
1 
 

Overzicht van alles rondom Longa '30 1 - RKZVC 1 op 29-2-2020 
 

 
 
Wij blikken samen met Waldo Rhebergen vooruit op de derby tegen Longa. 
Deze derby zal komende zaterdag om 19u worden afgetrapt in 
Lichtenvoorde. Waldo, bezig aan zijn vierde en laatste seizoen in Zieuwent, 
is na tweeënhalve maand eindelijk weer fit en kan niet wachten totdat de 
wedstrijd begint. 
 
Jij bent net weer terug van een blessure. Hoe is dit gekomen en hoe gaat 
het hier nu mee?  
Tweeënhalve maand geleden ben ik tijdens een thuiswedstrijd ongelukkig op de 
voet van een tegenstander gaan staan. Daarbij klapte mijn eigen enkel dubbel 
en daar heb ik een lange blessure aan overgehouden. Nu gaat het weer goed en 
ben ik weer fit. Tegen Silvolde heb ik weer de eerste minuten kunnen maken en 
vorige week heb ik weer een volle trainingsweek gehad. Tegen ATC heb ik weer 
90 minuten mee kunnen doen. Hier heb ik eigenlijk geen reactie op gehad, dus dat is top! 
  
Hoe gaat het seizoen met het team tot dusver volgens jou?  
Vooral de afgelopen weken, na de winterstop, doen wij het goed. Dan zie je dat we in een bepaalde winning 
mood zitten. Dat heeft de afgelopen weken ook de nodige punten opgeleverd. Dat komt deels ook door de 
vastigheid en herkenbaarheid in de ploeg. Dat hebben we toch een poosje niet gehad, met verschillende 
redenen (blessures, schorsingen, etc.). De afgelopen wedstrijden hebben we weer laten zien wat wij kunnen 
en wij komen weer in de buurt van ons eigen topniveau. 
  
Jij gaat komend seizoen weer terug naar Rekken, wat heeft jou deze keuze doen maken?  
Die keuze speelde al wel langer in mijn hoofd en nu komt het er echt van. Ik vind voor mijzelf dat ik een 
bepaald punt heb bereikt, dat het mooi is geweest. Na jaren lang voetbal op hoog niveau, is het nu een keer 
tijd voor een stapje terug. Meer tijd krijgen voor andere dingen. Sportclub Rekken is gewoon mijn club, daar 
is het voor mij allemaal begonnen. Om de cirkel weer rond te maken is het mooi om daar weer terug te 
komen. Een paar vrienden van mij voetballen daar ook in het eerste en daarnaast wil ik ook meer tijd 
besteden met de kleine. Dus dat maakte de keuze eigenlijk niet heel moeilijk.   
  
Komende wedstrijd tegen Longa. Dat is voor de Zieuwentse voetballers een extra beladen wedstrijd. 
Is dit voor jou ook zo? Of merk jij dit minder?  
Dat heb ik natuurlijk ook en voor mij is het nu eigenlijk nóg specialer dan voorgaande derby’s tegen Longa. 
Het is voor mij de laatste Lichtenvoorde-Zieuwent derby en ik denk de laatste keer dat ik voor zoveel 
mensen ga voetballen. Verder leef ik denk ik net zo veel naar zo’n wedstrijd toe als iemand die uit Zieuwent 
komt. Dat gevoel krijg je mee en dat neem je over van anderen. Dat groeit alleen maar in de loop der jaren. 
Ik ben echt de hele week al met komende zaterdag bezig. 
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Wat verwacht jij van deze wedstrijd? Zij staan met één verliespunt meer 2 plekken lager dan jullie.  
Wij hebben sowieso wat goed te maken na de wedstrijd tegen Longa in Zieuwent. Nu zijn we in vorm, dat 
hebben we laten zien. Wij zitten in de goede flow met een goed ritme. Dan hoop ik dat we die lijn kunnen 
voortzetten. Maar zo’n derby blijft een wedstrijd op zich. Er gaat in deze wedstrijd zeker gescoord worden. 
Wij komen goed voor de dag met een 0-1 voorsprong. Waarbij Longa daarna op 1-1 komt en in de tweede 
helft beslissen wij de wedstrijd met 1-2 om vervolgens de wedstrijd uit te spelen.   
  
Verwacht jij basis te staan zaterdag?  
Om basis te staan, moet je 100% fit zijn. Ik vind dat ik dat ben, maar ik durf niet met zekerheid te zeggen dat 
ik basis sta. Ik hoop het natuurlijk, maar de keuze blijft aan de trainer. Wij kunnen op verschillende manieren 
spelen en aangezien bijna iedereen fit is, zijn er veel opties. 
  
Is er nog iets dat jij wil delen met de supporters?  
Dit is natuurlijk mijn laatste seizoen en de laatste maandjes breken nu aan. Ik wil alles geven om dit een 
mooi einde te geven. Wel wil ik alvast iedereen bedanken voor de geweldige jaren en alle gezelligheid. Ik 
heb het ontzettend naar mijn zin gehad en heb hier een perfecte combi van lol en prestatie gevonden. 
Daarvoor ben ik iedereen ontzettend dankbaar. 
 

Tubantia 24-2-2020 voorbeschouwing 

 
Op zaterdagavond 14 september 2019 stonden de duizenden toeschouwers bij RKZVC-Longa'30 (0-2) 
zomers gekleed langs de lijn. © Jan Ruland van den Brink  
 

Longa’30-RKZVC: derby van het Oosten krijgt ditmaal helaas 
geen mooi weer. Gaan er toch weer 9.000 glazen bier doorheen? 
LICHTENVOORDE - De mooiste voetbalderby in de Achterhoek, Longa’30-RKZVC, krijgt zaterdagavond 
(aftrap om 19.00 uur) voor de eerste keer geen geschenk in de vorm van mooi weer. Het wordt guur en 
nat in Lichtenvoorde bij de kraker in de hoofdklasse B. 
Raymond Willemsen 26-02-20, 10:36  
 
De ‘derby van het Oosten’ trof het tot nu toe steeds met prachtig weer. Het was de drie edities hiervoor 
zelfs uitzonderlijk mooi. Bij de eerste editie van RKZVC-Longa’30 (5-0), op zaterdag 14 oktober 2017, tikte 
de thermometer om zeven uur ’s avonds zelfs nog de 20 graden aan. De 3500 toeschouwers stonden in 
T-shirts langs de lijn. 

https://www.tubantia.nl/amateurvoetbal/longa-30-rkzvc-derby-van-het-oosten-krijgt-ditmaal-helaas-geen-mooi-weer-gaan-er-toch-weer-9-000-glazen-bier-doorheen~adb27101/156219980/
https://www.tubantia.nl/amateurvoetbal/longa-30-rkzvc-derby-van-het-oosten-krijgt-ditmaal-helaas-geen-mooi-weer-gaan-er-toch-weer-9-000-glazen-bier-doorheen~adb27101/156219980/
https://www.tubantia.nl/amateurvoetbal/longa-30-rkzvc-derby-van-het-oosten-krijgt-ditmaal-helaas-geen-mooi-weer-gaan-er-toch-weer-9-000-glazen-bier-doorheen~adb27101/156219980/
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Zeker de fans uit Zieuwent kregen de avond 
van hun leven voorgeschoteld. Met 5-0 werd de 
‘grote broer’ uit Lichtenvoorde weggevaagd en 
de kathedraal in Zieuwent kleurde na afloop 
groen. 
 
Min 15 
De return zou in februari 2018 worden 
gespeeld in Lichtenvoorde. Het was min 15 
graden en de ijskoude oostenwind maakte het 
nog veel erger. Bij Longa’30 trokken ze al een 
sip gezicht, want dit zou veel toeschouwers én 
inkomsten schelen. Omdat er op kunstgras 
wordt gespeeld, kon de club de wedstrijd er niet 
uitgooien. Gelukkig werd Longa’30 gered door 
de KNVB die dat weekeinde het hele gehele 
amateurvoetbal in Nederland afgelastte 
vanwege de bittere kou. 
 
Bij Longa’30 waren ze de voetbalbond eeuwig dankbaar, want die verplaatste de derby naar zaterdag 5 
mei. Het was die dag 25 graden en de zon scheen volop. Het zorgde wederom voor een toeloop van 
duizenden mensen. Zij zagen RKZVC met 1-0 winnen en een voorschot nemen op de titel in de eerste 
klasse E. 
 
46 vaten bier 
Om die reden was er vorig seizoen geen ‘derby van het Oosten’. Na de titel van Longa’30 staat die dit 
seizoen gelukkig weer op het menu in de hoofdklasse B. De eerste wedstrijd in dit seizoen werd gespeeld 
op zaterdag 14 september en opnieuw was het prachtig weer. Longa'30 verraste met een 0-2 zege in het 
hol van de leeuw door treffers van Rick Bosma en Tim Bader. 
 

Het zorgde enerzijds voor teleurstelling bij 
RKZVC, maar de penningmeester lachte voluit. 
Tot diep in de nacht werd er feest gevierd door 
supporters uit beide kampen en er gingen die 
dag liefst 46 vaten bier (9.000 glazen) 
doorheen. 
 
Weergoden 
Bij Longa'30 hopen ze dat het zaterdag weer 
net zo druk en gezellig wordt. De weergoden 
zullen dan wel even een paar uur mee moeten 
werken. De prognose is niet geweldig: 
regenachtig en veel wind. 
Voor beide ploegen staat er het nodige op het 
spel. RKZVC, de nummer 6 op de ranglijst, is 
bezig aan een goede serie heeft zelfs plaats 3 
weer in het vizier. 
Longa'30 zou bij een tweede derbyzege dit 
seizoen een enorm gat slaan met de onderste 4 

ploegen in de hoofdklasse B. 
De wedstrijd begint zaterdag om 19.00 uur aan de Raadhuisstraat in Lichtenvoorde en staat onder leiding 
van J. Kuipers. 

 

Voorspel de uitslag en maak kans op een mooie prijs! 
RKZVC geeft een mooie prijs weg voor degene die de uitslag van de wedstrijd 
RKZVC-Longa'30 correct voorspelt! (wanneer meerdere personen de uitslag 
goed hebben zal er een loting plaatsvinden om een winnaar te kiezen) 
 
Klik om de link om je voorspelling door te geven - VOORSPEL DE UITSLAG 
 
 

 

Sfeeractie voor de laatste derby in Zieuwent. 
© Jan Ruland van den Brink 

Het is altijd sfeervol bij de duels tussen Longa'30 en RKZVC. 
© Theo Kock 

https://www.tubantia.nl/amateurvoetbal/longa-30-rkzvc-derby-van-het-oosten-krijgt-ditmaal-helaas-geen-mooi-weer-gaan-er-toch-weer-9-000-glazen-bier-doorheen~adb27101/156219975/
https://www.tubantia.nl/amateurvoetbal/longa-30-rkzvc-derby-van-het-oosten-krijgt-ditmaal-helaas-geen-mooi-weer-gaan-er-toch-weer-9-000-glazen-bier-doorheen~adb27101/156219975/
https://www.tubantia.nl/amateurvoetbal/longa-30-rkzvc-derby-van-het-oosten-krijgt-ditmaal-helaas-geen-mooi-weer-gaan-er-toch-weer-9-000-glazen-bier-doorheen~adb27101/113607519/
https://www.tubantia.nl/amateurvoetbal/longa-30-rkzvc-derby-van-het-oosten-krijgt-ditmaal-helaas-geen-mooi-weer-gaan-er-toch-weer-9-000-glazen-bier-doorheen~adb27101/113607519/
https://www.surveymonkey.com/r/WTZP9BC
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Voorbeschouwing door Longa ‘30 

Longa '30 speelt zaterdag de derby tegen RKZVC 
Aankomende zaterdag vindt de derby tussen 
Longa '30 en RKZVC plaats. Het team uit 
Zieuwent zal revanche willen nemen na de 
2-0 winst van de Lichtenvoordenaren eerder 
dit seizoen. De aftrap van deze 'Derby van 
het Oosten' op Sportpark De Treffer is om 
19.00 uur. 
 
Speciale entree Longa-leden 
De verwachting is dat er zaterdagavond veel 
voetballiefhebbers uit de gehele regio op het 
duel af kunnen komen. Om de grote stroom 
bezoekers goed af te handelen, komt er bij 
de hoofdingang een speciale ingang voor 
Longa-leden. Alleen op vertoon van de 
clubkaart is er dan gratis entree! Let op: er 
kan tijdens de derby uitsluitend met contant 
geld worden betaald. 
 
Voldoende parkeergelegenheid 
Voor fietsers wordt voldoende plek 
gereserveerd op de parkeerplaats bij het 
sportpark. Supporters van RKZVC die met 
de auto komen, kunnen deze parkeren op de 
parkeerplaats bij het zwembad. Let op: er geldt een parkeerverbod voor de Kerkhoflaan en de 
Schatbergstraat! Kom dus op tijd. De deuren gaan om 17.00 uur open. 
 

Voorbeschouwing Longa '30 – RKZVC 
Aanstaande zaterdag staat de eerste derby van Longa ’30 in Lichtenvoorde op het programma. De buren 
van RKZVC komen op bezoek op Sportpark De Treffer. 
Een prachtig affiche die doet terugdenken aan de laatste ontmoeting tussen de twee ploegen in 
Lichtenvoorde. Toen werd er in de strijd om het kampioenschap onder een stralende zon voor ruim 4000 
toeschouwers door de gasten met 0-1 gewonnen. Een voorbode voor het navolgende kampioenschap. 
Longa ’30 evenaarde afgelopen jaar dit kunstje en zodoende staat deze unieke wedstrijd voor het eerst op 
hoofdklasseniveau op het programma. 
Beide ploegen zijn in uitstekende vorm. De gasten uit Zieuwent wisten na een valse start in 2020 tegen 
Unitas de afgelopen drie wedstrijden te winnen. In Malden werd knap van het sterke Juliana ’31 gewonnen 
waarna thuis werd afgerekend met Moerse Boys en streekgenoot Silvolde. Slechts viermaal in 18 
wedstrijden werd er door RKZVC een wedstrijd verloren. Eén van die vier nederlagen was uiteraard het 
eerdere treffen tussen Longa ’30 en RKZVC op de Greune Weide. Destijds werd het door doelpunten van 
Rick Bosma en Tim Bader 0-2. 
Longa ’30 is in het kalenderjaar nog ongeslagen. Twee verre uitwedstrijden tegen Minor en Nuenen werden 
gewonnen en thuis werd er gelijkgespeeld tegen AWC uit Wijchen. Met een aantal lastige wedstrijden tegen 
(sub)toppers voor de boeg is het voor Longa’30 zaak om waar mogelijk punten te sprokkelen om zich stevig 
in de middenmoot te vestigen. 
Los van het belang in de competitie staat het duel uiteraard bol van de belangen. Welke club mag zich 
kronen tot beste club uit Oost-Gelre? Aanstaande zaterdag wordt er om 19.00u afgetrapt. Er wordt veel 
publiek verwacht dus kom op tijd! 
 
 
 
  

https://www.gelderlander.nl/voetbal-achterhoek/rkzvc-trainer-knippenborg-leeft-de-derby-nog-wel~a33f9cf9/116472985/
https://www.gelderlander.nl/voetbal-achterhoek/rkzvc-trainer-knippenborg-leeft-de-derby-nog-wel~a33f9cf9/116472985/
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RKZVC-trainer Laurens Knippenborg. © Marcel ter Bals  

RKZVC-trainer Knippenborg: ‘Leeft de derby nog wel?’ 
ZIEUWENT - De derby van het 

Oosten tussen Longa’30 en RKZVC 

in de hoofdklasse B wordt 

zaterdagavond gespeeld, maar 

RKZVC-trainer Laurens 

Knippenborg vraagt zich af of de 

wedstrijd wel voldoende leeft. 

Raymond Willemsen 27-02-20, 10:03  

 

,,Er gebeurt niets", zegt de Zieuwentse 

oefenmeester. ,,Bij de voorgaande 

derby's gebeurde er vooraf van alles. 

De kerk in Zieuwent was oranje 

gekleurd, er werden billboards 

opgehangen en toen wij in 2018 in 

Lichtenvoorde speelden, gingen onze 

supporters met tractoren naar het veld van Longa” 

,,Maar nu is het veel te rustig", vervolgt Knippenborg. ,,Onze voorzitter Johnny Cuppers heeft in zijn 

nieuwjaarstoespraak gezegd dat alles supporters zaterdag lopend naar Lichtenvoorde moesten gaan, maar ik 

heb er niets meer over gehoord. Ik vraag me echt af  of er weer 4.000 mensen komen,  zoals bij de laatste 

derby in Lichtenvoorde. Om eerlijk te zijn, ik geloof het niet.” 

 
 
Laurens Knippenborg. © Marcel ter Bals  

Laurens Knippenborg blikt terug op zijn tijd bij RKZVC en blikt 
vooruit op de derby 
ZIEUWENT - Het einde van het 
tijdperk Laurens Knippenborg bij 
hoofdklasser RKZVC is aanstaande. 
Morgen wacht de trainer de laatste 
derby tegen Longa'30. 
Stan Waning 28-02-20, 09:40 Laatste 
update: 13:42  
 
Laurens Knippenborg is inmiddels 65 
jaar, maar de trainer weigert afstand te 
nemen van de voetballerij. Ondanks 
zijn jarenlange ervaring wil de 
liefhebber uit Zieuwent blijven 
vernieuwen. Hij praat niet in clichés, 
maar heeft het over commitment, 
videoanalyse en data meten. Stilstaan 
is geen optie voor hem. Sterker nog: dat leidde na zeven succesvolle jaren bij RKZVC zijn vertrek in. Vier 
stellingen voor de trainer die vanaf komend seizoen aan de slag gaat bij Rohda Raalte 

1 Van alle derby's die ik heb meegemaakt met RKZVC, is dit de meest bijzondere. 
"Dat niet, maar ik kan niet ontkennen dat het wat extra's met zich meebrengt voor mij. De spelersgroep is al 
tijden druk met de derby, maar ik merk dat het minder leeft dan de eerste derby tegen Longa'30, twee 
seizoenen geleden. Toen stond de hele regio op de kop. Dat verwacht ik morgen niet. Ondanks dat blijft het 
natuurlijk speciaal. Het went nooit om als trainer langs de lijn te staan in zo'n prachtige ambiance." 
 

2 Ik had er graag nog een achtste seizoen bij aan geplakt bij RKZVC. 
"In principe wel. In werk al zo lang met deze spelersgroep en we zijn samen elk jaar beter geworden. De 
spelers willen ook blijven groeien, maar ik kijk wat anders naar bepaalde dingen binnen de club. Ik snap heel 
goed dat we geen spelers gaan betalen - dat moet ook niet - maar ik wil vooruit blijven gaan. Ik kan niet 
tegen stilstaan. Ik merkte dat ik steeds meer zelf moest regelen en dat er vanuit de club wat minder mogelijk 
was. Bij Rohda Raalte krijg ik meer mogelijkheden." 

https://www.gelderlander.nl/voetbal-achterhoek/rkzvc-trainer-knippenborg-leeft-de-derby-nog-wel~a33f9cf9/116472985/
https://www.gelderlander.nl/voetbal-achterhoek/rkzvc-trainer-knippenborg-leeft-de-derby-nog-wel~a33f9cf9/116472985/
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3 Na meerdere topjaren is de rek een beetje uit de selectie van RKZVC. 
"Dat is overdreven. Vorig seizoen deden we lang mee om de titel, maar dat is dit jaar te hoog gegrepen. Dat 
heeft meer met de competitie te maken dan met ons niveau. Als we op de zesde of zevende plek eindigen 
hebben we het weer goed gedaan. Met een paar goede resultaten kunnen we snel een paar plekken 
opschuiven. Daarin hebben wij één groot voordeel: de selectie is topfit, zoals de laatste jaren altijd het geval 
is. Ik mis geen één speler. Dat komt ook door de manier waarop wij trainen: intensief maar gedoseerd. Dat 
kan ik met ons systeem perfect meten." 
 

4 Een periodetitel of bekerwinst zou het perfecte afscheid zijn. 
"Dat zou prachtig zijn. Ik geloof dat wij een periode kunnen pakken. Dat leeft vooralsnog ook veel meer dan 
de beker, ook al willen we daar uiteraard ook zo lang mogelijk in mee blijven doen. Maar eerst wacht Longa. 
Het gaat een zware pot worden. Longa won de eerste wedstrijd omdat ze agressiever waren dan wij. Dat 
willen we niet weer laten gebeuren." 
 

Voorbeschouwing De Gelderlander 28-2-2020 
 

Allerlaatste keer kicken bij dé derby van de Achterhoek 
DERBY VAN HET OOSTEN 
LICHTENVOORDE - De mooiste 
voetbalderby, Longa’30-RKZVC, staat 
zaterdagavond (19.00 uur) weer op het 
menu. Voor Longa’30-goalie Erik 
Wijnbergen en de RKZVC-spelers Wouter 
Pillen en Waldo Rhebergen is het de laatste 
keer. 
Raymond Willemsen 29-02-20, 07:41  
 
Doelman Erik Wijnbergen (21) van de 
Lichtenvoordse hoofdklasser Longa’30 kan 
vanavond geschiedenis schrijven. Wordt hij de 
eerste keeper met een clean sheet in de derby 
van het Oosten? Houdt Wijnbergen net als 
eerder dit seizoen (2-0 winst in Zieuwent), de 
nul, dan kan de inwoner van Gorssel de boeken in. Voor eeuwig, want er komt geen herkansing meer. 
,,Ik heb besloten volgend seizoen weer bij Warnsveldse Boys te gaan spelen’’, zegt Wijnbergen. ,,Ik zit nu 
voor elke training en wedstrijd 45 minuten in de auto om in Lichtenvoorde te komen. ,,Ik ben afgelopen 
zomer naar Longa gekomen omdat ik het een keer hogerop wilde proberen. Maar ik vroeg me soms af 
waar ik het allemaal voor deed en kwam er achter dat ik gezelligheid ook belangrijk vind. Bij Longa wilden 
ze graag dat ik bleef, maar ik heb de beslissing bewust genomen. Misschien dat ik het later nog eens een 
keer hogerop probeer.’’ 
 
De derby tegen RKZVC zal Wijnbergen volgend seizoen wel missen als hij weer bij derdeklasser 
Warnsveldse Boys onder de lat staat. ,,Zeker, ik had nog nooit eerder voor zoveel publiek gespeeld. In de 
jeugd heb ik bij FC Twente wel grote wedstrijden gespeeld, maar dit was heel bijzonder. Het zou heel 
mooi zijn om nog een keer de nul te houden. Dat is toch een prestatie.’’ 
 
Pillen 
Voor centrumverdediger Wouter Pillen (29) van RKZVC wordt het ook de laatste derby. Hij keert komende 
zomer terug naar Grol, de club die hij in 2016 verliet voor het succesvolle avontuur in Zieuwent. Tweemaal 
werd Pillen kampioen met RKZVC en hij speelt nu voor het twee seizoen met de dorpsclub in de 
hoofdklasse. 
,,Die derby’s, dat is kicken’’, zegt de Grollenaar. ,,Ik had met Grol natuurlijk ook al een aantal keer tegen 
Longa gespeeld in de eerste en de tweede klasse. Dat zijn dé potjes voor een voetballer. Dat is toch net 
even anders dan andere wedstrijden. En wij hebben in Lichtenvoorde wat goed te maken. De eerste 
wedstrijd tegen Longa waren we heel slecht. Ik vind ook dat we verplicht zijn om te winnen, want wij 
hebben meer kwaliteit dan Longa. De flow was er een tijdje niet, maar we spelen de laatste tijd steeds 
weer iets beter.’’ 
Wint RKZVC vanavond voor de vierde keer op rij, dan komt zelfs plaats drie in de hoofdklasse B in zicht. 
Pillen: ,,Maar zover vooruit kijken, dat moeten we niet doen.’’ 

Doelman Erik Wijnbergen van Longa'30 juicht nadat Tim Bader de 0-2 
heeft gescoord in Zieuwent.© Jan Ruland van den Brink 

https://www.gelderlander.nl/voetbal-achterhoek/allerlaatste-keer-kicken-bij-de-derby-van-de-achterhoek~ad3709a2/156220010/
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RKZVC raakt na dit seizoen niet alleen Pillen 
kwijt, ook Waldo Rhebergen (30) vertrekt. De 
middenvelder keert na jaren terug naar 
Rekken, de club waar hij ooit als jochie begon. 
,,Ik verwacht dat Rekken kampioen wordt in de 
vijfde klasse, dus dan bestaat de kans dat we 
volgend seizoen derby’s spelen tegen Neede, 
FC Eibergen en Rietmolen. Maar dat is toch 
anders dan met RKZVC tegen Longa 
voetballen.’’ ,,Ik ben ooit voetballer geworden 
om zulke derby’s te spelen’’, vervolgt 
Rhebergen. ,,Als je me over tien jaar vraagt 
naar de wedstrijden tegen Longa, zal het besef 
er helemaal zijn dat het bijzonder was. Zeker 
de eerste derby, die we thuis met 5-0 wonnen. 
Dat was absurd. Winnen we deze, dan zou ik 
er drie van de vier tegen Longa hebben 
gewonnen. Dat is niet onaardig, toch?’’ 
Net als Pillen aast Rhebergen op revanche. ,,We hebben wat goed te maken, want de eerste wedstrijd 
was niet best.’’ 
Voor Rhebergen eindigde de derby in september helemaal in mineur. Niet alleen de 0-2 nederlaag deed 
pijn, hij liep ook nog tegen een rode kaart aan toen Longa-speler Leon Beuting zich theatraal liet vallen na 
een klein tikje van Rhebergen. 
 
Knippenborg 
Ook voor RKZVC-trainer Laurens Knippenborg wordt het de laatste derby in de gemeente Oost Gelre. Hij 
vertrekt na dit seizoen naar eersteklasser Rohda Raalte. ,,Daar heb je Rohda Raalte-Heino, ook een 
derby. Maar deze is veel mooier. Ik merk dat het leeft in onze spelersgroep. We hebben ook wat recht te 
zetten.’’ 

 

  

RKZVC-middenvelder Waldo Rhebergen kreeg in de eerste derby dit 
seizoen vlak voor tijd de rode kaart.© Jan Ruland van den Brink 
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Foto’s voor de wedstrijd 
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De Gelderlander – verslag op 2-3-2020 

 

JAN RULAND VAN DEN BRINK 

RKZVC heeft na 0-3 winst bij rivaal Longa'30 weer praatjes. 'Verlies eerder 
dit seizoen was een misverstand. Dat is nu rechtgezet.' 
REMKO ALBERINK 
Waar succestrainer Louis van Gaal ooit op een balkon in München schreeuwde dat zijn ploeg de beste 
was, stelde de eveneens succesvolle RKZVC-trainer Laurens Knippenborg dat na afloop van de met 0-3 
gewonnen derby tegen Longa'30 op een veel rustiger manier. ,,We hebben drie van de laatste vier duels 
met Longa gewonnen. De 0-2 eerder dit seizoen was een misverstand en dat is nu rechtgezet. We zijn nu 
weer de beste van Oost Gelre." 
 
De amateurtrainer van het jaar 2019 had reden tot lachen, want winst in de derby was van groot belang 
voor de Zieuwentse ploeg. ,,De hele week hadden we de focus op deze wedstrijd. Onze voorbereiding was 
haast perfect. We wilden niet alleen winnen, we wilden ook duidelijk winnen. Dat hebben we gedaan. Het 
was geen topwedstrijd, Longa'30 viel ook wat tegen. Zij spartelden wat, meer niet." 
De 2500 toeschouwers werden zaterdag slechts sporadisch verwend bij het duel in de hoofdklasse B op 
sportpark De Treffer in Lichtenvoorde. Na een gelijk opgaande beginfase werden de gasten dominanter. 
Balbezit was heilig in de Zieuwentse ploeg, die de kwaliteit heeft om onder de druk uit te voetballen en te 
blijven zoeken naar een opening. 
 
Standaardsituaties 
De 0-1 van Jens Schutten brak halverwege de eerste helft de wedstrijd open. Een vrije trap viel in de 
doelmond, waarna de RKZVC-speler alert was. Niet veel later ging Waldo Rhebergen alleen op Longa-
keeper Erik Wijnbergen af. Die wierp zich, met geel op zak, voor de voeten van de RKZVC-speler die in 
het zestienmetergebied gevloerd werd. Dat Wijnbergen mocht blijven staan, leidde tot onbegrip, maar 
Wouter Pillen liet zich vanaf elf meter niet van de wijs brengen: 0-2. Ook de 0-3 viel ten slotte uit een 
stilstaande situatie. Een uittrap van RKZVC-keeper Tim Penterman werd met het hoofd verlengd en 
kwam even voorbij de middenlijn bij Sjors Storkhorst. Hij bedacht zich geen moment, draaide zich om en 
schoot de bal vanaf 43 meter via binnenkant paal in het doel. Een geniale ingeving werd zo beloond, het 
maakte ook meteen een einde aan de Lichtenvoordse hoop. Met drie punten in de tas kon RKZVC niet 
veel later naar huis. 
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Van Leeuwen 
,,Met Sjors en Joey Belterman hebben we spelers die iets speciaals kunnen", zei een glunderende 
middenvelder Remco van Leeuwen van RKZVC, terwijl hij de felicitaties in ontvangst nam. Voor Van 
Leeuwen was de derby een bijzondere, want hij woont in Lichtenvoorde en speelde eerder bij Longa'30. 
,,Dat merk je echt wel in de aanloop naar zo'n wedstrijd", stelde de verbindingsspeler op het Zieuwentse 
middenveld. ,,Ik geef hier bij Longa'30 op vrijdagmiddag techniektraining aan de jongste jeugd. Die 
jochies hadden het over niets anders dan de derby." 
 
Over de wedstrijd was hij eerlijk. ,,We speelden niet subliem, maar iedereen haalde zijn niveau. Ik vond 
dat Longa niet heel goed speelde." De RKZVC-speler wees kort na de winst van de groenen op de oranjes 
ook al op het belang van de komende wedstrijd. ,,We krijgen nu achtereenvolgens IFC en AWC, en als we 
die wedstrijden goed doorkomen, zou het nog weleens een heel mooi seizoen kunnen worden. Sommigen 
nemen afscheid en we ambiëren voor hen een afscheid in stijl." 
Met Van Leeuwen was er in ieder één Lichtenvoordenaar die tevreden naar huis ging. 
 
Zandstra spreekt van een 'geflatteerde nederlaag' 
RKZVC-trainer Laurens Knippenborg mocht de 0-3 overwinning in de derby dan 'duidelijk' vinden, zijn 
Longa'30-collega Erik Zandstra sprak na afloop van een geflatteerd verlies. ,,Ik vond ons namelijk niet 
veel minder dan RKZVC. De paar momenten waarop wij in de fout gingen, maakten het verschil", stelde 
de coach van de Lichtenvoordenaren. 
 
Zandstra vond dat zijn ploeg geen slechte wedstrijd had gespeeld. ,,In de beginfase kregen we ook iets 
meer kansen dan RKZVC." 
 
Voorafgaand aan de 0-2 maakte keeper Erik Wijnbergen een overtreding op Waldo Rhebergen. Zandstra: 
,,Wij waren ook verbaasd dat hij niet werd weggestuurd. Erik vertelde mij dat hij bij de 0-1 erg geduwd 
was, misschien dat de scheidsrechter (Joshua Kuipers, red.) dat enigszins wilde goedmaken." 
 
Longa'30 staat na de achtste competitienederlaag nog vijf punten boven de rode streep. 

 
 

Verslag RKZVC  
29-2-2020 Longa ´30 1 - RKZVC 1: 0 – 3 (0 – 2) 
 
RKZVC heerst op Longa-terrein 
Naar schatting bezochten ongeveer 2500 toeschouwers de tweede gemeentelijke 
derby in de hoofdklasse B in dit seizoen. In september won Longa ’30 verdiend in 
Zieuwent, nu was de winst overtuigend voor RKZVC. Een derby is altijd een wedstrijd op zich en de uitslag is 
nauwelijks te voorspellen ongeacht de stand in de competitie. RKZVC had vandaag duidelijk de vorm van de 
dag en op de overwinning valt dan ook niets af te dingen. Meestal worden aanvallers bij naam genoemd 
maar vandaag verdienen de verdedigers Toby Bokkers, Wouter Pillen, Michiel Krabbenborg en Bart te Focht 
het om genoemd te worden. Ze speelden, gesteund door het goed draaiende middenveld, een puike partij 
waardoor ze Longa geen moment het idee gaven dat er iets te halen viel. 
 
Longa begon iets sterker en op een mooi schot in de 8e minuut volgde een goede redding van keeper Tim 
Penterman. Daarna nam RKZVC het initiatief over. Op aangeven van Remco van Leeuwen kwam Sjors 
Storkhorst vrij door maar hij treuzelde net iets te lang waardoor de snel uitgelopen Longa-keeper zijn inzet 
kon blokken. Enkele minuten later volgden met twee afstandsschoten van Longa nog enige dreiging maar 
daar bleef het dan ook lange tijd bij. In de 23e minuut kwam de verdiende voorsprong voor RKZVC. Na een 
vrije trap van Joey Belterman hinderden de Longa-keeper en een verdediger elkaar waarna Jens Schutten 
van dichtbij gemakkelijk de 0-1 binnen kon tikken. Enkele minuten later redde de Longa-keeper knap op een 
vrije kopkans van Wouter Pillen waarna Sjors Storkhorst de rebound naast schoot. In de 35e minuut gaf 
Waldo Rhebergen een mooi passje achter de Lichtenvoordse verdediging waarna Sjors Storkhorst binnen 
de zestien aangetikt werd door de Longa-keeper. Hoewel de Longa-keeper in de goede hoek zat en de bal 
nog raakte ging de door Wouter Pillen genomen penalty er toch in voor de 0-2. Op slag van rust tekende een 
mooi schot van Longa en dito redding van Tim Penterman voor de laatste actie. 
 
Uiteraard probeerde Longa na rust de aansluitingstreffer te forceren met meer aanvallend spel. In de 54e 
minuut velde Sjors Storkhorst met een wereldgoal echter het vonnis over Longa. Een uittrap van Tim 
Penterman werd door Waldo Rhebergen door gekopt, in de middencirkel taxeerden twee Longa-spelers de 
opstuitende bal verkeerd waarna Sjors - na de 2e keer dat de bal op stuiterde - weergaloos van binnen de 
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middencirkel ineens via de paal binnen schoot voor de 0-3. Longa probeerde het nog even en had het geluk 
niet mee met een mooie omhaal vanaf rand zestienmeter die via de lat over ging. Longa begon met 
regelmaat hoge ballen voor de pot te gooien maar die werden meestal door de kopsterke Zieuwentse 
verdedigers verwerkt. RKZVC speelde het laatste half uur geroutineerd uit: het nam geen risico, in balbezit 
werd er rustig rond gespeeld en geloerd op eventuele kansen. Die kwamen er niet meer. Longa had nog wel 
een schotpoging (ruim over) en een kopbal na een corner die een meter langs ging. 
 
Het resultaat van vandaag is niet alleen een mooie revanche op de nederlaag in september maar vooral ook 
een goed vervolg van de resultaten in de laatste weken met vier overwinningen op rij. Hiermee is RKZVC op 
een gedeelde vijfde plaats gekomen met vier punten voorsprong op de middenmoot. 
 
Woensdag 4 maart speelt RKZVC in Wierden tegen zaterdag 1e-klasser SVZW (achtste finale beker). 
Op 8 maart speelt RKZVC thuis om 14.00 tegen  IFC (Hendrik Ido Ambacht). 
 

Verslag Elna 3-2-2020 

 
Spelers van Longa ’30 verlaten teleurgesteld het veld, terwijl spelers van RKZVC de overwinning vieren. 

Foto: Theo Huijskes (Foto: ) 

RKZVC neemt duidelijk revanche op Longa '30 
zo 1 mrt 2020, 14:17   

Ploeg uit Zieuwent laat zien wie momenteel de sterkste is!  
Door Theo Huijskes 
LICHTENVOORDE - Ten aanschouwen van circa 2500 toeschouwers, heeft RKZVC afgelopen 
zaterdagavond op het sportpark 'De Treffer' in Lichtenvoorde revanche genomen voor de eerder dit 
seizoen in eigen huis geleden 0-2 nederlaag tegen aartsrivaal Longa '30. De Zieuwentse equipe was 
ditmaal op alle fronten de sterkere, hetgeen uiteindelijk resulteerde in een 0-3 overwinning. Naast deze 
overtuigende zege wisten de Zieuwentenaren tegelijkertijd een tweede overwinning te boeken. Immers 
van de vier onderlinge competitiewedstrijden in hoofdklasseverband zijn er nu drie door RKZVC 
gewonnen. Reden voor trainer/coach Laurens Knippenborg om na afloop van deze streekderby op te 
merken dat het nu toch wel overduidelijk is wie zich de sterkste van Oost Gelre mag noemen. "Daarover 
hoeft in ieder geval niemand meer zijn twijfels te hebben!" 
Een terechte constatering, want daar waar RKZVC zich op de veertiende september van vorig jaar de 
kaas van het brood liet eten door de oranje-witte formatie van trainer/coach Erik Zandstra, was men deze 
keer in alle opzichten de bovenliggende partij. Gestimuleerd door een solide verdediging, een positioneel 
sterk wisselend middenveld en een flitsende voorhoede onder aanvoering van hoofdrolspeler Sjors 
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Storkhorst, werd Longa '30 deze keer van meet af aan gedwongen om als verliezer de voetbalarena te 
verlaten. 
 
Magistrale lob 
Topscorer Sjors Storkhorst mocht na afloop van de wedstrijd en dat volkomen terecht de meeste 
complimenten in ontvangst nemen. Naast Jens Schutten, die de 0-1 aantekende en Wouter Pillen, die 
vanaf de strafschopstip het tweede doelpunt voor zijn rekening nam, zorgde Storkhorst als de meest tot 
de verbeelding sprekende aanjager van de Zieuwentse formatie voor het derde, van hoge schoonheid 
zijnde doelpunt. Bij een 0-2 stand kreeg de topscorer op de Achterhoekse voetbalvelden namelijk vriend 
en vijand op de banken door met een magistrale lob van meer dan 40 meter afstand te scoren. Vragende 
naar een eerste reactie, wilden de doelpuntenmakers Pillen en Storkhorst direct na het eindsignaal van 
scheidsrechter Joshua Kuipers uit Enschede graag kwijt dat het team momenteel in een flow zit. "Deze 
overwinning is daarvan het meest duidelijke bewijs. Wij manifesteren ons nu als een hecht team, dat goed 
op elkaar is ingespeeld en dat daarom voor elkaar door het vuur gaat. Het is nu zaak om deze lijn door te 
trekken", aldus Storkhorst en Pillen. 
 
Vijf gele kaarten 
Dat er bij vlagen in 'De derby van het Oosten' op het scherpst van de snede werd gestreden, moge onder 
andere blijken uit het gegeven dat er maar liefst vijf gele kaarten werden uitgedeeld, te weten vier aan 
Longa '30 (Eric Wijnbergen, Jurgen Weijman, Mattheys Kuypers en Tim Bader) en één aan RKZVC 
(Remco van Leeuwen). Daarbij mag niet onvermeld blijven dat aan Longa '30-zijde spelers als Lowie te 
Dorsthorst en Dirk Doppen na een al dan niet grove overtreding werden gespaard door de scheidsrechter. 
Daarnaast mag ook doelman Erik Wijnbergen van Longa '30 niet mopperen dat zijn overtreding in de 
36ste minuut van de eerste helft alleen werd bestraft met een strafschop voor de tegenpartij en niet 
tegelijkertijd met een tweede gele kaart, hetgeen voor hem einde wedstrijd had betekend. Moet wel 
vermeld worden dat Longa '30 vaste steunpilaar en regisseur Thom Berendsen node mist en dat 
halverwege de tweede helft een formidabele omhaal van Jordi Besselink niet voldoende was om in ieder 
geval de eer te redden. 
 
Geflatteerde overwinning 
Trainer/coach Erik Zandstra noemt in een reactie de overwinning van RKZVC verdiend, maar wel 
geflatteerd. "We begonnen zeer goed aan de wedstrijd. Zo was er zeker in de eerste 20 minuten niet te 
zien dat wij met een dergelijke einduitslag het onderspit zouden gaan delven. De drie doelpunten, die wij 
tegen kregen, moeten wij onszelf aanrekenen, waarbij het eerste doelpunt als cruciaal moet worden 
aangemerkt, omdat de overigens goed leidende scheidsrechter een overtreding van RKZVC over het 
hoofd zag. Maar let wel, Zieuwent heeft meer kwaliteit in de ploeg dan wij, waarbij ik niet onopgemerkt wil 
laten dat wij een belangrijke pion als Thom Berendsen juist in een dergelijke derby eigenlijk niet kunnen 
missen." 
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Nog enkele foto’s 
De 0-2 door Wouter Pillen uit een penalty 

 
De wereldgoal van Sjors Storkhorst (de 0-3) van binnen de middencirkel (Sjors staat nu net binnen de lijn 
van de cirkel).  
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Dolle vreugde na de wereldgoal van Sjors 

 
 
 

Reacties via Twitter 
Het is mooi nagenieten van de 0-3 overwinning in de gemeentelijke derby Longa '30 - RKZVC. Zeker met 
deze wereldgoal vanuit de middencirkel van Sjors Storkhorst! 
 
Voetbal.nl (@voetbalpuntnl) heeft 
getweet om 11:45 a.m. on ma, mrt. 02, 
2020: 
Mooi hoor! Sturen jullie hem in voor 
Moment van de Week? 
 

#HéScheids (@hescheids) heeft 
getweet om 0:13 p.m. on ma, mrt. 02, 
2020: 
Genieten met een grote G van de goal 
van @SjorsStorkhorst in de derby 

@longa30 - @RKZVC             

De goal van Sjors werd op 
zondagmorgen om 9.30 getwitterd. Op 
het beeld hiernaast is te zien dat 10 
dagen na de wedstrijd er ruim 17.000 
weergaven zijn geweest. 
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(PS op foto hierboven: het was niet op de wc maar in de hal). 


