot Bram te Molder een voorzet Jouke Knippenborg op
de lat waarna 3 minuten later omgekeerd een voorzet van Bram te Molder door Jouke Knippenborg wel werd omgezet in
de 3-0 voorsprong. Een goed schot van Michiel Krabbenborg werd door de Doetinchemse keeper netjes verwerkt en
Elvis Almeida schoot vanaf 12 meter een halve meter naast. De enige echte dreiging van Doetinchem was in de
81e minuut een hard schot van 20 meter dat door Wesley Keegstra vakkundig werd gepakt. De 4-0 kwam tot stand in de
85e minuut door een kopbal van Toby Bokkers na een voorzet van Michiel Krabbenborg (beide centrumverdedigers).
Twee minuten in blessuretijd eindigde Doetinchem helemaal in mineur door de 2e gele kaart voor Danny Reinders
waardoor hij er ook met rood af moest en Doetinchem met acht man de wedstrijd eindigde. Toby Bokkers sloot de
wedstrijd af met een schot in het zijnet.
Normaal gesproken verwacht je dat je wint als je zelf 2 e staat en tegen de onderste speelt. Vandaag stond de wedstrijd
echter in het teken van de rode kaarten voor Doetinchem waardoor er na de rust haast sprake was van een oefenpartijtje.
Anderzijds speelde RKZVC de situatie rustig uit. Geen onnodige dingen doen en gewoon de wedstrijd winnen.
Volgende wedstrijd zondag 29 maart 2015 uit tegen Bon Boys.

15-3-2015 Pax 1 - RKZVC 1: 1 - 1 (1 - 1)
RKZVC behaalt de 2e periodetitel!
RKZVC had vooraf 4 punten voorsprong op de concurrenten voor de 2e periode maar die speelden vandaag ook
allemaal gelijk. Met vier punten voorsprong en nog één wedstrijd te gaan in die 2 e periode was het gelijke spel van
vanmiddag dus voldoende. RKZVC kampioen 2e periode!
De eerste 26 minuten gebeurde er van alles waarbij RKZVC verzuimde om een grotere voorsprong te nemen. De
1e minuut was er wel een gevaarlijke corner van Pax maar daarna lag het initiatief vooral bij RKZVC. In de 3 e minuut
schoot Jouke Knippenborg een meter over en een minuut later Brian Voorhuis. Wederom enkele minuten later werd een
Zieuwents schot na een mooie aanval geblokt. In de 12e minuut bereikte Sven Jurjus op links Jouke Knippenborg die
schuin voor goal de bal voorlangs tikte waarna even later een schot van Tim van Wijngaarden door de keeper gepakt
werd. In de 22e minuut was het Tim van Wijngaarden die een vrije trap van Jouke Knippenborg net iets met het hoofd
raakte waardoor de bal in de linkerhoek ging voor de 1-0 voorsprong voor RKZVC. De beste kans kwam vijf minuten later
nadat Sven Jurjus de bal onderschepte en Brian Voorhuis vrij op de keeper af kon gaan. Zijn inzet ging echter een meter
over. Afgezien van een verre ingooi tussendoor waaruit een kansje voor Pax ontstond, konden de Hengeloërs weinig
inbrengen tot de 36e minuut. Wesley Keegstra kon een mooie vrije trap van Pax onder de lat nog tot corner verwerken.
Uit de daarop volgende corner kwam Pax toch op 1-1 doordat Jannick Bosch van dichtbij inkopte.
Na rust was er voor de doelen
niet zoveel meer te beleven.
Door veel fysieke duels
kwamen er weinig vloeiende
aanvallen. Pax won daarbij
veel duels en was vaak in de
lucht de winnaar behalve als
ze bij het Zieuwentse doel
kwamen. In de 52e minuut had
RKZVC wel geluk toen een
Hengeloos schot van 25 meter
afstand via de lat weer het veld
in stuiterde. Pax probeerde
ook met schoten het
Zieuwentse doel nog te
bedreigen maar miste daarbij
in het algemeen de richting.
Afgezien van een schietkans van Ties Heutinck in de 65e minuut viel aan Zieuwentse kant geen dreiging te noteren tot de
laatste vijf minuten. Daarin zette RKZVC druk naar voren om alsnog de overwinning binnen te halen. Alleen op een
poeier van Michiel Krabbenborg van 30 meter moest de Pax-keeper reddend optreden.
Het eerste half uur liet RKZVC de kansen liggen om ruimer afstand te nemen. Daarna was het een wedstrijd die beide
kansen op kon gaan. RKZVC had zeven competitiewedstrijden op rij gewonnen en dat was een knappe serie. Dat er dan

een keer gelijk wordt gespeeld kan gebeuren. Afgezien van het resultaat van vandaag stond de wedstrijd toch ook voor
een belangrijk deel in het teken van het behalen van de 2e periode en dat is gelukt. RKZVC heeft de 2e periode en dat is
toch een prijs die telt en daardoor een mooi toetje geeft na afloop van de competitie.
Volgende wedstrijd 22 maart thuis tegen Doetinchem.

10-3-2015 HHC 1- RKZVC 1: 2 - 0 (1 - 0)
Dit was de 1/8e finale van de beker tegen zaterdag topklasser HHC in Hardenberg. Hieronder eerst een stukje verslag
overgenomen uit De Gelder en daarna het verslag overgenomen van de website van HHC.
Overgenomen van De Gelderlander
HARDENBERG - RKZVC is dinsdag uitgeschakeld in het bekertoernooi.
De Zieuwentse zondag
derdeklasser verloor in de
achtste finale met 2-0 bij
zaterdagtopklasser HHC in
Hardenberg. HHC kwam na
20 minuten op een 1-0
voorsprong door een goal
van Dennis Krohne. De
Zieuwentse ploeg verweerde
zich goed en werd pas een
kwartier voor tijd op een
beslissende 2-0 achterstand
gezet door een doelpunt van
Hielke Penterman.
Foto: Theo Kock

Hieronder het verslag
overgenomen van de website
van HHC
(Door: Jermaine Ellenkamp
10 maart 2015)
HHC HARDENBERG
ZONDER MOEITE NAAR
KWARTFINALE
DISTRICTSBEKER
HHC Hardenberg bereikte
dinsdagavond de kwartfinale
van de districtsbeker.
Tegenstander RKZVC verloor
met 2-0 op sportpark de
Boshoek. De Hardenbergers
hadden geen moeite met de
derdeklasser zondag.

In de eerste helft kreeg de
thuisploeg twee kansen, net
zoals de tegenstander. De eerste mogelijkheid was voor RKZVC. Jouke Knippenborg kwam door de Hardenbergse
verdediging heen en schoot naast het doel. Opvallend was dat tot de vijftiende minuut geen overtreding gemaakt werd,
scheidsrechter Wilco Jansen blies een kwartier lang niet op zijn fluit.
De eerste kans van de oranje-zwarten promoveerde Dennis Krohne direct tot een doelpunt. Een van de vele voorzetten
van Gersom Klok belandde bij Krohne - vandaag spelend op 'nummer tien - die de bal binnenschoot bij de eerste paal.

Het laatste echte wapenfeit in de eerste 45 minuten was een schot van Remco van Leeuwen. Sander Danes ging op de
knieën en had de bal klem. Veel gebeurde er niet in het bekertreffen tussen de clubs uit Hardenberg en Zieuwent.
Vierhonderd toeschouwers zagen dat HHC Hardenberg zeven minuten na rust een kansje kreeg. Een schot van Sven
Weustink op het doel van RKZVC werd zonder moeite gekeerd door doelman Remco Buiting. Het enige spannende in de
tweede helft kwam op naam van Hielke Penterman. In de rebound bedacht de topscorer van HHC zich geen moment, hij
knalde de bal vanaf een meter of dertien in het net. Nadat Hoeseb Yakob zijn debuut had gemaakt bij het eerste en twaalf
minuten mocht spelen, vond arbiter Jansen het genoeg geweest. Hij floot af, waardoor HHC Hardenberg zich plaatste
voor de kwartfinale van de districtsbeker.

8-3-2015 AD ’69 1 - RKZVC 1: 1 - 3 (1 - 1)
Zeer fortuinlijke overwinning
RKZVC mocht zich de handen dichtknijpen dat het met rust niet drie of vier goals achterstond. Bijna alle duels werden
verloren, AD ’69 kon meestal de 2e bal oppakken en het was dan ook aan het onvermogen om kansen te benutten van
AD ’69 en enige pech te danken dat de ruststand gelijk was. In totaal kreeg de Aaltense ploeg voor rust 6 hele en halve
kansen. Na een kwartier kon Wesley Keegstra met een geweldige reflex een Aaltense kopbal uit doel houden waarna het
volgende schot geblokt werd. Vijf minuten later ging een inzet net voor de kruising langs en wederom vijf minuten later
kopten zij na een verre ingoot net onder de kruising tegen de paal. In de 27 e minuut was er echter geen houden meer aan
na zwak verdedigen waarna Nick Ebbers in de verre hoek binnen schoot voor de 1-0. Pas de laatste vijf minuten voor rust
kon RKZVC wat meer druk zetten. Dit leverde in de 3e minuut van de blessuretijd een vrije trap op, bijna op de kop van de
zestienmetercirkel. De scheidsrechter liet de vrije trap van Sven Jurjus overnemen wegens te vroeg uitlopen. De 2e keer
schoot Sven laag langs de linkerkant van het muurtje de 1-1 ruststand binnen. Vanuit Zieuwents oogpunt gezien een zeer
geflatteerde stand.
In de rust zal het wel geknetterd hebben in de kleedkamer want de betere Zieuwentse beleving leverde in ieder geval een
2e helft op waarin minder krachtsverschil was tussen de beide ploegen, maar nu waren de meeste kansen voor RKZVC.
De eerste vier hele en halve kansen kwamen in de eerste 20 minuten na rust voor RKZVC tot stand waarvan de beste
voor Sven Jurjus was (1 meter over) en Jouke Knippenborg (1 meter naast). In de 69 e minuut kwam RKZVC weer goed
weg nadat een Aaltense corner via de grond op de lat werd gekopt en vervolgens rakelings naast werd gekopt. Twee
minuten later was het aan de andere kant wel raak. Ties Heutinck combineerde met Sven Jurjus waarna Ties de bal
ineens uit de lucht van dichtbij hard binnenschoot. Bijna had Sven Jurjus al de 3 e gemaakt maar het steekpassje was iets
te hard zodat hij te dicht voor de keeper kwam toen hij schoot. In de 81e minuut kwam AD ’69 goed weg na een voorzet
van Jouke Knippenborg die op de lat viel. In de 89e minuut onderbrak Bern Hummelink de Aaltense opbouw in de
middencirkel waarna hij met een steekpassje binnendoor Brian Voorhuis bediende. Brian bleef rustig en schoof beheerst
de 3-1 voor RKZVC binnen. Een minuut later was een mooi schot van AD ’69, dat een meter overging, het laatste
wapenfeit van de wedstrijd.
Een wedstrijd om gauw te vergeten. De punten zijn binnen en RKZVC staat nu nog steviger op de 2e plaats met zeven
punten voorsprong op de nummer drie in de ranglijst. Aanstaande dinsdag volgt de uitwedstrijd naar topklasser HHC in
de 1/8e finale van de beker (HHC won afgelopen zaterdag met 3-0 in Amsterdam van de amateurs van Ajax). Een leuke
wedstrijd om naar uit te kijken. Volgende week zondag volgt dan de inhaalwedstrijd uit naar Pax in Hengelo. Bij winst is
de 2e periodetitel binnen. Ook een leuke wedstrijd om naar uit te kijken.
Volgende wedstrijd 15 maart uit naar Pax.

1-3-2015 FC Eibergen 1 - RKZVC 1: 1 - 4 (0 - 2)
Overtuigende overwinning
Op het nieuwe kunstgrasveld van Eibergen ontspon zich vanaf het begin een wedstrijd met een hoog baltempo. Dat
RKZVC zich goed op kunstgras thuis voelt, liet de ploeg vanaf het begin zien door met de harde tegenwind de bal in het
algemeen goed rond te spelen. Dit leverde Sven Jurjus in de 2 e minuut al een goede kans op na een combinatie met
Elvis Almeida maar hij schoot naast. Eibergen probeerde met de wind in de rug druk te zetten maar kwam niet verder dan
enkele schoten van afstand die nauwelijks gevaar opleverden. Dit was mede aan een goed georganiseerd Zieuwents
middenveld te danken en als er dan al eens een bal door kwam, werd er achterin geen enkel risico genomen. In de
14e minuut verwerkte de Eibergse keeper een vrije trap van Jouke Knippenborg niet goed waarna Elvis Almeida attent als
eerste reageerde en simpel de Zieuwentse 1-0 binnen tikte. Het kwartier daarna werd er soms fel gestreden om de bal
zonder dat het uit de hand liep, echter ook zonder kansen. Rond de 30e minuut werd RKZVC weer doelgevaarlijk. Eerst
soleerde Sven Jurjus van rechts op middenveld naar de linkerkant maar zijn inzet was net niet scherp genoeg. Daarna
poeierde Toby Bokkers van ruim 20 meter afstand op goal maar ook bijna recht op de vuisten van de keeper. Ruim 5
minuten voor rust kwam RKZVC gelukkig op de 2-0 voorsprong na een aanval over rechts. De bal die Sven Jurjus voor
gaf, werd nog iets aangeraakt waarna de bal via Eibergenaar Dave Visser in eigen goal belandde. Het laatste wapenfeit
voor rust was een schot van Elvis Almeida dat ruim over ging.

RKZVC kwam met de wind in de rug drie minuten na rust al op rozen te zitten. Een streep van een vrije trap van Sven
Jurjus tot bij de 2e paal werd door Toby Bokkers van vier meter afstand binnen gekopt voor de 3-0 voorsprong. Eibergen
drong na rust soms ook wel weer aan, in het algemeen echter zonder gevaar. Zieuwentse aanvallen waren regelmatig
wel doelgevaarlijk. Tien minuten na rust scoorde Eibergen wel een mooie tegentreffer na een vrije trap. Guido te Ronde
stond ruim voorbij de 2e paal en kopte tegendraads in de verre bovenhoek. De Zieuwentse kansen waren er voor Jouke
Knippenborg (52), Elvis Almeida (62), Bram te Molder (72), Ties Heutinck (79) en in de 90 e minuut was er een serie van
vier schoten die geblokt werden en waarvan de laatste over ging. De 4e Zieuwentse goal viel in de 74e minuut nadat
Jouke Knippenborg de Eibergse opbouw onderbrak, de bal afleverde bij Sven Jurjus die vanaf de zestienmeterlijn de bal
strak links langs de keeper schoot. Dat de scheidsrechter geen tijd bij telde, viel te begrijpen.
Ondanks de strakke wind, die bijna in de lengte van het veld stond, was het best een aardige wedstrijd waarbij RKZVC
duidelijk de overhand had. Je zou hooguit kunnen zeggen dat de score hoger had mogen uitvallen. De afstand naar
koploper Vorden blijft gelijk, die naar de nummer drie in de ranglijst (AZC) is opgelopen tot vijf punten. RKZVC draait
momenteel goed en staat er ook in de stand goed voor.
Volgende wedstrijd 8 maart uit naar AD ’69.

22-2-2015 RKZVC 1 - VVO 1: 2 - 1 (2 - 0)
RKZVC verzuimt de wedstrijd eerder te beslissen
De spanning bleef er tot het
eind van de wedstrijd in
omdat aan Zieuwentse kant
vooral na rust enkele erg
mooie kansen niet in
doelpunten werden omgezet.
Voor rust was het een redelijk
open wedstrijd waarin beide
ploegen aanvallend
probeerden te spelen.
RKZVC kwam daarbij
voetballend wel tot kansen,
VVO nauwelijks. Elvis
Almeida had na 10 minuten
pech toen hij vrij door kwam
maar de scheidsrechter hem
op eigen initiatief terug floot
voor buitenspel. Enkele
minuten later moest de Velpse keeper gestrekt naar de hoek op een mooi schot van Tim van Wijngaarden. Aan de
andere kant reageerde Wesley Keegstra attent in de 17e minuut op een afzwaaiende voorzet van VVO net onder de lat.
Twee minuten later kwam RKZVC op de 1-0 voorsprong na een mooie dieptepass van Jouke Knippenborg op Sven
Jurjus. Sven controleerde de bal netjes waarna hij met een stiftje over de Velpse keeper rustig afrondde. Wederom twee
minuten later bokste Wesley Keegstra een harde vrije trap van VVO netjes uit de bovenhoek. Dit was het begin van zo’n
twintig minuten waarin VVO meer druk naar voren zette en enkele dreigende situaties creëerde zonder uiteindelijk echt
kansen uit te spelen. De eerste Zieuwentse kans kwam daarna pas acht minuten voor rust na een corner. Elvis Almeida
kreeg onverwacht de bal vrij maar schoot naast. Een minuut later kreeg RKZVC gelukkig de 2-0 voorsprong. Een mooie
vrije trap van Michiel Krabbenborg naar Jouke Knippenborg op rechts werd door Jouke na een loopactie voorgezet. In
een poging de bal weg te werken werd VVO-speler Bert Peterse aangeschoten waarna de bal in eigen goal belandde.
Het overwegende spelbeeld in de 2e helft was een VVO dat de aanval zocht en een RKZVC dat enigszins terugzakte en
met counters de kansen zocht. Een typerend voorbeeld daarvan was de Zieuwentse kans in de 55 e minuut na een mooie
aanval. De voorzet die Jouke Knippenborg van rechts gaf met buitenkantje links werd door Tim van Wijngaarden tegen
de 2e paal geschoten. In de 60e minuut viel de 2-1. Het onverwachte schot van Berni van vloten vanaf 30 meter verdween
in de rechter bovenhoek. RKZVC had hierbij een hele periode dat bij het uitverdedigen de eerste prioriteit lag op het
vermijden van elk risico zodat er in eerste instantie gewoon werd weg getrapt. Soms werd de situatie ook netjes
uitgespeeld waarbij echter goede kansen vrij voor de Velpse goal niet werden benut. In de 77 e minuut schoot Elvis
Almeida voor open doel naast en in de 89e minuut was het Ties Heutinck die alles en iedereen voorbij was maar uit de
draai naast de open goal schoot.
RKZVC is goed uit de winterstop gekomen met twee overwinningen. Het voetbal is niet altijd even fraai maar het resultaat
telt wel. Koploper Vorden verloor maar heeft met 6 punten voorsprong nog steeds een grote voorsprong. Het
belangrijkste op korte termijn is de 2e periode waarin RKZVC door deze twee overwinningen na de winter nog steeds een
theoretische voorsprong heeft op de concurrentie van 4 punten met een beter doelsaldo en met nog twee wedstrijden te
gaan. Dit betreft echter inhaalwedstrijden waardoor het nog even duurt voor hierover duidelijkheid is.
Volgende wedstrijd zondag 1 maart 2015 uit tegen Eibergen.

14-2-2015 RKZVC 1 – ONA ‘53 1: 2 - 2 (1 - 0) beker
Rommelige wedstrijd, RKZVC bij laatste 16 in de beker
Bij ONA ’53 (Wageningen) waren er 4 spelers uit de basis afwezig, bij RKZVC zelfs 6. Mede hierdoor stonden er aan
beide kanten dus iets minder ingespeelde ploegen waardoor mogelijk ook meer misverstanden komen.
De eerste kansjes waren voor RKZVC waarna in de 18e minuut keeper Thijs Jurjus netjes redde op een strak schot van
ONA ’53. Rond de 30e minuut waren er drie goede RKZVC-acties. Eerst een schot van 35 meter door Walter Overkamp
onder de lat (corner) en uit de volgende corner een kromme bal vanaf links door Remco van Leeuwen in de verre
benedenhoek. De daarop volgende corner werd door ONA ’53 slecht weg gewerkt waarna Elvis Almeida de bal met een
lage schuiver in de linker beneden binnen schoot voor de 1-0. Enkele minuten later schoot ONA ’53 na balverlies in de
Zieuwentse defensie vanaf 11 meter ruim over. Kort voor rust verzuimden de Wageningse spitsen om een kansrijke
situatie te benutten.
Direct na rust was de eerste actie van ONA ’53 met een schot over de kruising. Twee minuten later tekende Bart te Focht
echter al de 2-0 aan door een prima aangesneden vrije trap van Remco van Leeuwen beheerst tegendraads in te
koppen. In de 62e en 63e minuut kreeg Ties Heutinck twee kansen: de eerste na een mooie aanval (ruim naast), de 2 e na
een pass van Jens Schutten (op de benen van de Wageningse keeper). ONA ’53 ging hierna wat meer druk zetten wat
eerst resulteerde in een schot over de kruising. In de 68e minuut kon Niels Korf echter door lopen en Thijs Jurjus
omspelen waarna hij rustig de 2-1 aantekende. RKZVC was niet meer in staat om de bal enige tijd wat langer in bezit te
houden en gevaar te stichten voor de Wageningse goal. Uiteindelijk resulteerde de Wageningse druk zes minuten voor
het einde in een mooie gelijkmaker door een omhaal van Roel van der Harst hetgeen ook de eindstand was. In de
penalty’s, die de beslissing moesten brengen, werden de eerste 9 allemaal perfect genomen. De 10 e penalty door Lenie
Onderstal was op zich aardig in geschoten maar Thijs Jurjus pakte de goede hoek en kon de bal via de paal er uit
houden.
Door de overwinning bereikt RKZVC de laatste 16 in het bekertoernooi in district Oost. Er wacht dan een uitwedstrijd naar
zaterdag topklasser HHC in Hardenberg. De winnaar van die wedstrijd mag mee doen in de nationale beker en kan
ploegen uit de Jupilerleague tegen komen. Een mooie uitdaging. Op korte termijn is echter de volgende
competitiewedstrijd komende zondag thuis tegen veel belangrijker. Bij winst maakt de ploeg een grote stap richting
behalen van de 2e periodetitel.
Volgende wedstrijd zondag 22 februari 2015 thuis tegen VVO.

8-2-2015 Gendringen 1 - RKZVC 1: 0 - 2 (0 - 1)
Gewonnen, maar het spel houdt niet over
Hoewel RKZVC een paar goede resultaten boekte tegen hoger spelende ploegen in de afgelopen oefenwedstrijden is het
toch altijd de vraag hoe je uit de winterstop komt in de eerste competitiewedstrijd. Het resultaat was er wel, het spel hield
vandaag niet over.
RKZVC begon wel met enkele aardige kansen. Eerst kon Sven Jurjus in de 4e minuut een dieptepass van Michiel
Krabbenborg achter de Gendringse verdediging net niet goed op snelheid mee nemen om tot een goede kans te komen.
Enkele minuten later kopte Toby Bokkers een corner net naast. Daarna kreeg Gendringen optisch een veldoverwicht
zonder dat dit uitgespeelde kansen opleverde. Veelal probeerde Gendringen met lange ballen de voorwaartsen te
bereiken waardoor er veel kopduels waren en het spel enigszins onrustig oogde. Voor rust waren twee schoten van
afstand hun gevaarlijkste wapenfeiten. Het eerste schot was na een kwartier maar dat ging via een Zieuwents been
naast. Op slag van rust verraste een laag schot (swabberbal) van 35 meter Wesley Keegstra bijna maar hij kon er nog
net de hand achter krijgen waarna hij de bal in 2e instantie kon oppakken. Tussendoor testte Remco van Leeuwen na een
counter in de 24e minuut de Gendringse keeper vanuit een schuine hoek met een schot. In de 30 e minuut kon Gendringen
de bal na een corner van Jouke Knippenborg niet goed wegwerken waarna Bram te Molder als snelste reageerde en de
1-0 voorsprong van dichtbij intikte.
Na rust was de strijd iets opener waarbij Gendringen wederom het meeste balbezit had. Drie minuten na rust was Kelvin
Meijer van Gendringen als eerste gevaarlijk maar zijn lob vanuit een schuine hoek viel op het dak van het doel. Een
minuut later kon een Gendringse verdediger met een uiterste krachtsinspanning nog net een voorzet van Jens Schutten
tot corner verwerken zodat de geheel vrijstaande Tim van Wijngaarden net geen kans kreeg. Het gevaarlijkst van
Gendringense kant waren vaak de standaard situaties die soms tot kleine scrimmages leidden. Tien minuten na rust
blokte een snel uitlopende Wesley Keegstra een schot van Gendringen en in dezelfde minuut ging na een corner van
Gendringen hun doelpoging van dichtbij maar net naast. Een sporadische uitval van RKZVC bezorgde in de 60 e minuut
Jouke Knippenborg op links een kans maar zijn bal rolde een halve meter voorlangs. De laatste Gendringse kans kwam
in de 65e minuut na een mooie aanval over links maar werd vanaf 11 meter hoog over geschoten. In de 74 e minuut,
wederom na een corner van Jouke Knippenborg, kon een schot van Bart te Focht nog net gekraakt worden zodat de
keeper nog vrij eenvoudig de bal kon oppakken. Twee minuten later was het na een counter over rechts met Bram te
Molder en Sven Jurjus wel raak. De voorzet van Sven werd door Jouke Knippenborg midden voor goal beheerst omgezet
in de 2-0 eindstand. Gendringen bleef in het resterende kwartier wel proberen de aansluitingstreffer te vinden maar

creëerde geen kansen meer. RKZVC bleef op de counter loeren maar miste enkele keren net de nauwkeurigheid om er
een echte kans van te maken.
De winterstop zit er op. Het eerste resultaat is binnen. Niet te lang napraten over het vertoonde spel en op naar de
volgende wedstrijd.
Volgende wedstrijd ZATERDAG 14 FEBRUARI thuis tegen ONA ’53 (Wageningen).

3-2-2015 VIOD 1 - RKZVC 1 1 - 4 (1 - 0)
1 – 0 na circa een kwartier door VIOD: afgeslagen bal knap ingeschoten
Na rust doelpunten voor RKZVC door
1 – 1 Sven Jurjus: penalty na overtreding op Ties Heutinck na goede actie
1 – 2 Jens Schutten: na flitsende combinatie van Sven Jurjus en Brian Voorhuis strak ingekopt
1 – 3 Ties Heutinck: koelbloedig afgerond
1 – 4 Tim van Wijngaarden in de laatste minuut.

1-2-2015 OBW 1 - RKZVC 1 0 - 1 (0-1) (oefenwedstrijd)
Leuke wedstrijd, leuke overwinning
Vorig jaar promoveerde OBW uit de 3e klas naar de 2e klas via de nacompetitie waarin ze momenteel 2e staan met
slechts 1 punt achterstand op de koploper. Vandaar dat deze overwinning een bevestiging is van het niveau waarop
RKZVC dit seizoen speelt.
De eerste 20 minuten was het veldspel van OBW wat verzorgder. Het leverde echter maar één goede kans op die door
de goed uitlopende Wesley Keegstra geblokt werd. De daarna volgende lob werd door Michiel Krabbenborg op de doellijn
weg gekopt. Daarna kreeg RKZVC steeds meer de overhand en speelde ook kansen uit. De eerste was in de 25e minuut
voor Brian Voorhuis wiens inzet door de keeper werd verwerkt. Datzelfde gold vijf minuten later voor een schot van Jens
Schutten. In dezelfde minuut was het echter wel raak: na een vrije trap, een geblokt schot en de voorzet van Sven Jurjus
vanaf de achterlijn kon de vrijstaande Bram te Molder midden voor goal vrij de Zieuwentse voorsprong binnen schieten.
OBW leek hierdoor enigszins van slag waardoor RKZVC tot aan de rust het spel beheerste. Op slag van rust kon een
knap schot van Jouke Knippenborg door een Zevenaarse verdediger nog net iets aangeraakt worden met het hoofd
waardoor de bal net over de lat ging.
Na rust werd RKZVC in eerste instantie door OBW behoorlijk vast gezet. Het eerste kansje was echter 10 minuten na rust
voor Jouke Knippenborg maar hij moest de onverwachte bal te snel schieten. Enkele minuten later ging een schot van
OBW slechts een halve meter over. Langzaam kwam RKZVC wat onder de druk uit en werd het een opener wedstrijd
zonder dat er grote kansen uit kwamen. In de 77e minuut kwam de beste kans voor OBW via linksbuiten Vrehe vanuit
een schuine hoek. Wederom wist Wesley Keegstra de bal te raken waarna er verder kon worden opgeruimd. De
Zevenaarse keeper moest in de slotfase nog twee goede reddingen verrichten. Eerst op een prima vrije trap van Michiel
Krabbenborg vanaf 25 meter en daarna op een mooi schot van Sven Jurjus vanaf dezelfde afstand.
Dinsdagavond 3 februari staat er een oefenwedstrijd tegen VIOD uit gepland (20.15) en volgende week zondag 8 februari
de competitiewedstrijd uit tegen Gendringen (14.00).

27-1-2015 Grol 1 - RKZVC 1 4 - 0 (1 - 0)
In een matige oefenpartij behaalde Grol 1 een 4-0 overwinning op RKZVC. In de eerste helft ging de wedstrijd redelijk
gelijk op. Na een kwartier zorgde Sjors Storkhorst voor de 1-0 ruststand. In de 60e minuut tekende Matthijs Warnar voor
2-0. Hierna was het verzet van RKZVC gebroken en liep Grol via een eigen doelpunt van een verdediger van RKZVC en
een goal van Jelle Kornegoor uit naar de 4-0 eindstand.

18-1-2015 VSCO '61 1 - RKZVC 1 1 - 2 (0 - 1)
43e minuut 0-1 Sven Jurjus, 84e minuut 1-1, 89e minuut 1-2 Ties Heutinck
Voor rust nog aardige tot goede kansen voor Jouke Knippenborg, Jens Schutten en Sven Jurjus.
Na rust goede kansen voor Sven Jurjus, Jens Schutten Brian Voorhuis.
VSCO’61 (zaterdag 3e klas) verliest in oefenduel van RKZVC (verslag van VSCO '61)
VSCO’61 heeft de laatste oefenwedstrijd voor de aanvang van de tweede helft van de competitie verdiend met 2-1
verloren van zondag derdeklasser RKZVC uit Zieuwent.
Net als vorige week misten ook nu een aantal basisspelers aan VSCO’61-zijde. Over de gehele wedstrijd gezien was
RKZVC de betere ploeg. De bezoekers waren met name in de eerste helft sterker. Men speelde feller en directer en was

snel in de omschakeling. VSCO’61 daarentegen miste scherpte en nauwkeurigheid en verdedigde keer op keer slecht uit.
RKZVC kreeg hierdoor de betere mogelijkheden, maar wist de roos niet te treffen. Mede ook door goed keeperswerk van
Arjan ten Klooster, die een aantal keren handelend wist op te treden.
De keren dat VSCO’61 voor het doel van de tegenstander kwam, werd het niet echt gevaarlijk. Bart Schoonhoven was
nog het dichtst bij een doelpunt, maar de goalie van RKZVC wist zijn kopbal goed te pareren. Op slag van rust wisten de
bezoekers dan toch een verdiende voorsprong te nemen. Bij een doorbraak over links wist men alleen voor de doelman
goed af te ronden. VSCO’61 kreeg direct hierna nog de kans op de gelijkmaker. Maar Bart Schoonhoven zag zijn schot,
na een goede actie van Gert Schreurs, naast het doel verdwijnen.
De tweede helft gaf hetzelfde spelbeeld te zien. RKZVC kreeg de beste mogelijkheden, maar wist hun voorsprong niet uit
te breiden. De laatste twintig minuten leek VSCO’61 wat meer grip op het spel te krijgen. In deze fase wist men ook op
gelijke hoogte te komen, nadat overigens Arjan ten Klooster nog wel een keer, uit zijn doel komend, met de voet moest
redden. Met nog zo’n tien minuten te spelen belandde de bal na een goed opgezette aanval via Nico Nagelhout en
Sebastiaan van de Weg uiteindelijk voor de voeten van Bart Jan de Zwaan en die wist de gelijkmaker aan te tekenen.
In de laatste minuut wist RKZVC alsnog de winnende treffer te scoren. Na een afgeslagen aanval van VSCO’61 wist
RKZVC snel om te schakelen en een van de voorwaartsen wist Arjan ten Klooster met een prachtige lob te verschalken.
Uiteindelijk won RKZVC niet onverdiend met 2-1.

13-1-2015 SDOUC 1 - RKZVC 1: 2 - 3 (1 - 2)
Doelpunten Bram te Molder (2x voor rust), Jens Schutten (in blessuretijd).

5-1-2015 RKZVC 1 - V.V. Woudenberg: 1 - 3
RKZVC heeft de oefenwedstrijd tijdens het trainingskamp in Málaga verloren met 3-1 van een goed RKZVC heeft de
oefenwedstrijd tijdens het trainingskamp in Málaga verloren met 3-1 van een goed V.V. Woudenberg (nr 2 van zaterdag
2e klasse).

14-12-2014 RKZVC 1 - Reünie 1: 3 - 1 (1 - 1)
Gestolen overwinning.
Afgezien van een aardig 1e kwartier van RKZVC had Reünie een groot deel van de wedstrijd het betere van het spel.
Naarmate de wedstrijd vorderde, hadden ze meer balbezit mede doordat RKZVC steeds meer de lange bal hanteerde om
uit de verdediging te komen. En daar waar in voorgaande wedstrijden deze lange trap vaak de gevaarlijke counter
inleidde, kwam deze vandaag zelden bij Zieuwentse spelers.
Binnen de minuut moest de Borculose keeper al reddend optreden na een corner van Sven Jurjus, terug gelegd op 25
meter en ingetrapt door Tim van Wijngaarden. Enkele minuten later ontweek Brian Voorhuis de buitenspelval en kon vrij
door maar de keeper redde. De vervolgens ingekopte bal werd van de doellijn weg gekopt. In de 8e minuut redde Toby
Bokkers op de doellijn na een goede actie van een Reüniespits aan de rechterkant. De 1-0 voorsprong voor RKZVC in de
12e minuut kwam na een mooie diagonale pass van Michiel Krabbenborg op Brian Voorhuis. Zijn voorzet werd door Sven
Jurjus vanuit een scherpe hoek voorbij de 2 e paal knap binnen geschoten. Vanaf dat moment was het met de
nauwkeurigheid van de Zieuwentse aanvallen gedaan. Reünie nam het heft in handen en had daarbij in eerste instantie
het vizier niet helemaal scherp staan met een kopbal van ver (een halve meter naast de kruising) en een schot waarop
Wesley Keegstra handelend moest optreden. In de 29 e minuut was het wel raak. Mark Wellink schoot een vrije trap vanaf
18 meter afstand hard onder de lat binnen.
Na rust was de wedstrijd in eerste instantie redelijk in evenwicht. In de 51 e minuut was de eerste Zieuwentse kans direct
raak na goed storend werk van Jouke Knippenborg op het middenveld. Na zijn pass achter de Borculose verdediging
kroop Brian Voorhuis goed voor zijn verdediger. Hij bewaarde de rust en scoorde beheerst de 2-1. Reünie beheerste
vanaf dat moment weer grotendeels de wedstrijd. Alleen een counter in de 68 e minuut leverde nog een goede kans op.
De voorzet van Jens Schutten werd door Jouke Knippenborg ruim naast geschoten. Reünie bleef het spel controleren
maar probeerde ook regelmatig met een hoge bal de spitsen te bereiken. Vaak raakten de Borculose spitsen in het
kopduel dan ook de bal wel maar konden Zieuwentse verdedigers in 2e instantie de situatie toch klaren, hoewel dat soms
ook wel enigszins paniekerig leek. De laatste 10 minuten kreeg Reünie hierbij corner op corner en behoorlijk veel vrije
trappen. RKZVC had daarbij soms het geluk van de ploeg heeft die hoog op de ranglijst staat. Zo kwam een kopbal op
het dak van het doel, werd een schot van de doellijn weg getrapt en ging een ander schot via een Zieuwents been nog
net naast. In de 94e minuut ging de Borculose keeper tenslotte de fout in na een lange trap vanuit de Zieuwentse
verdediging. Onder druk gezet door Jelle Knippenborg mocht hij de bal, net buiten de 16 meter, niet in de handen
pakken. Jouke Knippenborg pikte de bal aan de rechterkant op, legde rustig terug op Sven Jurjus die vervolgens vanaf 12
meter de bal beheerst binnen schoot voor de 3-1 eindstand. Na de aftrap door Reünie op de middenstip floot de
scheidsrechter meteen af.

Als je bovenin mee wilt draaien, moet je ook slechte wedstrijden winnen. Omgekeerd: het is RKZVC dit najaar ook
overkomen dat ze goed speelden en verloren. Vandaag zijn de punten binnen, verder moet je deze wedstrijd vanuit
Zieuwents oogpunt dus gauw vergeten. Terugkijkend op de 1e helft van dit seizoen moet je tevreden zijn. Hoewel RKZVC
best goed voetbalde had het team een ongelukkige start in de eerste drie wedstrijden met drie nederlagen. Het elftal
heeft de rust bewaard, bleef in het algemeen goed voetballen en haalde uit de laatste 10 wedstrijden 25 punten. Hoewel
de achterstand op koploper Vorden vrij groot is (9 punten), staan ze toch mooi op de 2e plaats met het beste doelsaldo
van alle ploegen. Alle reden om met vertrouwen uit te kijken naar de 2 e helft van de competitie.
Volgende wedstrijd zondag 25 januari 2015 uit tegen Pax.

7-12-2014 AZC 1 – RKZVC 1: 0 – 4 (0 – 1)
Eclatante uitoverwinning op de nummer 2
Op deze druilige zondagmiddag speelden beide ploegen het eerste half uur bedroevend slecht. AZC had wel een
veldoverwicht maar speelde ook veelvuldig de lange bal die geen enkel gevaar opleverden. In de eerst helft was er
slechts één slechte schotpoging van hun kant. RKZVC beperkte zich tot verdedigen maar bij balbezit was de passing
slecht zodat er aanvallend ook niks te beleven viel. Het eerste kansje had Jens Schutten na 25 minuten maar hij raakte
de bal verkeerd. In de 30e minuut kwam RKZVC gelukkig op voorsprong na een vrije trap van Sven Jurjus. Voorbij de 2e
paal wilde Jouke Knippenborg de bal weer inbrengen maar die ging via AZC-er Raymond Steinvoort in eigen doel. Enkele
minuten later schoot Jens Schutten op aangeven van Jouke Knippenborg maar de AZC-keeper kon de kans tot corner
verwerken. Een minuut later taste iedereen mis op een corner die laag voor langs goal ging. Tenslotte schoot Jens
Schutten vijf minuten voor rust in kansrijke positie naast.
Na rust hadden AZC en RKZVC mogelijk wel ongeveer evenveel balbezit maar was het RKZVC dat de kansen bij de
counters prima uitspeelde. Afgezien van een schotpoging van afstand van AZC en een grabbelbal van Wesley Keegstra
kon er wederom geen echte kans voor AZC genoteerd worden. Het middenveld en de achterhoede van RKZVC stond als
een huis. In de 54e minuut had Tim van Wijngaarden nog pech toen zijn schot tegen de paal aan kwam maar vier
minuten later was het wel raak. Jouke Knippenborg kon een slechte trap van de Zutphense keeper gemakkelijk
aanpakken en schoot vanaf rechts – na een combinatie met Sven Jurjus – de bal beheerst in de verre hoek. Daarna
waren er kansen voor Tim van Wijngaarden (kopbal naast), Jens Schutten (schot van 16 meter naast) en Brian Voorhuis
(schot via keeper over). In de 82e minuut viel de 3-0 na een 1-2 combinatie van Jouke Knippenborg op links. Brian
Voorhuis schoot Jouke’s voorzet bij de 2e paal binnen. De mooiste goal maakte Sven Jurjus in de 85e minuut. Kort voor
de dug-out staand zag hij de keeper iets voor de goal staan. Met een streep van een schot maakte hij via de onderkant
van de lat de 4-0. Dat de scheidsrechter in dit weer en bij deze stand geen minuut blessuretijd bijtelde viel te billijken.
Je vraagt jezelf soms af (het eerste halve uur) waarom je bij dit weer aan de kant van het veld staat te kijken. Als je
daarna ziet hoe de ploeg gaandeweg steeds gemakkelijker de kansen uitspeelt tegen AZC, dat toch 2e staat, begin je het
toch weer warm te kijken. Een uitstekende prestatie met nog één wedstrijd te gaan voor de winterstop.
Volgende wedstrijd zondag 14 december thuis tegen Reünie.

30-11-2014 RKZVC 1 – Warnsveldse Boys 1: 7 – 1 (3 – 1)
Overwinning niet eens geflatteerd
In de eerste 20 minuten leek het er niet op dat er uiteindelijk zo’n verschil op het scorebord zou komen. Daarbij
profiteerde Warnsveldse Boys al in de 2e minuut van mistasten in de Zieuwentse verdediging waardoor Yanick
Nachtegaal van vijf meter afstand simpel kon scoren. Gelukkig kwam na 7 minuten al de gelijkmaker. Na goed storend
werk van Tim van Wijngaarden kon Jouke Knippenborg vrij door lopen en scoorde door de benen van de keeper. De
wedstrijd kon als het ware opnieuw beginnen. Het volgende kwartier golfde het spel op en neer zonder dat het tot
uitgespeelde kansen kwam. Halfweg de 1e helft nam RKZVC echter binnen twee minuten afstand. In de 23e minuut kon
Brian Voorhuis na een ingooi van links simpel naar binnen door draaien waarna hij de bal door schoof naar Bern
Hummelink. Met een droge knal vanaf zo’n 23 meter in de linker benedenhoek zette hij RKZVC op voorsprong. Na goed
opkomen was het Remco Buiting die schuin vanaf links, van ruim 30 meter afstand, met een streep van een schot in de
linker bovenhoek, een bijzonder fraaie 3-1 op het bord zette. Vermeldenswaard voor rust waren verder nog een
vlammend schot van Michiel Krabbenborg (1 meter naast de kruising) en een schot in de rechter bovenhoek door een
Warnsveldse spits dat door Wesley Keegstra netjes tot corner werd verwerkt.
Vijf minuten na rust moest Jeroen Vos van Warnsveldse Boys met rood van het veld waarna RKZVC de overtal situatie
geconcentreerd uitspeelde. De Zieuwentse spelers hielden het veld groot en speelden de bal in die ruimte ook goed rond.
De effectiviteit in afronden was ook groot met 4 doelpunten uit vijf kansen. Hooguit zou je kunnen opmerken dat er, met
een iets grotere nauwkeurig, nog meer kansen uitgespeeld hadden kunnen worden. De 4-1 viel in de 60e minuut na een
voorzet vanaf links door Jouke Knippenborg die door Sven Jurjus – staand ter hoogte van de 1e paal – in de verre hoek
werd gekopt. Vijf minuten later scoorde Sven Jurjus bijzonder fraai met het hoofd vanaf 14 meter via de binnenkant van
de paal na een voorzet van Bart te Focht. In de 74e minuut was het Pascal Klein Holkenborg die na een mooie aanval

over links hard voor zette en de Warnsveldse keeper de bal niet klem kreeg. Voor Jouke Knippenborg was het daarna
een klein kunstje om de 6-1 te maken. Wederom vijf minuten later kon de Warnsveldse keeper een schot van Jouke
Knippenborg nog net over de lat tikken. Na een vrije trap van Sven Jurjus – nog iets van richting veranderd – was het
Jens Schutten die met het hoofd de 7-1 eindstand aantekende in de slotseconden.
Na de nederlaag van vorige week heeft RKZVC vandaag op overtuigende wijze de goede lijn weer opgepakt. Door de
resultaten van de andere wedstrijden staat het nu op de 3e plaats, wel met behoorlijke afstand op de nummers 1 en 2.
Komende zondag zal te zien zijn of die goede lijn doorgezet kan worden in de uitwedstrijd naar AZC, de nummer 2 in de
stand.
Volgende wedstrijden zondag 7 december uit tegen AZC in Zutphen.

23-11-2014 WVV ‘34 1 – RKZVC 1: 2 – 1 (0 – 1)
WWV ‘34 verdient na rust de overwinning
Op een bijzonder mooie novemberdag lieten beide ploegen een boeiende wedstrijd zien met wisselende kansen. Vooral
RKZVC begon goed en beheerste met verzorgd spel het eerste halve uur de wedstrijd, mede doordat ze steeds goed
druk zetten. Na een kleine 10 minuten kreeg Jens Schutten de eerste kans na een foute trap van de WVV-keeper maar
zijn schot van afstand ging over de lege goal. Enkele minuten later ging een schot van Jouke Knippenborg – na goed
terug leggen van Bern Hummelink – net over. De eerste gevaarlijke situatie voor de Zieuwentse goal was een
Hengeveldse vrije trap die door Wesley Keegstra netjes uit de bovenhoek werd getikt. In de 18e minuut resulteerde een
vrije trap van Sven Jurjus laag over het muurtje in de 1-0 voorsprong voor RKZVC. Opmerkelijk voor rust waren verder
nog een geblokt schot van Bern Hummelink, een vrije trap van WVV ’34 dat knap door Wesley Keegstra werd gered en
een bijna-misgreep van de WVV-keeper op een schot van Bern Hummelink.
Na rust kantelde de wedstrijd doordat WVV ’34 meer druk uitoefende en RKZVC niet meer het vermogen had om
verdedigende situaties rustig uit te voetballen. Er werden door de Zieuwentse spelers veel ballen “opgeruimd” die meestal
door de Hengeveldse spelers weer werden opgepakt. De Zieuwentse counters leverden wel hele en halve kansen op
maar de spelers hadden niet de nauwkeurigheid en scherpte om te scoren. Zes minuten na rust had Tom ten Bretelhof al
de eerste opgelegde kans om via een penalty gelijk te maken maar Wesley Keegstra dook de goede hoek in. Na een
Zieuwentse counter enkele minuten later ging een schot van Sven Jurjus via een Hengevelds been net naast. Weer
enkele minuten later legde Sven Jurjus een Zieuwentse corner terug op 20 meter maar het schot van Jouke Knippenborg
kon door de WVV-keeper met een knappe redding nog tot corner worden verwerkt. Hierna was het een half uur lang
WVV ’34 dat druk zette en waarbij de Zieuwentse verdediging verscheidene keren op het allerlaatste moment nog
konden redden. Uiteindelijk leidde de druk in de 67e minuut – na een kleine scrimmage – tot de 1-1 door Jos ten Huurne.
De enigste Zieuwentse kansen waren er daarna nog in de 77e minuut voor Elvis Almeida (schot voorlangs) en voor Brian
Voorhuis in de 80e minuut (schot één meter over). In de 84e minuut viel de beslissing nadat een Zieuwentse trap op het
middenveld werd geblokt en WVV ’34 direct counterde. De overtal-situatie werd netjes uitgespeeld waarna Wouter
Horstink simpel kon binnen schieten. Hoewel RKZVC daarna wel alles op de aanval gooide was het WVV ’34 dat nog de
beste kans kreeg maar de bal kon van de doellijn worden weg gekopt.
Aan een goede reeks van 16 punten uit 6 wedstrijden is met deze nederlaag een einde gekomen. RKZVC verzuimde het
eerste half uur om het goede spel te bekronen met een grotere voorsprong. Met name op basis van het spel dat WVV ’34
na rust speelde, kan de Hengeveldse overwinning verdiend genoemd worden. Jammer van de nederlaag, maar het kan
een keer gebeuren. Het vertoonde spel in het eerste half uur geeft genoeg vertrouwen om naar de volgende wedstrijd uit
te kijken.
Volgende wedstrijd zondag 30 november thuis tegen Warnsveldse Boys Boys.

18-11-2014 RKZVC 1 – AJC ’96 1: 1 – 1 (1 – 0) RKZVC wint na strafschoppen (5 – 4) (beker)
3: 1-0 Tim van Wijngaarden (van richting veranderd schot)
52: 1-1 Joeri Klein Robbenaar

13-11-2014 Longa ’30 1 – RKZVC 1: 8 – 3 (2 – 2) (Achterhoekcup)
10: 1-0 Tim Bader
15: 1-1 Sven Jurjus
22: 2-1 Thomas Kerperien
42: 2-2 Jouke Knippenborg

60: 3-2 Thomas Kerperien
79: 4-2 Freek Heinsbroek
81: 5-2 Freek Heinsbroek
82: 6-2 Tim Bader

85: 7-2 Freek Heinsbroek
88: 7-3 Jens Schutten
91: Thomas Kerperien

9-11-2014 RKZVC 1 – Bon Boys 1: 3 – 1 (0 – 0)
Verdiende overwinning
Beide ploegen maakten er een leuke wedstrijd van. Bon Boys heeft een technisch vaardige, beweeglijke ploeg die het
eerste half uur wel het gemakkelijkste combineerde maar geen vrije ruimtes kon vinden in de Zieuwentse achterhoede,
afgezien van een schot in de 2e minuut dat ruim langs ging. RKZVC voetbalde zoals de laatste tijd steeds vanuit een zeer
gedisciplineerde veldbezetting en kreeg voor rust al de nodige kansen zonder die echter te benutten. Zo ging de
Haaksbergse keeper in de 7e minuut onder een perfecte voorzet door van Sven Jurjus maar kon Elvis Almeida de bal
niet in de richting van de open goal plaatsen. Acht minuten later schoot Elvis na een kluts net voor langs. In de 23e
minuut onderschepte Jouke Knippenborg de opbouw van Bon Boys maar ook hij schoot voorlangs. Vijf minuten voor rust
had Sven Jurjus pech toen zijn schot van 30 meter na een stuit nog net door de keeper via de paal tot corner kon worden
verwerkt. Tenslotte werd een schot van Elvis Almeida op slag van rust vanuit een schuine hoek nog geraakt zodat ook
dat een corner werd.
Vanuit de 1e Zieuwentse
aanval na rust kon Bern
Hummelink een kopbal, na
een voorzet van Sven Jurjus,
niet genoeg snelheid mee
geven om gevaarlijk te zijn
evenals een minuut later
Elvis Almeida. In de 52e
minuut kwam Bon Boys
vanuit het niets op een 1-0
voorsprong. Vanaf 30 meter
schoot Cuneyt Avsar met een
zwabberbal de bal steenhard
in de rechter bovenhoek.
Zoals in veel wedstrijden
bleek ook nu weer dat het
conditioneel wel goed zit met
de Zieuwentse ploeg die nog
meer ging jagen op de bal.
Ook werd er meer gebruik gemaakt van de ruimte die er soms toch wel te vinden was op het middenveld en achter de
achterhoede van Bon Boys. Zo kwam Brian Voorhuis na een uur door – na een dieptepass van Michiel Krabbenborg –
maar hij schoot vanaf zestien meter ietwat gehaast over. Twee minuten later kopte Sven Jurjus na een voorzet van Jens
Schutten net voorlangs. Weer twee minuten later blokte dezelfde Jens de opbouw waarna hij vrij door kon lopen en via de
keeper de 1-1 stand aantekende. In de 70e minuut viel eigenlijk al de beslissing door een treuzelende Haaksbergse
keeper. Brian Voorhuis blokte zijn trap waarna Jouke Knippenborg de stilvallende bal vanaf 14 meter strak in het open
doel binnen schoot (2-1). De enige noemenswaardige Haaksbergse momenten na rust waren een schot (68e minuut, vijf
meter naast) en een gevaarlijke voorzet (84e minuut, corner). In de 82e minuut blokte Sven Jurjus wederom de opbouw
van Bon Boys in de buurt van de middencirkel waarna hij door liep en in de zestien meter onderuit werd gehaald en dus
een penalty kreeg. Michiel Krabbenborg schoot de toegekende penalty binnen voor de 3-1 eindstand.
RKZVC heeft een erg stabiele reeks van 6 wedstrijden achter de rug met 16 punten en slechts twee doelpunten tegen.
Daarnaast lieten ze vandaag zien dat ze niet direct zijn aangeslagen als ze op achterstand komen. Door de overwinning
vandaag schuiven ze op naar de 3e plaats terwijl ze na de eerste drie verloren wedstrijden mede onderaan stonden. Het
is nu zaak de lijn door te zetten.
Volgende wedstrijd donderdag 13 november uit tegen Longa ’30 Achterhoekcup om 20.00.

2-11-2014 Doetinchem 1 – RKZVC 1: 0 – 3 (0 – 0)
RKZVC verdient na rust de overwinning
Vooral het eerste kwartier viel er van beide kanten niks te genieten. Daarna werd het tot de rust iets beter maar beide
ploegen waren veelal onmachtig om leuke aanvallen op te zetten. De eerste kans kwam na een kwartier door een
steekpassje van Sven Jurjus achter de verdediging maar Jens Schutten schoot tegen de benen van de keeper. Na bijna
een half uur kreeg Doetinchem een goede kans door het centrum van de Zieuwentse defensie maar de lob ging over. De
laatste vijf minuten voor rust kreeg Jens Schutten een kansje (moeilijke omhaal) en haalde de Doetinchemse keeper een
vrije trap van Sven Jurjus onderuit de hoek waarna Remco Buiting net voor langs schoot.
Direct na rust kreeg Doetinchem een kans over links maar de attente Wesley Keegstra kon die verijdelen. In de
tegenaanval lobde Sven Jurjus vanuit een schuine hoek over de keeper maar ook over de goal. Acht minuten na rust
leidde een aanval over de as van het veld de Zieuwentse voorsprong in. Sven Jurjus passte naar de doorgelopen Bern
Hummelink die tegen de keeper aanschoot waarna Elvis Almeida vervolgens simpel de bal in de vrije goal kon tikken.

Drie minuten later resulteerde een van richting veranderde vrije trap van Sven Jurjus vanaf de kop van de
zestienmetercirkel tot de 2-0 voorsprong voor RKZVC. Verdedigend hield RKZVC de rijen verder gesloten en aanvallend
werd er daarna rustiger opgebouwd. Binnen tien minuten daarna werden twee Zieuwentse doelpunten afgekeurd: een
vrije trap van Sven Jurjus die door Toby Bokkers hard in de kruising werd gekopt (buitenspel) en een vrije trap van Jouke
Knippenborg die door iedereen werd gemist (afgekeurd wegens drukken). Ruim een half uur na rust bepaald Michiel
Krabbenborg de eindstand met een hard schot in de linker benedenhoek na een mooie 1-2-combinatie met Sven Jurjus.
Afgezien van de doelpunten hield de Doetinchemse keeper RKZVC van verder scoren af door kansen van Jens Schutten
en Pascal Klein Holkenborg te keren en schoot Jouke Knippenborg nog een keer in het zijnet. De enigste Doetinchemse
kans was een schot vanaf 16 meter dat niet al te moeilijk was maar wel stijlvol door Wesley Keegstra werd gepakt.
Na nederlagen in de eerste drie wedstrijden heeft RKZVC een goede serie neergezet met 13 punten uit de laatste 5
wedstrijden. Hiermee staan ze op een gedeelde 4e plaats. Wel nog met een respectabele achterstand van acht punten
op koploper Vorden. Het gevoel van de laatste anderhalve maand zal goed zijn en geeft vertrouwen voor de komende
tijd.
Volgende wedstrijd zondag 9 november thuis tegen Bon Boys.

26-10-2014 RKZVC 1 – AD ’69 1: 3 – 0 (1 – 0)
Dik verdiend, niet groots
Beide ploegen begonnen afwachtend en rommelig in de combinaties zodat er het eerste kwartier voor de goals echt niks
te beleven viel. In de 16e minuut kwam de 1e kans als het ware uit de lucht vallen na opkomen op rechts van Remco
Buiting. Elvis Almeida kon voor de 1e paal de bal door tikken maar die ging tergend langzaam net voor langs. De enigste
vermeldenswaardige dreiging van AD ’69 was in de 22e minuut na een corner en weifelend ingrijpen van de Zieuwentse
defensie. Hierna bouwde RKZVC tot rust wat beter op waardoor er vier kansen te noteren vielen. De eerste was na 32
minuten een schot van Bern Hummelink dat werd geblokt. Drie minuten later was het wederom Bern Hummelink die zich
in de zestienmeter langs vier Aaltense verdedigers wurmde en tenslotte met een puntertje in de verre hoek de 1-0 voor
RKZVC op het bord zette. De mooiste actie had Elvis Almeida in de 37e minuut na een voorzet van rechts waarbij hij de
bal achter het standbeen langs door tikte en de keeper dwong tot een redding. Vijf minuten voor rust was het tenslotte
Jens Schutten na een mooie aanval over links die de bal net naast de goal schoot.
Direct na rust was een kleine scrimmage voor de Zieuwentse goal de enigste kans die voor AD ’69 te noteren viel.
Gedurende een groot deel van de 2e helft drong AD ’69 wel aan maar was het weinig creatief zodra ze in de buurt van de
zestienmeter kwamen. RKZVC stond verdedigend goed en nam daarbij geen enkel risico waardoor veel ballen werden
weg getrapt en er direct weer Aaltens balbezit was. Als de bal dan wel in Zieuwents bezit kwam, leverde dat na rust in
totaal een negental hele en halve kansen op waarvan er dus nog twee werden benut. Niet benutte kansen waren er voor
Jens Schutten (47e, 59e en 77e minuut), Bern Hummelink (82e minuut), Tim van Wijngaarden (87e minuut) en Pascal
Klein Holkenborg (89e minuut). De 2-0 viel in de 71e minuut door Toby Bokkers die een vrije trap van Jouke Knippenborg
met het achterhoofd langs de Aaltense keeper doorkopte. De 3-0 viel in de laatste seconde (93e minuut) na een mooie
diagonaal pass van rechts naar Tim van Wijngaarden op links. Diens voorzet werd door een Aaltense verdediger tegen
Bern Hummelink aan geschoten zodat de bal de goal in caramboleerde.
Gezien het verschil in aantal kansen was het een dik verdiende overwinning. Gezien het spelpeil was de uitslag
geflatteerd maar er is geen supporter uit Zieuwent die dat vervelend vindt. Door de resultaten van vandaag neemt
RKZVC afstand van de onderste plaatsen en vindt aansluiting bij de subtop. Nu is het zaak om door te gaan en een
goede serie neer te zetten.
Volgende wedstrijden zondag 19 oktober uit tegen Doetinchem.

19-10-2014 Lochem 1 – RKZVC 1: 0 – 2 (0 – 1) (beker)
Doelpuntenmakers: Elvis Almeida (8e minuut), Mark Bokkers (90e minuut)
16-10-2014 Loil 1 – RKZVC 1: 0 – 11 (0 – 5) (Achterhoekcup)
Doelpuntenmakers:
Elvis Almeida, Jouke Knippenborg, Sven Jurjus, Brian voorhuis, Jouke Knippenborg, Brian Voorhuis, Jouke Knippenborg,
Sil van Doorn, Bern Hummelink, Toby Bokkers, Jens Schutten,

12-10-2014 RKZVC 1 – FC Eibergen 1: 1 – 0 (0 – 0)
Belangrijke winst
Vooral voor rust waren beide ploegen aan elkaar gewaagd en wisten ze weinig ruimte te creëren. Doordat ze elkaar
weinig ruimte gunden, was het moeilijk een eigen medespeler te vinden en werd er dientengevolge gelopen met de bal
waarna er weer een fysiek gevecht volgde. Ze konden dan ook niet al te veel kansen uitspelen.

De eerste schietkans kreeg Eibergen al na enkele minuten (enkele meters naast) waarna een minuut later Jens Schutten
op rechts goed door kwam. Zijn harde voorzet kon net niet door Jouke Knippenborg bereikt worden. Daarna hobbelde de
wedstrijd voort tot in de 25e minuut Tim van Wijngaarden vanaf 30 meter snoeihard uithaalde en de keeper met een
reflex redde. Het spel ging verder en na een voorzet van links plaatste Jouke Knippenborg de bal met de binnenkant
voorlangs de goal. Eibergen kon verder voor rust geen echte kans meer uitspelen. Zes minuten voor de rust tekent
wederom Tim van Wijngaarden voor de laatste opvallende actie na een voorzet van Jens Schutten. Hij nam de bal ineens
op de slof maar schiet daarbij Elvis Almeida aan.
Na rust bepaalt RKZVC een
half uur het spelbeeld waarbij
er aardige combinaties zijn
maar de spitsen de
voorzetten steeds net niet
benutten. Een schot van
Sven Jurjus gaat in de 55e
minuut nog een meter over
maar een minuut later is het
wel raak. Een pass in de
ruimte bereikt Jens Schutten
op rechts. Diens voorzet kan
in 1e instantie nog worden
geblokt door de Eibergse
defensie maar de terug
springende bal wordt door
Tim van Wijngaarden vanaf
12 meter hard in de linker kruising geschoten. Vijf minuten later bereikt Michiel Krabbenborg met een lange bal Jens
Schutten die vervolgens doorspeelt naar Sven Jurjus. Hij gaat het zestienmeter gebied in waarna hij tegen de buitenkant
van de paal schiet. Even later, na een dieptepass van Toby Bokkers, is Jens Schutten als eerste bij de bal en kopt over
de uitgelopen keeper maar de bal gaat tergend langzaam naast goal. Pas in de laatste 10 a 15 minuten is Eibergen in
staat om druk te zetten. Het eerste Eibergse wapenfeit is in de 79e minuut een schot dat een halve meter over gaat.
Tussendoor is er nog wel een vrije trap van Sven Jurjus die de geheel vrijstaande Toby Bokkers op de schouders krijgt
en daardoor geen gevaar oplevert. De druk van Eibergen levert verder geen echte doelkansen meer op.
De overwinning had groter moeten uitvallen gezien de Zieuwentse kansen. Niettemin is ook deze kleine overwinning zeer
welkom omdat de onderlinge verschillen in de 3e klas C zeer klein zijn en RKZVC hierdoor weer in de middenmoot
terecht komt.
Volgende wedstrijden: donderdag 16 oktober uit tegen Loil (Achterhoekcup) en zondag 19 oktober uit tegen Lochem
(beker).

5-10-2014 VVO 1 – RKZVC 1: 1 – 1 (0 – 0)
RKZVC verzuimt drie punten mee te nemen
RKZVC zette in het eerste half uur veel minder druk als vorige week tegen Gendringen en kon zodoende het spel niet
bepalen. Daarna kregen ze de controle over de wedstrijd en kwamen er redelijk veel kansen, vooral na rust.
Al na enkele minuten kon een VVO spits gebruik maken van de ruimte en vrij door lopen maar de uitgelopen Wesley
Keegstra blokte het schot goed. Het eerste half uur speelde VVO de bal snel rond en dwong RKZVC, door de Velpse
druk naar voren, veelvuldig tot de lange bal. Het leek soms wel wat dreigend maar uiteindelijk konden ze geen echte kans
uitspelen. In de laatste 10 minuten voor rust was het vooral Sven Jurjus die met passes, corners en vrije trappen halve
Zieuwentse kansjes creëerde die echter door Bart te Focht, Tim van Wijngaarden, Toby Bokkers en Jens Schutten (2x)
niet de goede richting konden worden mee gegeven.
Bijna direct na rust ketste Jens Schutten geheel vrijstaand voorbij de 2e paal een corner van Sven Jurjus. In de 52e
minuut bracht Sam van der Nieuwenhof de 1-0 op het scorebord door een corner van 10 meter afstand hard binnen te
koppen. Vijf minuten later, na een goede Zieuwentse aanval, kon Bern Hummelink op 12 meter afstand met een sliding
een bal inschieten maar de Velpse keeper redde goed. Kort daarop moest Wesley Keegstra binnen enkele minuten drie
keer ingrijpen om erger leed te voorkomen. Afgezien van enkele dreigende counters – die door VVO niet effectief werden
uitgespeeld – waren er voor de Velpenaren in het laatste half uur geen kansen meer. RKZVC zette druk en speelde de
bal sneller rond waardoor VVO achteruit moest. In de 70e minuut passte Sven Jurjus vanaf rechts diagonaal naar Jouke
Knippenborg. In de aanname passeerde hij de rechtsback waardoor hij naar binnen kon lopen. Jens Schutten tikte
vervolgens zijn breedtepassje midden voor goal simpel binnen. Daarna onderscheidde Elvis Almeida zich met een goede
actie waarop de Velpse keeper het schot met moeite onderuit de hoek kon houden en ging een van richting veranderd
schot van Jens Schutten naast. In de 92e minuut kwam Jelle Knippenborg na een mooie combinatie in het centrum door
waarop de Velpse keeper wederom redde. Het was echter niet het eind. De apotheose volgde in de 93e minuut nadat
RKZVC een penalty kreeg wegens hands. Michiel Krabbenborg schoot hem steenhard tegen de onderkant van de lat

waarna hij de terugkomende bal er in 2e instantie inschoot. Protesten van Velpse zijde vonden gehoor bij de
scheidsrechter. Een penalty op het houtwerk mag niet door dezelfde speler een 2e keer worden geschoten zonder dat
een andere speler de bal heeft geraakt, De scheidsrechter keurde de goal dus niet goed. Volgens Michiel Krabbenborg
zelf had de keeper de bal wel geraakt. De Velpse keeper had nadien tegen Michiel aangegeven dat hij wel wat gevoeld
had.
RKZVC verzuimde om drie punten uit Velp mee te nemen en deed zichzelf daarmee te kort. Het spel was niet zo
dwingend als de week er voor maar op zich voldoende om te concluderen dat ook na vijf wedstrijden het puntenaantal te
weinig is voor het geboden spel. Het rendement uit de kansen zal beter moeten worden.
Volgende wedstrijd zondag 5 oktober thuis tegen Eibergen.

28-9-2015 RKZVC 1 – Gendringen 1: 2 – 0 (2 – 0)
Uitslag magere afspiegeling van de kansen
RKZVC is eindelijk van de hatelijke nul af. Na een moeilijke eerste vijf minuten speelde RKZVC vooral voor rust goed en
had de score bij rust eigenlijk veel hoger moeten zijn. RKZVC stopte veel energie in het opjagen van de Gendringse
spelers en hield de ruimtes steeds erg klein. Bij een aantal spelers was de pijp daardoor op het eind van de wedstrijd wel
leeg zonder dat Gendringen daar gebruik van kon maken.
In de eerste minuut kwam Zieuwent twee maal goed weg bij een scrimmage op de doellijn. Vijf minuten later was een
kopbal van Gendringen na een vrije trap het laatste wapenfeit van hun kant tot aan de rust. In de negende minuut
onderschepte Sven Jurjus de bal op de middenlijn waarna hij direct door stoomde en de bal iets naar rechts passte. Jens
Schutten schoot de geboden kans beheerst onderin de verre hoek. Twee minuten later kon Pascal Klein Holenborg op
links uitbreken. Zijn lage voorzet werd wederom beheerst door Jens Schutten in de linkerbenedenhoek geschoten voor
de 2-0 voorsprong. Weer enkele minuten later was het Remco Buiting die eerst van 20 meter iets over schoot en daarna
voorlangs. In de 20e minuut kon Sven Jurjus na goed stoorwerk vrij op de keeper af maar schoot tegen de goallie aan.
Dit overkwam ook Jouke Knippenborg een minuut later. Tenslotte waren er nog twee aardige schietkansen voor Jouke
Knippenborg en Pascal Klein Holkenborg die richting misten.
In de eerste minuut na rust was er weer een opgelegde kans na goed opkomen op links van Pascal Klein Holkenborg die
de geheel vrijstaande Sven Jurjus bereikte. Diens stift kon door de keeper worden geblokt. Daarna zette Gendringen
RKZVC een kwartier lang onder druk waarbij het motto aan Zieuwentse kant soms leek “vrouwen en kinderen eerst”.
RKZVC kwam daarbij in de 48e minuut goed weg toen een schot vanaf 16 meter via de onderkant van de lat het veld
weer in stuiterde. Na dat eerste kwartier kreeg RKZVC weer enigszins grip op de wedstrijd onder ander door een schot
van Jouke Knippenborg dat aangeraakt werd en net naast ging. Het spel golfde zo over en weer zonder uitgespeelde
kansen. De laatste tien minuten speelde Gendringen weer met meer druk waarbij Wesley Keegstra een keer met de voet
moest redden en Jouke Knippenborg een kopbal van de lijn moest wegtrappen. RKZVC was leeg gespeeld en kon de
laatste tien minuten niet meer counteren en kansen uitspelen.
Vooral op basis van de eerste helft een dik verdiende overwinning voor RKZVC. De voorgaande drie wedstrijden had de
ploeg gezien het spelniveau en de kansen eigenlijk al 4 of 5 punten moeten hebben maar viel het iedere keer verkeerd
uit. Vandaag kreeg RKZVC wel de beloning die het verdiende.
Volgende wedstrijd zondag 5 oktober uit tegen VVO in Velp.

21-9-2014 Vorden 1 – RKZVC 1: 2 – 0 (0 – 0)
Het zit RKZVC niet mee
Gezegd moet worden dat Vorden een beweeglijke technische ploeg heeft. Hoewel RKZVC het eerste half uur behoorlijk
werd vastgezet, kregen ze met name voor rust ook wel kansen. De eerste was al na 5 minuten voor Ties Heutinck die de
bal iets gelukkig mee kreeg maar vanaf zestien meter recht op de keeper schoot. Daarna volgden er tot de 30e minuut
drie kansen voor Vorden. Twee ervan waren afstandsschoten waarbij Wesley Keegstra vooral bij de laatste van die twee
de bal knap onderuit de hoek wegtikte. De beste was in de 28e minuut nadat een vrije trap van Vorden niet goed werd
weg gekopt. Wesley kon het schot met een goede reflex tot corner verwerken. Het laatste kwartier voor rust kwam
RKZVC zelf meer tot aanvallen en kreeg het ook kansen. Eerst schoot Jouke Knippenborg enkele minuten voor rust na
een mooie aanval voor langs. Even later verwerkte de Vordense keeper na uitkomen de bal niet goed zodat Sven Jurjus
de bal op 25 meter onder controle kreeg. Zijn lob over de keeper lukte echter niet goed. In de laatste minuut tikte Toby
Bokkers, na een corner, de bal bij de eerste paal naast de goal.
Direct na rust zette Vorden weer aan zodat Wesley Keegstra al in de 47e minuut reddend moest optreden. Enkele
minuten later nam Jens Schutten bijna op de achterlijn de bal ineens op de slof na een dieptepass van Michiel
Krabbenborg. Technisch knap, maar niet al te moeilijk voor de keeper. De beste Zieuwentse kans was er in de 67e
minuut na een mooie aanval over links voor Sven Jurjus. Jouke Knippenborg zette hem vrij voor de keeper maar hij
moest de bal ineens intikken waarna de Vordense keeper met een reflex de bal nog over de lat kon tikken. Een kwartier

voor het einde kwam Vorden
op de 1-0 voorsprong na een
aanval over links. Het was
Rick Schoër die vanaf links
steeds verder naar binnen
trok met de bal en tenslotte
vanaf 14 meter de bal hard in
de rechterbovenhoek schoot.
Direct vanaf dat moment ging
RKZVC over op man tegen
man verdediging waardoor
Vorden het laatste kwartier
wel op eigen helft werd terug
gedrongen maar met de
counters ook dreigend werd.
Zo moest Wesley Keegstra
een keer ver buiten het
zestienmetergebied komen
om de bal weg te koppen.
Drie minuten in blessuretijd,
wederom na een counter,
kwam Daan Horstman vrij
door en scoorde hij met een
lob de 2-0 eindstand.
Van te voren was duidelijk dat het lastig zou worden bij Vorden dat de eerste twee wedstrijden had gewonnen. Hoewel
Vorden speltechnisch in de breedte wel gemakkelijker speelde, had RKZVC ook kansen. Dat na afloop in de Vordense
bestuurskamer gezegd wordt dat RKZVC mogelijk ook wel een punt had verdiend, illustreert dat. Het zit dus even niet
mee en dat is op dit moment vervelend. RKZVC wordt echter niet van de mat gespeeld en aangenomen mag worden dat
er toch een keer een wedstrijd komt dat het dubbeltje voor RKZVC wel de goede kant op valt.
Volgende wedstrijd zondag 28 september uit tegen Gendringen.

14-9-2014 RKZVC 1 Pax 1: 1 – 2 (1 – 1)
Weer geen punt, weer onterecht
Het niveau van de wedstrijd was ietsje minder als vorige week tegen Varsseveld waarbij beide teams weinig echte
kansen kregen en er veel gevechten om de bal waren.
Het eerste kwartier had RKZVC het betere van het spel. Dit resulteerde na vijf minuten al in een mooie goal van Jens
Schutten. Een lange bal kon door Ties Heutinck nog net worden geblokt waarna Jens vanaf de kop van de cirkel de bal
fraai in de linkerbovenhoek schoot. Na een mooie aanval zeven minuten later kon Jouke het schot net niet genoeg kracht
geven om echt gevaarlijk te zijn. Hierna vervlakte het combinatiespel enigszins zodat het tot de 31e minuut duurde voor
een vlammend afstandsschot van
Michiel Krabbenborg, dat een meter
overging, weer voor enige opwinding
zorgde. Pax, dat aanvallend nog niks
had laten zien, kwam in 38e minuut
gelukkig op 1-1 doordat Jouke
Knippenborg een cornerbal
ongelukkig met het hoofd raakte en
in eigen goal kopte.
Na rust gingen de fysieke duels door
waarbij de eerste kans voor RKZVC
was in de 57e minuut. Een pass over
de hele breedte van Ties Heutinck
vanaf links bereikte Jens Schutten op
rechts. Diens voorzet leverde een
aardige kans midden voor goal op
voor Jouke Knippenborg maar hij
schoot ietwat gehaast ineens
waardoor de bal nog vrij ver naast
ging. Twee minuten later leidde
balverlies van RKZVC aan de
linkerkant de 2e goal van Pax in. Het

was Maarten Eerens die als laatste met de bal rechts van goal door kwam en beheerst binnen schoof. Vijf minuten later
kon Wesley Keegstra een harde vrije trap van Pax wel met de vuisten weg stompen. De laatste 20 minuten begon
RKZVC te drukken terwijl Pax loerde op de counter. De counters van Pax leverden geen echt uitgespeelde kansen op
terwijl het voor de Zieuwentsen tot de 88e minuut duurde voor er een mooie kans werd uitgespeeld. Na een mooie aanval
schoot Jouke Knippenborg van binnen de zestienmeter hard in maar ook bijna recht op de vuisten van de Hengelose
keeper. Bern Hummelink sloot in de laatste seconden de wedstrijd af met een afstandsschot dat over ging.
Na twee wedstrijden staan er nul punten voor RKZVC in de stand. Twee verloren wedstrijden door enkele
onachtzaamheden die tegengoals tot gevolg hadden. Uiteraard is dat wel teleurstellend maar de competitie is pas twee
wedstrijden oud en het veldspel van RKZVC in beide wedstrijden is absoluut niet minder. We gaan er voorlopig nog maar
van uit dat er nog genoeg kansen komen die wel een keer punten opleveren.
Volgende wedstrijd zondag 21 september uit tegen Vorden.

7-9-2014 Varsseveld 1 – RKZVC 1: 3 – 2 (0 – 1)
Gelijkspel had veldverhouding beter weer gegeven
In een aardige wedstrijd verloor RKZVC helaas de punten tegen Varsseveld dat de vorige competitie als tweede
beëindigde. Voor beide doelen was het een en ander te beleven maar enkele onzekere momenten beslisten uiteindelijk
de wedstrijd. Varsseveld had in de 5e en 22e minuut aardige kansen maar de snel uitlopende Wesley Keegstra kon beide
keren het schot blokken. Tussenbeide keurde de scheidsrechter een doelpunt van Jouke Knippenborg – na een mooie
combinatie – op eigen initiatief af wegens buitenspel, waarbij de Varsseveldse grensrechter niet gevlagd had. In de 3e
minuut van de blessuretijd kwam een vrije trap van Sven Jurjus voorbij de 2e paal waar Jens Schutten de bal hard in de
kruising kopte voor de 1-0 voorsprong voor RKZVC.
Direct na rust was Varsseveld dreigend met een schot net voor langs. Twee minuten later kreeg RKZVC ietwat
ongelukkig een penalty tegen die beheerst door Cas Kemperman werd benut (1-1). Een klein kwartier lang golfde het
spel behoorlijk op en neer. Een Varssevelds schot zeilde maar een halve meter naast de paal en een schot van Jouke
Knippenborg in de korte hoek kon tot corner verwerkt worden. Een harde corner van Sven Jurjus in de 59e minuut
smoorde in eerste instantie voor de goal waarna Bart te Focht vanaf de vijfmeterlijn de 2-1 Zieuwentse voorsprong hard
binnen schoot. Hierna begon Varsseveld wat meer te drukken. In de 67e minuut keek de scheidsrechter de
scheidsrechter niet naar de Varsseveldse grensrechter die vlagde omdat de bal buiten de lijn was. Uit de aanval die
daarom doorging, kreeg Varsseveld een vrije trap die bij de 2e paal met de voet werd binnen gelopen door Bjorn Heezen.
Gezegd moet worden dat de Zieuwentse verdediging hierbij er niet erg goed uitzag. Een minuut later volgde al de 3-2
eindstand na een mooie aanval van Varsseveld over links. Ritchy Kleinnibbelink nam de voorzet op maat ineens op de
slof en schoot hard binnen. In de resterende tijd zette RKZVC zwaar druk maar Varsseveld verdedigde solide. Dat kon
ook redelijk gemakkelijk omdat de laatste bal vaak lang niet nauwkeurig genoeg was. Als gevolg van de Zieuwentse druk
kreeg RKZVC ook een viertal vrije trappen net buiten het zestienmeter maar geen van de vier kwam bij benadering op
goal.
Helaas geen punt voor Zieuwent. Gezien de vele spelers die uit de selectie vertrokken en enkele nieuwe spelers die
ingepast moesten worden deze zomer, geeft het vertoonde spel van Zieuwentse kant wel vertrouwen. Strijd is er wel,
combinaties lopen regelmatig best goed en de conditie is er ook wel. De competitie is nog lang en geeft nog genoeg
kansen.
Volgende wedstrijd zondag 14 september thuis tegen Pax.

31 – 8 – 2014 KSV 1 – RKZVC 1: 3 – 4 (2 – 3) (RKZVC bekert verder)
0 – 1: 14e minuut Sven Jurjus tikt knap in na voorzet Bart te Focht vanaf links
0 – 2: 28e minuut Jens Schutten kopbal na corner door Jouke Knippenborg
0 – 3: 30e minuut Jens Schutten als laatste met het hoofd na mooie 1-2 combinatie van Brian Voorhuis op rechts
1 – 3: 33e minuut na gerommel rechts in de verdediging
2 – 3: 37e minuut harde kopbal na corner
3 – 3: 46e minuut uit een penalty
3 – 4: 89e minuut Ties Heutinck scoort beheerst na steekbal van Sven Jurjus
Zondag 7 september eerste competitiewedstrijd uit naar Varsseveld

19 – 8 – 2014 RKZVC 1 – FC Winterswijk 1: 3 – 1 (2 – 0) (beker)
1 – 0: 22e minuut Sven Jurjus
2 – 0: 25e minuut Jens Schutten

3 – 0: 72e minuut Ties Heutinck
3 – 1: 88e minuut

19 – 8 – 2014 Erix 1 – RKZVC 1: 1 – 1 (1 – 0) (beker)
1 – 0 10e minuut penalty
1 – 1 72e minuut penalty Michiel Krabbenborg

16 – 8 – 2014 Longa ’30 1 – RKZVC 1: 2 – 2 (1 – 2) (State of Art Keitoernooi)
0 – 1: 1e minuut Tim van Wijngaarden met schot van 30 meter in de linkerbovenhoek
1 – 1: 10e minuut Tim Bader
1 – 2: 45e minuut Sven Jurjus met kopbal
2 – 2: 64e minuut Tim Bader
Eindstand toernooi: Grol en Longa ’30 gelijk 1e, RKZVC 3e, DZSV 4e

14 – 8 – 2014 Grol 1 – RKZVC 1: 1 – 1 (1 – 0) (State of Art Keitoernooi)
25e minuut 1 – 0 mooie voorzet van links, geheel vrijstaand ingekopt
93e minuut 1 – 1 vrije trap van Sil van Doorn van links door Toby Bokkers voorbij de 2e paal vanuit scherpe hoek
ingekopt.
Voor rust was Grol de betere partij. In de 26e minuut kreeg Pascal Klein Holkenborg een aardige kans na een mooie
aanval.
Na rust speelde Grol geen enkele kans uit. In de 70e minuut was er een aardige kans voor Ties Heutinck. In de 92e
minuut waren er 3 kansen achter elkaar vanuit een scherpe hoek waarbij er één op de doellijn werd gered. Een minuut
later volgde dus nog de gelijkmaker.

9 – 8 – 2014 Luctor et Emergo 1 – RKZVC 1: 5 – 2 (2 – 0)
28e minuut 1 – 0
40e minuut 2 – 0
50e minuut 2 – 1 door Jens
Schutten na voorzet van
Pascal Klein Holkenborg
vanaf links
52e minuut 4 – 1
70e minuut 5 – 1
80e minuut 5 – 2 door
penalty van Sven Jurjus na
handsbal op voorzet van
Pascal Klein Holkenborg

5 – 8 – 2014 FC Zutphen 1 – RKZVC 1: 3 – 2 (3 – 0)
60e minuut: 3 – 1 Sven Jurjus
80e minuut: 3 – 2 Pascal Klein Holkenborg

2 – 8 – 2014 Robur et Velocitas 1 – RKZVC 1: 0 – 1 (0 – 0)
25e min. Wesley Keegstra stopt penalty
32e min. Ties Heutinck raakt hard onderkant lat
68e min. diagonaal pass Pascal Klein Holkenborg – doelpunt Brian Voorhuis

Column trainer

Column hoofdtrainer Laurens Knippenborg
Deze column is uitsluitend bestemd voor de eigen website van RKZVC en niet voor Voetbal Oost of
andere publicatie!

5e column van hoofdtrainer Laurens Knippenborg, mei 2015
Nadat ik in het vorige seizoen een 4 tal columns heb gepubliceerd en dit om uiteenlopende reden
niet heb doorgezet, heb ik na diverse verzoeken uit verschillende hoeken de “pen” maar weer eens ter hand genomen en
wil ik het seizoen bij deze tot dusver evalueren.
TERUGBLIK
Nadat wij het seizoen 2013-2014 uiteindelijk toch enigszins teleurstellend hadden afgesloten, hebben wij dat dit jaar een
stuk beter gedaan. Ondanks dat wij het seizoen zijn gestart met drie nederlagen zijn wij er uiteindelijk in geslaagd om een
prachtige 2e plek op de ranglijst te behalen met een voorlopig totaal van 51 punten, 11 punten meer als de nummer 3 van
de ranglijst!
Dat wij uiteindelijk te maken kregen met een achtervolging op v.v. Vorden, een zeer stabiele concurrent (of was het
andersom!), werd echter een onhaalbaar doel en Vorden werd dan ook de terechte kampioen daar zij het gehele seizoen
de bovenste plaats hebben bezet.
HUIDIGE SITUATIE
Inmiddels zitten wij volop in de voorbereiding van de nacompetitie, door ons betiteld als “The Final Four“, nu al een
hoogtepunt binnen RKZVC, met als uiteindelijke doel: promotie naar de 2e klas KNVB! Dat wij dit hebben bereikt is op
zich al een prima prestatie. Voor veel buitenstaanders en sommige insiders een onverwacht succes, zeker gezien de
nodige mutaties die wij bij de selectie ondergingen.
Bij ons als begeleidingsstaf is het min of meer een bevestiging geworden van het proces, dat sinds mijn periode als
trainer-coach in gang is gezet. Het “Team Ontwikkelingsplan (TOP) dat wij destijds hebben gepresenteerd, is dit seizoen
verder doorgezet en ontwikkeld.
Er zijn een aantal belangrijke details die hieraan ten grondslag liggen, zoals:
 Het ontwikkelen en daarin opereren van een prestatieklimaat als basis voor succes is binnen de 1e selectie
vervolgens goed opgepakt.
 De spelersgroep heeft zich zelf verder prima ontwikkelt m.n. in de manier van spelen (lees: uitvoering van de
gekozen speelwijze) en het focussen op o.a. het wedstrijdresultaat.
 De spelersgroep heeft stappen vooruit gemaakt in het mentale proces m.n. in de weerbaarheid, het kunnen omgaan
met verwachtingen en eisen die er worden gesteld.
 De wijzigingen in de begeleidingsstaf hebben zeker een belangrijke bijdrage geleverd zowel in technisch opzicht,
commitment als in de persoonlijke benadering.
 De persoonlijke ontwikkeling van een groot aantal spelers.
 De bewustwording vanuit de spelersgroep om NU en Niet later succes te behalen is meer dan voldoende aanwezig.
DE ROL VAN DE COACH
Moet een coach hierin faciliterend, instructief, motiverend of juist directief zijn?
Soms ben je meer ondernemer dan coach. In ieder geval wil ik op basis van mijn kennis, kunde en leiderschap streven
naar optimale faciliteiten om spelers de kans te geven om beter te worden en als team optimaal te kunnen presteren.
Persoonlijke drijfveren, de intrinsieke motivatie van eenieder, vormen de belangrijke bouwstenen voor het gedrag binnen
het team. Dit geeft mij een goed inzicht om te bepalen waar we goed of minder goed in zijn.
Als coach ben je kennelijk vaak automatisch het uithangbord van succes en falen. Natuurlijk moet de rol van de coach
zichtbaar zijn, je moet altijd in staat zijn om het volgende doel te kunnen stellen. Daarbij besef ik mij ook terdege, dat in
mijn zoektocht naar succes, het onmogelijk is om zonder risico te werken.
Dit proces van bewust vorming naar de groep te managen, is een uitdaging op zich en voor mij een passie. De rol van
een coach is dan ook veel meer als alleen maar voetbal!

TOT SLOT
Blijft natuurlijk ook een kritische noot open staan. Kan en wil de vereniging RKZVC mee faciliteren in het prestatieklimaat
dat wij voor ogen hebben en wat noodzakelijk is als basis voor prestatiecultuur?
Dit vraagt o.a. de gerichtheid van denken en handelen op langere termijn en continue verbeteren en vernieuwen. Eén van
deze zaken is het optimaliseren van de accommodatie waarin inmiddels grote stappen zijn gezet. Complimenten hiervoor
aan de gemeente Oost Gelre en het bestuur van RKZVC. Kunstgras op de “Greune Weide” is natuurlijk opzienbarend,
maar voetbal dient gespeeld te worden op grasvelden en niet op een “greune weide”. Ik onderken dan ook de discussie
dat voetballen op gras het mooiste is wat er is. Dat hebben wij met de selectie ervaren tijdens ons trainingskamp in
Turkije, maar dat zijn biljartlakens en dan is voetbal op gras niets mooier dan dat! Maar het is geen pretje om op velden te
moet trainen en spelen waar, bij een pass over tien meter, de bal acht keer omhoog komt. Dan wordt voetbal ergernis en
daar is het niet voor bedoeld! Zoals velen zijn wij dan ook zeer “happy” met de komst van het kunstgrasveld m.i.v. het
nieuwe seizoen!
De beslissende fase van het seizoen begint. Er komt snel duidelijkheid over voetbalgeluk of –verdriet. Hopelijk krijgen wij
de support van velen!
“ Now is the time for succes, not tomorrow”, ………. “It’s a possible dream”
Met vriendelijke groet, Laurens Knippenborg, trainer/coach RKZVC

