
Twitter en artikelen rondom Longa ’30 1 - RKZVC 1 op 5-5-2018 
 

ZATERDAG 5 mei 2018 om 18.00 

               

Longa ’30 1 - RKZVC 1 

De derby van Oost Gelre in 2018 
 
 
Als je het van tevoren moet bedenken, lukt dat niet. Begin maart werd de wedstrijd afgelast vanwege de extreme 
weersomstandigheden. Op 18 februari had Longa ’30 nog 7 punten voorsprong op RKZVC. Hoe anders is de stand twee 
maanden later voor aanvang van deze wedstrijd! RKZVC gaat aan kop met één punt voorsprong op Longa’30. Afgezien 
van de derby gaat het dus ook om de koppositie. Bovendien pakt Longa ’30 bij winst de 2e periodetitel (RKZVC had de 1e 
al). 
 
Daarnaast was er een grote trekkeraktie van Zieuwentse kant: bijna 50 trekkers reden naar Lichtenvoorde. 
 
Alles bij elkaar reden om zoveel mogelijk informatie te verzamelen van deze voor Zieuwent historische wedstrijd zodat dit 
voor het archief van RKZVC is vastgelegd. 
  



 
Beeld uit de derby in Zieuwent. Foto: Theo Kock © DE GELDERLANDER  

RKZVC vol vertrouwen: 'definitief bevrijden van achtervolger Longa'30' 
 
DERBY VAN HET OOSTEN ZIEUWENT 
RKZVC uit Zieuwent, koploper in 1E, is vol vertrouwen voor de clash tegen Longa'30 in Lichtenvoorde op 
Bevrijdingsdag (zaterdag 5 mei). 
Redactie De Gelderlander 24-04-18, 16:53  
 
Op Facebook maakt RKZVC duidelijk geen last te hebben van valse bescheidenheid. ,,De kersverse koploper in de 
eerste klasse E gaat, op deze op voorhand memorabele dag, wederom geschiedenis schrijven door zich definitief te 
bevrijden van haar directe achtervolger.'' 
RKZVC roept fans op met de tractor naar Lichtenvoorde af te reizen. 
,,Zorg ervoor dat je bij dit historische moment aanwezig bent! Deelnemers die zich niet eerder hebben gemeld kunnen 
uiteraard nog steeds aansluiten bij #opdetrekkernoarlonga. Het bevrijdingsleger mobiliseert zich op 5 mei om 16.30 uur 
op en rond het kerkplein in Zieuwent. 
,,Deze bevrijding zal overigens 
aansluitend aan de wedstrijd en 
vervolgens ook jaarlijks terugkerend, 
landelijk gevierd worden in diverse 
horecagelegenheden.'' 
 

Eerste briefing deelnemers 
#opdetrekkernoarlonga gladjes 

verlopen... 
 

https://www.gelderlander.nl/voetbal-achterhoek/rkzvc-vol-vertrouwen-definitief-bevrijden-van-achtervolger-longa-30~aac59663/113607519/
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WedstrijdsecLonga'30 WedsecLonga30  
Meer  
Nog 5 dagen!! Zaterdag 5 mei de voetbal clash in Oost Gelre in de 1e Klasse E tussen @longa30 en @RKZVC. Pakt 
@longa30 de koppositie en periodetitel? Of blijft @RKZVC de koploper? Dit is allemaal te zien en te volgen op Sportpark 
De Treffer. Aanvang 18.00 uur 

 
Oproep RKZVC vindt massaal gehoor.  
Boeren uit Zieuwent en omgeving doen in 
groten getale aan vrijwillige 
weidevogelbescherming! Ondanks de 
weersvoorspellingen voor komend 
weekend, laten onze boeren hun 
graslanden op enorme schaal ongemoeid. 
#opdetrekkernoarlonga 
 
Parkeren bij het zwembad. 
Vanuit Longa komt het verzoek aan de 
supporters van RKZVC die met de auto 
komen deze te parkeren op de 
parkeerplaats bij het zwembad.  
Voor fietsers wordt voldoende plek 
gereserveerd op de parkeerplaats bij 
sportpark de Treffer. 
Natuurlijk is er voor alle tractoren die zijn 
aangemeld een parkeerplaats geregeld 
welke kan worden afgesloten. Opgave 
graag bij Stefan Beerten of Bjorn Domhof via opdetrekkernoarlonga@hotmail.com De trekkers verzamelen om 16.30 uur 
bij de kerk. 
 

Supportersclub Longa ‘30 🧡 @sclonga30 1 mei  

Wij twijfelen nog of die vogel er echt staat of dat het trucage is  
 
WedstrijdsecLonga'30 
Nog 5 dagen!! Zaterdag 5 mei de voetbal clash in Oost Gelre in de 1e Klasse E tussen @longa30 en @RKZVC. 
Pakt @longa30 de koppositie en periodetitel? Of blijft @RKZVC de koploper? Dit is allemaal te zien en te volgen op 
Sportpark De Treffer. Aanvang 18.00 uur 

 
Voorbeschouwing Elna 

 
Een sfeeractie tijdens de heenwedstrijd in Zieuwent. (Foto: Henri Walterbos) 
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Longa – RKZVC staat bol van grote belangen 
di 1 mei 2018, 1:17  
OOST GELRE-"D'r is gin trekker meer te vinden in Zöwent zoaterdagoavend," kondigde Stefan Beerten van 
RKZVC twee maand geleden het Trekkermobilisatieteam aan in de aanloop naar Longa – RKZVC. De wedstrijd 
werd afgelast vanwege extreme weersomstandigheden. Het ritje naar Lichtenvoorde zal een stuk aangenamer 
zijn deze eerste meizaterdagavond. De oproep 'kom met de trekker, met of zonder zijwieltjes en/of mestinjecteur. 
Geef u op zodat we gezamenlijk en in vol ornaat de 'trekker' gaan overhalen op de Treffer,' kreeg massaal gehoor 
in februari. Zaterdagmiddag gaat het dan echt gebeuren. 
Door Henri Walterbos 
Hoeveel trekkers zich opgegeven hebben, weet Beerten niet precies, wel dat het er veel zijn en dat opgave nog steeds 
mogelijk is op mailadres opdetrekkernoarlonga@hotmail.com. "We verzamelen om 16.30 uur bij de kerk, een kwartier 
later vertrekken we." Voor een parkeerplaats voor de trekkers is gezorgd. Door Longa-voorzitter Marcel Eekelder in 
hoogsteigen persoon. "De trekkers staan op het terrein zelf, dicht bij het veld. Vlak voor de wedstrijd rijden wij achter de 
kleedkamers langs met de trekkers." 
De penningmeester van Longa zal blij zijn met de afgelasting, want de verwachting is dat er zaterdagavond wel eens 
4000 voetballiefhebbers uit de gehele regio op het duel af kunnen komen. De derby is er niet een eentje om des keizers 
baard. Longa zal uit zijn op een revanche voor de kansloze 5-0 nederlaag in het voormalige eigen kerkdorp en de 
belangen zijn zeer groot. Vier wedstrijden voor het einde van de competitie staat RKZVC fier bovenaan met 1 punt 
voorsprong op de aanstaande opponent. Bij winst van de brigade van Laurens Knippenborg loopt de voorsprong op 
naar 4 punten, bij verlies neemt Longa de koppositie over en wint het de tweede periodetitel. Bij een gelijkspel kan 
Rohda Raalte een lachende derde worden. Rohda staat op 7 punten van RKZVC, maar speelde een wedstrijd minder. 
Beiden ontmoeten elkaar nog in Raalte. Het vertrouwen is bij beide teams zeer groot. 
Businessclubs samen 
De heenwedstrijd in Zieuwent '30 was in oktober 2017 pure reclame voor het voetbal en een voorbeeld van hoe een 
wedstrijd met supporters uit beide kampen en voetballiefhebbers uit de gehele regio door elkaar heen beleefd kan 
worden. Hetzelfde wordt zaterdagavond verwacht. De businessclubs van Longa en Zieuwent hebben 's middags al hun 
eigen programma in de grote tent op het complex. Ook voor de andere bezoekers zijn er tentjes met koffie en drank. 
Logistiek is alles geregeld, zoals Marcel Eekelder eerder al aankondigde. "We hebben geleerd van de derby tegen Grol 
toen we de grote stroom bezoekers niet helemaal goed konden handelen. Dat hebben we nu anders geregeld. Onze eigen 
leden kunnen op vertoon van hun clubkaart via een aparte ingang naar binnen. Dat versoepelt de stroom betalende 
toeschouwers." 
  

mailto:opdetrekkernoarlonga@hotmail.com


Voorbeschouwing door Longa ´30 in Elna 

 



Voorbeschouwing Michiel Krabbenborg 
 RKZVC – Longa’30 resulteerde de vorige keer in een spetterende 5-0 overwinning waar 
nog jaren over gepraat zal worden. Toen werd er gezegd dat jullie overtuigd waren van 
winst, maar was die overtuiging echt zo sterk? 
Ja we waren erg overtuigd van een goed resultaat want we hadden veel zelfvertrouwen 
opgedaan. Dat zelfvertrouwen merk je op de training als de bal lekker rondgaat en dat je 
elkaar goed kunt vinden. Je hoeft dan niet keihard te werken om de bal een beetje rond te 
laten gaan zoals de wedstrijden rond de winterstop. Dat zelfvertrouwen kwam voort uit de 
goede voorbereiding en de drie wedstrijden daarvoor waaruit we negen punten haalden. 
Tijdens de wedstrijd tegen Longa’30 thuis ging de eerste helft redelijk gelijk op maar kregen 
we steeds meer het overwicht. In de tweede helft betaalde dit zich uit met nog eens vier doelpunten. De 5-0 was 
misschien een beetje geflatteerd maar op basis van het aantal kansen in de tweede helft ook weer niet. 
 
Na de vorige wedstrijd stonden jullie met twaalf punten uit vier wedstrijden bovenaan. Nu staan jullie weer 
bovenaan maar is er tussentijds natuurlijk enorm veel gebeurd. Wat is het verschil tussen nu twee dagen voor de 
wedstrijd en toen?  
Voor de eerste wedstrijd zaten we in een flow en hadden we veel zelfvertrouwen. Zoals gezegd hadden we rond de 
winterstop een dip en moesten we keihard werken voor de punten. Het scoren ging moeilijk en het liep soms niet goed. 
De laatste weken was de flow er weer en kwamen ook de doelpunten weer. 
Het grote verschil is dat we nu in de fase zitten dat de prijzen verdeeld gaan worden en er dus meer druk op zit dan in het 
begin van de competitie, toen we net onderweg waren. We hebben de afgelopen jaren bewezen dat we goed met druk 
om kunnen gaan. Voor ons is het een voordeel dat we al jaren bovenin de competities meedoen. Vanaf de 5e naar de 1e 
klasse in het 11de seizoen dat ik in het eerste speel heb ik veel belangrijke en beslissende wedstrijden gespeeld. Maar 
naast mij zijn er andere spelers die ook dat soort wedstrijden hebben gespeeld. 
Wat dat betreft heeft RKZVC meer ervaring met dat soort wedstrijden dan Longa dat heeft. Natuurlijk moet alles 
samenvallen in dit soort wedstrijden maar wij hebben wel de bagage om dit soort wedstrijden, waarin het om de prijzen 
gaat, te spelen. Bij dit soort beslissende wedstrijden is de druk er altijd, of het nou in de 1e of in de 5e klasse is. 
 
Niemand had toch verwacht dat richting het einde van het seizoen, jullie bovenaan zouden staan, de kans 
zouden hebben om het gat met de nummer 2 te vergroten tot vier punten. Dit team is enorm gegroeid met veelal 
jongens die al jaren spelen voor RKZVC. Hoe kan het dat jullie als team elk jaar maar weer groeien en dat 
jongens blijven aanhaken en zelfs boven verwachting presteren? 
Toen we in de 5e klasse zaten hadden we al veel jonge jongens met enorm veel talent. Het gigantische verschil is echter 
het mentale aspect. De mentale weerbaarheid van onze groep heeft de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld. Met 
de komst van Laurens kwam deze bewustwording van het mentale aspect in een stroomversnelling. De aspecten talent, 
mentale groei, het jarenlang samenspelen en de invloed van de nieuwe jongens zorgen ervoor dat we jarenlang 
procenten beter werden. Het proces ging dus eigenlijk heel geleidelijk en veel talent was al aanwezig maar het kwam de 
laatste jaren in een stroomversnelling. Daarnaast is de combinatie van plezier en presteren erg belangrijk. De supporters 
die er altijd zijn als we in de kantine komen na de wedstrijd en die positiviteit uitstralen, een bestuur en club die 
meedenken met ons en de sfeer binnen de groep maken het uiteindelijk mogelijk. 
 
Wat is het verschil met de Michiel van 11 jaar geleden en nu? 
Het grote verschil met mezelf is vooral het mentale aspect zoals genoemd. De Michiel van 18 jaar liet zijn kop hangen als 
het mis ging , toonde soms ongewenst gedrag en was wispelturig. Nu ben ik 28 en ben ik een leider en coach ik positief 
en probeer ik mijn medespelers te helpen om beter te worden. 
 
Wat is de kracht van Longa’30 en waar liggen voor jullie de kansen naar jouw mening? 
Zij hebben een enorm sterke aanval en natuurlijk Simon Klein Goldewijk onze Zieuwentenaar blijf ik een enorm goede 
speler vinden. Bij ons is onze kracht ook de aanval. Je zou kunnen zeggen dat het team dat zaterdag het beste verdedigt 
gaat winnen. Wij hebben al jarenlang in de competitie een van de minst gepasseerde defensies en nu op Rohda Raalte 
na ook weer. Wij gaan zaterdag ook weer proberen de nul te houden. Dan laat de jongens voorin maar voor het vuurwerk 
zorgen. 
 
Ligt de meeste druk bij Longa of bij Zieuwent, voel je zelf veel druk? 
Ik denk dat de meeste druk bij hun ligt. Wij zijn erg benieuwd wat Longa gaat doen, wat hun strijdplan zal zijn. Zij moeten, 
wij willen enorm graag. Ik voel geen druk, natuurlijk wel gezonde wedstrijd spanning, omdat je speelt voor zoveel mensen 
in deze grote wedstrijd. Vorige seizoen zeiden we al tegen elkaar dat we het hiervoor jarenlang hebben gedaan. Alle 
trainingen, trainingskampen en wedstrijden om bijvoorbeeld zo’n prachtig tweeluik tegen Longa te spelen voor zoveel 
publiek. Dit is echt een hoogtepunt voor mij als sportman. Dit soort wedstrijden zijn extra genieten. 
 
Door een oproep van onze voorzitter Johnny Cuppers zijn Stefan Beerten en Bjorn Domhof nu volop bezig met 
de actie “op de trekker noar Longa” en hiervoor lijkt veel animo. Wat vinden jullie als spelers van deze ludiek 
actie? 
Toevallig fiets ik met Bjorn in de fietsgroep en we hebben het er vaak over. Dit is natuurlijk een prachtige ludieke actie. 
Onze trouwe supporters steunen ons überhaupt al enorm en dit soort leuke acties over en weer maken het nog mooier. 



Alhoewel we zelf niet al te veel zullen meemaken van de stoet van Zieuwent naar Lichtenvoorde hoop ik dat het erg druk 
wordt en dat we achteraf mooie beelden en verhalen te zien en horen krijgen. 
 
Als laatste willen we natuurlijk weten of je onze supporters een beetje gerust kunt stellen?  
Lachend geeft Michiel aan “Ja weet je, nee dat kan ik niet”. Als alle trouwe supporters er zijn en ze weten hoe we al 
jarenlang gespeeld hebben dan moet ze dat vertrouwen geven op een positieve uitslag! Wij gaan enorm ons best doen 
en hebben vertrouwen in onze kwaliteiten. We gaan het zaterdag meemaken onder het oog van hopelijk vele RKZVC-
supporters. 
 
Voorbeschouwing Het Gelderse voetbal 

Voorbeschouwing: Streekderby Longa’30 tegen RKZVC 
4 mei 2018  

Aankomende zaterdag vindt dan eindelijk de derby tussen Longa ’30 en RKZVC plaats. Kan Longa ’30 zich revancheren 
voor de eerdere nederlaag in Zieuwent en de koppositie en periodetitel pakken? Of blijft RKZVC de trotse koploper van 
de Eerste klasse E? De aftrap op Sportpark De Treffer is om 18.00 uur. 
 
Speciale entree Longa-leden 
De verwachting is dat er zaterdagavond wel 4000 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! 
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. Voor alle tractoren die zijn aangemeld is er 
ook een aparte parkeerplaats geregeld. Let op: er geldt een parkeerverbod voor de Kerkhoflaan en de Schatbergstraat! 

 
Voorbeschouwing De Gelderlander 

 
Sjors Storkhorst staat al op 24 goals dit seizoen. © Frans Nikkels  
 

Goalgetter Storkhorst geniet bij RKZVC en wil nu ook de titel 
ZIEUWENT - RKZVC en Longa’30 gingen half oktober samen aan kop. Maar in de derby was het verschil enorm: 
5-0. Dankzij Sjors Storkhorst. Morgen is de return. 
Stan Waning 04-05-18, 10:13 Laatste update: 11:51  
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Op ruim 20 meter van de goal neemt Sjors Storkhorst de bal in de loop mee de zestien in. Hij ziet de keeper op 5 meter 
van de doellijn staan. De linkspoot laat de bal nog één keer licht stuiteren en aait hem over de verslagen Longa-doelman 
heen. Alsof de vernedering met 4-0 nog niet genoeg was, doet Storkhorst er met zijn vierde treffer van de avond (5-0) 
nog een schepje bovenop. De beide armen van de gymdocent gaan de lucht in. De vernedering is compleet. 

Ontlading 
„Wat er die dag gebeurde, kon eigenlijk helemaal niet. Helemaal toen ik die 5-0 maakte wist ik dat werkelijk alles mogelijk 
was die dag”, blikt de 29-jarige Storkhorst terug op het duel van ruim een half jaar geleden. „Vaak zijn derby’s als deze, 
waar weken van te voren al naar wordt toegeleefd, saaie wedstrijden, maar dit ging nergens over. De ontlading na de 
vijfde treffer vergeet ik niet meer. Longa won de sfeeracties vooraf, maar wij hebben dat rechtgezet in de wedstrijd.” 

Ik weet nog dat het redelijk laat werd die nacht. Hopelijk wordt het zaterdag weer 
zo’n gezellige dag 
De schitterende 5-0, van een schoonheid die niet in de eerste klasse thuishoort, ziet Storkhorst als het hoogtepunt van 14 
oktober 2017. „Maar eigenlijk was dat de hele dag. De uren voor het duel. Het toeleven naar de derby, heel bijzonder. Na 
de wedstrijd word je vooral geleefd. Iedereen die je aanspreekt en blij is. Ik weet nog dat het redelijk laat werd die nacht. 
Hopelijk wordt het zaterdag weer zo’n gezellige dag.” 

Trio voor titel 
Longa herstelde echter snel van de dikke nederlaag en nam op de ranglijst even afstand van RKZVC. Inmiddels is 
RKZVC ingelopen en staat het weer één puntje voor op Longa. Ook Rohda Raalte maakt nog kans op de titel. „Ik zie 
Rohda als de beste ploeg, maar die doet het niet goed na de winterstop. Wij moeten winnen, anders wordt de titel een 
lastig verhaal. Maar Longa wil ook winnen.” 

Sterk seizoen 
RKZVC beleeft een sterk debuutseizoen in de eerste klasse, maar dat geldt ook voor Storkhorst persoonlijk. 24 keer 
scoorde hij al, terwijl hij minder wedstrijden speelde. „Je weet vooraf dat je het net ook in de eerste klasse gaat vinden, 
maar het gaat nu wel heel erg goed”, aldus de topscorer, die zijn hele leven al bij RKZVC speelt, op één seizoen Grol na.  

‘Er niet alles uitgehaald’ 
Had er met zijn kwaliteiten niet veel meer in gezeten? „Ik heb er zeker niet alles uitgehaald. Teamgenoot Mart Schutten 
heeft de stap naar HSC’21 gemaakt. Zoiets had ik ook kunnen doen. In de jeugd heb ik wel eens bij De Graafschap 
meegespeeld, maar toen tenniste ik nog hoog. Ik geniet bij RKZVC. We hebben een mooie groep met bijna allemaal 
jongens uit Zieuwent. Moet je kijken hoe goed we het doen. Waar eindigt dit? En hoelang kunnen we hier van genieten? 
Ik zit hier op mijn plek.” 

Revanche 
Voor Longa staat er morgen ook veel op het spel. De ploeg van Erik Zandstra wil zich revancheren voor de blamage in 
oktober en kan bovendien de koppositie overnemen van RKZVC. Dan moet er wel worden gewonnen. Lukt dat, dan 
pakken de Lichtenvoordenaren ook nog de tweede periode. De eerste periode ging naar RKZVC.  

 
Twitter Longa ´30 
Beste sponsoren, nog twee nachtjes onrustig slapen en dan is het zover! Met 
ruim 350 mensen in een grote tent maken we van LONGA-RKZVC een 
onvergetelijke happening. 
 
 

 
Fans van RKZVC komen zaterdag met de tractor naar 
de derby tegen Longa'30. 

© Jan Ruland van den Brink  

Longa'30: aparte parkeerplaats voor 
tractoren uit Zieuwent 
DERBY VAN HET OOSTEN LICHTENVOORDE 
Er worden zaterdagavond (aanvang 18.00 
uur) duizenden fans verwacht bij de 'derby 
van het Oosten' tussen Longa'30 en RKZVC 
in de eerste klasse E. 
Raymond Willemsen 02-05-18, 07:18  
Het Lichtenvoordse Longa'30 neemt daarom extra 
maatregelen. Ook omdat tegenstander RKZVC heeft 
aangekondigd met meer dan 100 tractoren naar 
Lichtenvoorde te komen. ,,Voor alle tractoren die zijn aangemeld, is er ook een aparte parkeerplaats geregeld'', meldt 
Longa'30 op haar website. 
De derby trok in oktober 2017 in Zieuwent (5-0 voor RKZVC) meer dan 3.000 toeschouwers. Nu worden er nog meer 
voetballiefhebbers verwacht, omdat de belangen groot zijn. RKZVC is koploper in 1E, Longa'30 staat tweede met een 
punt minder. 
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Twitter RKZVC 
Om alvast te voorzien of we a.s. zaterdag na de glorieuze trekkerinvasie ook op het veld nog wat leuks te zien 
krijgen, zijn we bij onze alwetende voorzitter @RKZVC met zijn beroemde glazenbol te rade gegaan. Normaliter 
doet “het Orakel van Söwent”....  

 

Supportersclub Longa ‘30 🧡 @sclonga30 2 mei  

Supportersclub Longa ‘30 🧡 heeft geretweet RKZVC 

22 trekkers “invasie” 
 

Businessclub Longa ´30 
Beste sponsoren, nog twee nachtjes onrustig slapen en dan is het zover! Met ruim 350 mensen in een grote tent 
maken we van LONGA-RKZVC een onvergetelijke happening. 
 

WedsecLonga30 21 u21 uur geleden  
Nog 2 dagen!! 5 mei de voetbal clash in Oost Gelre in de 1e Klasse E tussen @longa30 en @RKZVC. Pakt @longa30 de 
koppositie en periodetitel? Of blijft @RKZVC de koploper? Dit is allemaal te zien en te volgen op Sportpark De Treffer. 
Aanvang 18.00 uur 
 

Nick Ebbers blijft ondanks de ziekte van Huntington strijdbaar 3 mei 2018  

Longa ’30-lid Nick Ebbers (39) bleek net als zijn moeder aan de ziekte van 
Huntington te lijden, een ongeneeslijke erfelijke aandoening die bepaalde delen 
van de hersenen aantast. Het is een combinatie van ALS, Alzheimer en 
Parkinson, die uiteindelijk leidt tot de dood. “Maar deze ziekte krijgt mij er niet 
onder”, is hij strijdbaar. 
 
Zijn moeder overleed enkele jaren terug aan de ziekte. Na uitgebreide testen in het 
ziekenhuis bleek hij negen jaar geleden ook aan de ziekte te lijden. De eerste 
symptomen van de erfelijke aandoening begonnen bij Nick zo’n vier jaar geleden. “Dit 
begon met spierverkrampingen en met problemen met het kortetermijngeheugen, die 
steeds erger werden." 
 
Sindsdien is zijn dagelijkse leven erg veranderd. Doordat de klachten verergerden, kon hij zijn werkzaamheden bij 
werkgever WSI niet meer uitvoeren. Inmiddels is hij volledig afgekeurd door het UWV vanwege de ziekte. En ook zijn rol 
als grensrechter bij Longa ’30 moest hij onlangs opgeven. Het vlaggen, eerder bij het derde en later bij het tweede elftal, 
bleek voor de oud-voetballer niet meer mogelijk. 
Toch blijft de opgewekte dertiger positief in het leven staan: “Ik leef bij de dag en probeer er echt het maximale uit te 
halen. Zo werk ik nu één ochtend in de week bij Sociaal Cultureel Centrum Den Diek, waar ik onderhoudsklusjes doe. Het 
liefst vaker, maar dat moet wel kunnen. Ik ben ook vrijwilliger bij corsogroep 6kamp en tevens hoop ik snel weer bij het 
tweede van Longa te kunnen kijken.” 
 
Aankomende zaterdag is hij aandachtig toeschouwer bij de derbykraker Longa – RKZVC. Bij de tegenstander uit 
Zieuwent zijn Lars en Michiel Krabbenborg gendragers van de ziekte. Zij zetten zich fanatiek in voor de Stichting 
Huntington Oost Achterhoek, dat geld inzamelt voor onderzoek naar geneesmiddelen tegen de ziekte. “Ik ben blij dat de 
ziekte meer bekendheid krijgt en vind dat alle beetjes helpen”, aldus Nick. 
 

https://twitter.com/RKZVC
https://twitter.com/sclonga30
https://twitter.com/sclonga30/status/991787563861073922
https://twitter.com/WedsecLonga30
https://twitter.com/WedsecLonga30/status/992056038441570304
https://twitter.com/longa30
https://twitter.com/RKZVC
https://twitter.com/longa30
https://twitter.com/RKZVC


Rondom de wedstrijd wordt er dan ook geld ingezameld voor de stichting en dat vindt hij een goede zaak: “Hopelijk 
kunnen ze met alle donaties op tijd een geneesmiddel vinden tegen de ziekte. Is het niet voor mij, dan voor anderen. 
Zoals bijvoorbeeld mijn familieleden die ook gendragers kunnen zijn. Ik hoop op veel publiek en uiteraard ook dat Longa 
zich revancheert voor de eerdere nederlaag.” 
Zijn voorspelling is dat het 2-0 wordt voor de oranjehemden. Laten we hopen dat deze optimist gelijk heeft en dat er veel 
geld voor het goede doel wordt opgehaald. De wedstrijd op De Treffer begint om 18.00 uur. 
 

IN DE HERKANSING: LONGA'30 - RKZVC 
Op zaterdag 5 mei 2018 is het eindelijk zover. De jaarlijkse 
voetbalactiviteit die deze keer volledig in het teken staat van de 
burenclash tussen Longa’30 en RKZVC. Na de afgelasting begin 
maart zullen onze BC leden alsnog getuige zijn van een op 
voorhand spraakmakend duel. Kan de runner up uit Zieuwent - 
oftewel Sjors Storkhorst en zijn dienaren - opnieuw fors 
uithalen? Longa’30 zal dit naar onze bescheiden verwachting 
niet nog een keer laten gebeuren. Het is nu nog niet te 
voorspellen wat bij aanvang van deze wedstrijd de stand zal zijn. 
Maar hopelijk staan ‘we’ tegen die tijd, net als nu, nog steeds fier 
aan kop. En met een sportieve revanche kan 5 mei in meerdere 
opzichten een oranje ‘bevrijdingsdag’ worden.  
 
Wij ontvangen onze businessclub leden graag voorafgaand aan 
de wedstrijd vanaf 16.00 uur in een speciaal daarvoor ingerichte 
tent aan de kleedkamerzijde ter hoogte van het pannaveldje (ingang grote poort aan de linkerzijde van de ingang). Ook 
de businessclub leden uit Zieuwent zullen worden uitgenodigd om in een ontspannen en informele sfeer, onder het genot 
van een natje en een droogje, samen alvast vooruit te blikken op de wedstrijd. Daarna zullen wij plaatsnemen op een 
speciaal daarvoor aan de voorkant van de tent opgebouwde VIP-tribune om na afloop nog weer na te borrelen en na te 
praten in de tent. Kortom, een middag/avond om niet te missen!  
 

Businessclub Longa30 
Voorbereidingen voor morgen in volle gang. Wi-j hebt d’r zin an en BC leden, vergeet de ledenpas niet! 
 

 

De selectie van RKZVC kreeg donderdag bezoek van buurman 
Longa'30. © Theo Kock  

'Spionnen' Longa'30 op training RKZVC 
DERBY VAN HET OOSTEN 
ZIEUWENT - Niets wordt bij eersteklasser Longa'30 aan het 
toeval overgelaten voor de beladen en cruciale derby tegen 
RKZVC, zaterdagavond. 
Raymond Willemsen 04-05-18, 12:49  
Een delegatie van het Lichtenvoordse Longa'30, onder wie 
hoofd opleidingen Jeroen Stevens, toog donderdag naar 
Zieuwent om daar de afsluitende training van koploper RKZVC 
te bekijken.  
De Lichtenvoordse delegatie mocht blijven, want besloten 
trainingen kennen ze in Zieuwent nog niet. 
 

https://www.gelderlander.nl/voetbal-achterhoek/spionnen-longa-30-op-training-rkzvc~a2edd8ad/122245087/
https://www.gelderlander.nl/voetbal-achterhoek/spionnen-longa-30-op-training-rkzvc~a2edd8ad/122245087/
https://www.gelderlander.nl/voetbal-achterhoek/spionnen-longa-30-op-training-rkzvc~a2edd8ad/122245087/


HVV Tubantia tweet 
Morgenavond prachtige derby in de 1e Klasse E. Longa30, links van de N18, speelt om de eerste plek tegen 
RKZVC, rechts van de N18. Succes keerl's maak d'r nen mooi'n oavend van! 

RKZVC tweet 
Onze hoofdtrainer, Lau, 
heeft ons gevraagd of we 
een paar giertonnen 
gevuld met water mee 
zouden willen nemen, om 
voor de wedstrijd en in de 
rust het veld ff te sproeien. 
Wordt het lekker snel van. 
Is dat akkoord? 
#opdetrekkernoarlonga 
 
Longa ´30 tweet 
Het is dan toch wel 
wijwater RKzvc? Anders 
beginnen we er niet aan. 
 
RKZVC tweet 
Wij verzamelen bij de 
Zieuwentse kerk, om 16:30 
uur. We zullen wel even 
kijken of er genoeg wijwater 
voorradig is. 

 
RKZVC tweet 
Gecollaboreerde Lichtenvoordse leeuw laat Longa’30 
alvast vrijwillig de totale capitulatie tekenen. Buiten 
“enkele punten” zijn er geen verdere verliezen te 
betreuren. Opluchting alom in kamp Longa’30. 
#bevrijdingsdag #opdetrekkernoarlonga 
 
Longa ´30 tweet 
De voorzittert geeft het goeie voorbeeld 
#warmelongamuts #lekkeropdetrekker 
#vaneenkoldekarmissethuuskommen 

  

 

 
 
 
Ik heb een 
leuker plaatje 
voor jullie: 
 

 

https://twitter.com/hashtag/bevrijdingsdag?src=hash
https://twitter.com/hashtag/opdetrekkernoarlonga?src=hash
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Titel is inzet van 'familievete' 
Nick te Veldhuis strijdt met Zieuwentse 
zwager om promotie naar hoofdklasse 
 

 
NICK TE VELDHUIS VAN LONGA'30 IS KLAAR VOOR DE 

DERBY TEGEN RKZVC. FOTO JAN VAN DEN BRINK 
 
Middenvelder Nick te Veldhuis van Longa'30 
heeft morgen tegen RKZVC wat goed te maken 
tegen de familie Te Focht. 
Voor alle spelers van Longa'30 geldt morgen dat de 
belangen van het duel met buurman RKZVC in twee 
opzichten groot zijn: de koppositie (alsmede de 
tweede periodetitel) in de eerste klasse E staat op 
het spel en bovendien aast de Lichtenvoordse ploeg 
op wraak, nadat de eerste ontmoeting in Zieuwent in 
oktober een smadelijke 5-0 nederlaag opleverde. 
Voor Nick te Veldhuis is er nog een derde factor van 
belang: zijn vriendin Aafke is de zus van Bart te 
Focht, de linksback van RKZVC. De Longa-
middenvelder krijgt dus te maken met zijn 
schoonfamilie. 
 
Te Veldhuis prijst zich zeker gezien het resultaat van het treffen in Zieuwent gelukkig met het bescheiden karakter van 
zijn zwager. Van een zware periode in huize Te Focht is voor de 28-jarige linkspoot geen sprake geweest. ,,Bart is een 
rustige jongen, niet iemand die dan met een grote mond rondloopt'', vertelt Te Veldhuis. ,,Hij denkt ook altijd goed na. 
Waarschijnlijk zal hij zich ook wel gerealiseerd hebben: 'Er komt nog een herkansing, laat ik maar oppassen wat ik zeg'.'' 
 
Te Veldhuis heeft iets meer bravoure. Lachend: ,,Als de rollen omgedraaid waren, was het anders geweest. Ik had het 
Bart wel ingewreven als wij met Longa gewonnen hadden.'' 
 
Morgen krijgt hij de kans zijn zwager de komende weken het leven zuur te maken. 
 
Maar ook buiten de 'familievete' staat er bij Longa'30-RKZVC veel op het spel: het kampioenschap. De Lichtenvoordse 
nummer twee staat één punt achter de lijstaanvoerder uit Zieuwent. Dat terwijl RKZVC na twee promoties op rij debuteert 
als eersteklasser en Longa na een matig seizoen, geëindigd als de nummer acht van 1E, vooraf geen titelfavoriet was. 
 
,,Wie voor dit seizoen had voorspeld dat wij in mei titelkandidaat zouden zijn, hadden we voor gek verklaard'', zegt Te 
Veldhuis. De kracht van het team van trainer Erik Zandstra is volgens hem het collectief. ,,We zijn een hechte groep, die 
het van hard werken moet hebben en niet snel van slag is. Dat bleek ook na die 5-0 in Zieuwent, toen wonnen we van 
Quick 1888. Voor hetzelfde geld was die nederlaag zo'n klap geweest, dat we in waren gestort.'' 
 
Alleen tegen RKZVC viel Longa dus uit elkaar. ,,Op een gegeven moment lukte bij hen alles en waren wij helemaal de 
weg kwijt. Dat was pijnlijk. We werden weggespeeld. Iedereen weet dat die jongens kunnen voetballen en dat werd toen 
duidelijk.'' Die voor Longa zo onfortuinlijk verlopen wedstrijd in Zieuwent was voor de neutrale toeschouwer wel een 
prachtige voetbalavond en morgen belooft het weer een happening te worden. De 'boertjes' uit Zieuwent komen met ruim 
100 tractoren naar Lichtenvoorde en er worden duizenden toeschouwers verwacht. 
 
Te Veldhuis vertrouwt op een betere afloop dan in oktober. ,,Voor veel jongens was RKZVC-uit de eerste echte derby. Al 
vind ik niet dat dat aan hen te merken was, maar we zijn er nu allemaal aan gewend. Bij ons in de groep leeft sterk het 
gevoel dat het ons niet nog een keer overkomt.'' Longa moet ook, gezien de achterstand op RKZVC. ,,Als je wat wil, moet 
je winnen. Zeker voor eigen publiek. We kunnen ons nergens achter verschuilen.'' 
 

  



Businessclub Longa30 twitter    
Voorbereidingen voor morgen in volle gang. Wi-j hebt d’r zin an en BC leden, vergeet de ledenpas niet! #lonrkz 
 

 

 

r 

Hier gaat het morgen gebeuren dé Derby van het Oosten 
tussen @longa30 en @RKZVC met duizenden supporters 
langs de lijnen. De winnaar doet een gooi naar het 
kampioenschap in de 1e klasse. Maak er een sportieve 
strijd van en dat de beste mogen winnen!  
 
vvreunie twitter   
@longa30 en @RKZVC beide clubs veel succes en plezier 
morgen. Mogen de beste winnen. Wij gaan op tijd slapen 
voor onze eigen kampioenswedstrijd! 
 
SV Grol twitter   
@longa30 @RKZVC Heel veel succes morgen met de 
topper! Dat het een mooie wedstrijd mag worden met 
heel veel publiek!  
 

Kantine Longa'30 
Morgen de big MATCH! Overal contant betalen dus neem CASH mee! 
 

 

Jos Dusseldorp twitter   
DERBY CLASH BINNEN JOS DUSSELDORP! Voetbal is 
emotie, soms haast oorlog, zeker wanneer er een #derby 
op de speelkalender staat. Morgen nemen deze toppers 
het tegen elkaar op. Ben jij er ook bij? 18.00 uur  
 

 

Maddy Hulshof twitter   
Hier zijn we er klaar voor. Niet met de trekker maar met de 

tuctuc. Hup @RKZVC  

https://twitter.com/hashtag/lonrkz?src=hash
https://twitter.com/longa30
https://twitter.com/RKZVC


RKZVC twitter   
Voor hen die liever trekkers kijken ipv voetbal: We rijden 
niet rechtstreeks naar Longa, maar via Harreveld! Vanaf 
kerkplein, Harreveldseweg, Kerkstraat, Parallelweg 
Twenteroute, bij Schotman oversteken, Varsseveldseweg, 
Raadhuisstraat! #opdetrekkernoarlonga 
 

Supportersclub Longa ‘30 twitter    
Over een uur of 5 komen Lau en z’n neefjes eindelijk weer 
eens op bezoek #DerbyDay Zorg dat je op tijd bent aanvang 
18.00 uur  
 

Longa '30 @longa30 5 mei  

De tent van de businessclub stroomt vol, 350 sponsoren 
melden zich voor de derby van het Oosten #lonrkz 
 

Longa '30 twitter @longa30 5 mei  

In een warme tent verwelkomt businessclub voorzitter Eef 
Steentjes de leden. 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
Supportersclub Longa ‘30 twitter   
MATCHDAY 18 uur Lichtenvoorde 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/longa30/status/992768169172455425
https://twitter.com/hashtag/lonrkz?src=hash


Supportersclub Longa ‘30  🧡 @sclonga30 5 mei 

We beginnen traditioneel met het veld schoonmaken.   Het is ff zoeken naar de spelers.  

 

Invasie Zieuwentse tractoren in Lichtenvoorde 
VIDEOLICHTENVOORDE - Een invasie van Zieuwentse tractoren in Lichtenvoorde. Zaterdagmiddag, een uur voor 
aanvang van de gemeentelijke derby tussen Longa'30 en RKZVC in de eerste klasse van het zondagvoetbal. 
Domien Esselink 05-05-18, 19:10  
 
de tractoren arriveren in Lichtenvoorde. © DG  
Ter gelegenheid van de bijzondere derby - het grote 
Longa tegen het (voormalige) kleine broertje RKZVC met 
als inzet het kampioenschap in de eerste klasse - besloten 
de 'boertjes' uit Zieuwent met de tractor naar 
Lichtenvoorde te gaan. Het werd een stoet van zo'n 45 
tractoren. 
 
De wedstrijd begon 18 uur. De heenwedstrijd in Zieuwent 
eindigde in een 5-0-overwinning voor RKZVC, dat als 
koploper één punt voorsprong heeft op nummer twee 
Longa.   

 
Lange rij voor de kassa. © DG  
 
Video van de trekkertocht is te zien via de volgende link. 
 

 

  

https://twitter.com/sclonga30
https://twitter.com/sclonga30/status/992796937089929216
https://www.gelderlander.nl/oost-gelre/invasie-zieuwentse-tractoren-in-lichtenvoorde~a8400d4a/122861207/
https://www.gelderlander.nl/oost-gelre/invasie-zieuwentse-tractoren-in-lichtenvoorde~a8400d4a/122861207/
https://www.gelderlander.nl/oost-gelre/invasie-zieuwentse-tractoren-in-lichtenvoorde~a8400d4a/122861213/
https://www.gelderlander.nl/oost-gelre/invasie-zieuwentse-tractoren-in-lichtenvoorde~a8400d4a/122861213/
https://www.gelderlander.nl/oost-gelre/invasie-zieuwentse-tractoren-in-lichtenvoorde~a8400d4a/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web
https://www.gelderlander.nl/oost-gelre/invasie-zieuwentse-tractoren-in-lichtenvoorde~a8400d4a/122861207/
https://www.gelderlander.nl/oost-gelre/invasie-zieuwentse-tractoren-in-lichtenvoorde~a8400d4a/122861213/


RKZVC @RKZVC 5 mei Het bevrijdingsleger verzamelt zich. 
 

RKZVC   
Aan allen: Oproep van 

de Reurlseweg. Wie 
heeft er nog 3 vaten 

rode diesel over? Wij 
komen ze te kort en in 

de hele omgeving is 
niks meer te krijgen!  

 

Prachtig. Kerk, trekkers 
en de mooie zon 
erachter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het bevrijdingsleger is 
onderweg.

 De trekkers arriveren bij het Longaterrein. 

Deze 11 RKZVC-mannen verschijnen om 18.00 uur aan de aftrap. 
 
 

Maarten Vruggink twitter  
4000 man publiek bij de derby van het Oosten 
@longa30 - @RKZVC. 
Belangrijk in de strijd om het kampioenschap van de 
1e klasse! Zo mooi kan amateurvoetbal in de 
Achterhoek zijn! 
  



Het is lekker druk in Lichtenvoorde!! De spelers betreden het veld. 

Kevin ten Dolle twitter @KevintenD 5 mei  
Meer  
Nog nooit zo druk gezien bij een ‘amateurwedstrijd’. Wat een ambiance. 

 
In de Hekken twitter @indehekken 5 mei  

Proficiat aan @RKZVC voor de belangrijke overwinning in de Derby van het Oosten tegen @longa30! Hoofdklasse lijkt 
zeker nu. Voor al het moois van de wedstrijd moet je het fotoverslag in ons verhaal op Instagram even checken! 

 

https://twitter.com/KevintenD/status/992800607890264067
https://twitter.com/indehekken/status/992831827692965888


 

Supportersclub Longa ‘30 twitter   
Nu gaan we lekker samen bierdrinken. Grapjes over en 
weer moeten kunnen. RKZVC gefeliciteerd! 
 
 

Freek Toebes twitter  
Met de puntenopraapwagen naar huis @RKZVC 
@longa30 

 
  

https://twitter.com/RKZVC
https://twitter.com/longa30


Voetbal op het scherpst van de snede: met de trekker naar Longa '30  

Fo 

ZIEUWENT - Het is dé treffer van de regio; RKZVC uit Zieuwent speelt vanavond tegen Longa '30 uit Lichtenvoorde. Op 
het spel staat onder meer een mogelijke promotie van de eerste klasse naar de hoofdklasse. Beide clubs zijn kansrijk. En 
om alvast wat te verklappen: er komen 4000 (!) toeschouwers op deze amateurvoetbalwedstrijd af.  
 
Om het bijzondere karakter van de derby te onderstrepen, komen de supporters van RKZVC op de trekker naar 
Lichtenvoorde. 'Toen wij de eerste klasse bereikten, zei Marcel Eekelder (voorzitter van Longa'30, red.) te vrezen voor 
parkeerruimtegebrek als al die Zieuwentse boeren met de trekker naar Lichtenvoorde komen', aldus RKZVC-voorzitter 
Johnny Cuppers in januari. 
Zijn boodschap: 'Ik roep u allen dan ook op om Marcel niet teleur te stellen en massaal met de trekker naar de 
Raadhuisstraat te rijden.'  En daarom verzamelden vanmiddag zo'n 50 trekkers zich bij de kerk van Zieuwent.  
De tekst gaat verder onder de video: 
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2314593/Voetbal-op-het-scherpst-van-de-snede-met-de-trekker-naar-Longa-30 
 
Als de wedstrijd vanavond gewonnen wordt door de ploeg uit Zieuwent, promoveert het team misschien wel voor het 
derde jaar op rij. RKZVC staat met nog vier wedstrijden te gaan een punt voor op Longa '30. Eerder dit seizoen won 
RKZVC nog van Longa'30 met 5-0. 'We hebben toen wel laten zien dat wij veel beter zijn', vindt wedstrijdsecretaris 
Richard Hendriksen. 'We komen uit de derde klasse', legt hij uit. 'We zijn twee jaar achtereen gepromoveerd en dit jaar 
kunnen we weer promoveren. Volgend jaar spelen we dan misschien wel in Sneek', lacht hij. 
 
'Het team gaat er helemaal voor, en wij staan er helemaal achter. Als je bedenkt dat wij maar 350 leden hebben, is het 
toch wel een flinke prestatie', vindt Hendriksen.  
 
En de winnaar is... 
En uiteraard is de wedstrijd gespeeld: 4000 (!) mensen zijn er getuige van dat RKVZC met 1-0 winnend van het 
veld gaat. Matchwinnaar voor de bezoekers uit Zieuwent is Sjors Stokhorst. 
 

RKZVC twitter @RKZVC 9 u9 uur ge lede n  
Meer  
Na de overwinning afgelopen weekend op 
Longa'30 is trainer Laurens Knippenborg al 
weer bezig met de toekomst : vandaag een 
voetbalclinic voor de J013 en J015. Prima 
weer, en prima opkomst. 
 

 

 

 

 

 

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2314593/Voetbal-op-het-scherpst-van-de-snede-met-de-trekker-naar-Longa-30
https://twitter.com/RKZVC/status/993420792808558592


Businessclub Longa30 twitter @bclonga30 6 mei  

Wat een fantastische afsluitende businessclub bijeenkomst gisteren rondom de derby Longa’30-RKZVC. Bedankt 
allemaal voor de komst en graag tot volgend seizoen! 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://twitter.com/bclonga30/status/993077096443535361


Longa '30 twitter 
Nog steeds mudjevol bij @longa30 #gezellig 

 

Longa '30 twitter @longa30 5 mei  
Meer  
Er wordt nog volop nagepraat bij #lonrkz 

 
 

https://twitter.com/longa30
https://twitter.com/longa30
https://twitter.com/longa30/status/992827889929334784
https://twitter.com/hashtag/lonrkz?src=hash


RKZVC twitter @RKZVC  

Foto´s van de trekkertocht vanuit Zieuwent naar Lichtenvoorde zijn te zien via de volgende link. Foto´s van de 
wedstrijd zelf volgen nog. 
https://myalbum.com/album/RA35TOwL9yTV  
 

RKZVC twitter @RKZVC 

Uitgebreide video van de trekkertocht is via de volgende link te zien. 
https://www.youtube.com/watch?v=tKkd_QCxfRY  
 

RKZVC twitter @RKZVC  

Een uitgebreide fotorapportage van de wedstrijd Longa '30 1 tegen RKZVC 1 is te zien via de volgende link. 
https://myalbum.com/album/Kd5qhzOxZ8NH  
 
 
ROHDA Raalte twitter  @RohdaRaalte 7 mei  
Aanstaande zondag op de trekker naar Raalte? 
 

RKZVC twitter  @RKZVC 7 mei  
Meer  
Als antwoord op @RohdaRaalte  
Gaat hem niet worden. We lopen al een halve dag achter met inkuilen! 
 

MAli Dogan twitter @malidogan2010  

Als antwoord op @geldersvoetbal @RKZVC @longa30  
I reported this match. Include pictures off an amazing derby in the amateur luage. More than 4000 spectators 
between two small villages in the regios east Achterhoek. The passion on en off the pitch was superb.  
RKZVC won it 0-1 
 
  

https://myalbum.com/album/RA35TOwL9yTV
https://www.youtube.com/watch?v=tKkd_QCxfRY
https://myalbum.com/album/Kd5qhzOxZ8NH
https://twitter.com/RKZVC
https://twitter.com/RKZVC/status/993521809579528192
https://twitter.com/malidogan2010


Wedstrijdverslagen 

 
Een beeld van de door circa 4 duizend toeschouwers bekeken derby tussen Longa ’30 en Grol.  
Foto: Theo Huijskes (Foto: Theo Huijskes) 

Elna 

RKZVC klopt Longa '30 voor tweede maal: 0-1 
zo 6 mei 2018, 21:56  Door Theo Huijskes 
 
Ruim 4 duizend belangstellenden zien een matige partij voetbal 
LICHTENVOORDE - 'RKZVC - Longa '30 in oktober 2017 en Longa '30 - RKZVC in mei 2018. In een tijdbestek van zeven 
maanden tweemaal over de wedstrijd van het jaar in de gemeente Oost Gelre. RKZVC behaalt twee overwinningen, 
scoort zes doelpunten en incasseert geen enkel tegendoelpunt. De circa 350 leden tellende, op sportpark 'De Greune 
Weide' gehuisveste dorpsclub uit de slechts 2.000 inwoners tellende kleine kern Zieuwent, schrijft overduidelijke en 
nooit meer uit te wissen voetbalgeschiedenis.' 
Voormalig voorzitter Jan Cuppers van RKZVC (hij bestuurde de club ruim 30 jaar) met aan zijn zijde echtgenote Stien zit 
in de als businessruimte ingerichte tent na te genieten van een biertje. Het normaliter niet om woorden verlegen zijnde 
boegbeeld van de bloeiende Zieuwentse voetbalclub is sprakeloos. "Het is toch niet te geloven. Ooit heb ik het mee 
mogen maken dat wij als kleine dorpsclub promoveerden van de GVB naar de KNVB. Destijds een absoluut hoogtepunt. 
En nu zoveel jaren later spelen wij competitie in de eerste klas KNVB en winnen nota bene zowel thuis als uit van grote 
broer Longa '30. Dit ook nog eens met het gevolg dat wij de drempel van de hoofdklas van de KNVB zijn genaderd. Ik 
kan niemand en ook mijzelf niet geloven. Dat ik dit als 80-jarige clubman nog mag meemaken!" 
 
Derde titel op rij? 
Buiten verlaat RKZVC-trainer/coach Laurens Knippenborg met een brede smile op zijn gezicht de kleedaccommodatie. 
"Dit is het waar wij het met elkaar voor doen. Natuurlijk, ik weet het. Ondanks de winst was het niet onze beste 
wedstrijd. Enkele, normaliter bepalende spelers aan onze kant zaten niet in de wedstrijd. Als excuus wil ik wel aangeven 
dat Longa er alleen maar op uit was om ons het voetballen onmogelijk te maken. Met name aan de verwoede pogingen 
die men ondernam om Joey Belterman uit de wedstrijd te werken, heb ik mij enorm gestoord. Maar daarvoor hebben ze 
wel de tol betaald door zelfs niet één punt aan deze derby over te houden." Knippenborg maakt vervolgens van de 
gelegenheid gebruik om enkele spelers een pluim te geven voor hun spel. "Dat is onze doelman Huib Jonkman en het 
centrale verdedigingsduo Wouter Pillen en Michiel Krabbenborg. "Pure klasse en dat zeker op het moment dat Longa 
een wanhoopspoging ondernam om alsnog een gelijkspel uit het vuur te slepen." En nu op naar de derde kampioenstitel 
op rij? "Dat zou helemaal te gek zijn. Een mooi moment om te stoppen." 'Lau' Knippenborg stoppen als voetbaltrainer, 
dat kan niemand zich voorstellen, toch? "Ja, daar heb je ook weer gelijk in." 
 



Geen schoonheidsprijs 
Oefenmeester Erik Zandstra van Longa '30 geeft in een reactie aan dat hij teleurgesteld is in het eindresultaat van de 
wedstrijd en dat zijn ploeg minimaal een gelijkspel had verdiend. "Over de gehele wedstrijd genomen hebben wij de 
beste kansen gehad. Iets dat collega-trainer Knippenborg ook met mij van mening is. Daarnaast moeten wij als Longa er 
gewoon heel eerlijk in zijn dat RKZVC op dit moment tactisch en zeker voetbaltechnisch verder is dan wij. 
Desalniettemin vind ik dat wij toch tactisch gezien een goede wedstrijd hebben gespeeld en dat ik mijn jongens wat 
inzet betreft totaal niets kan verwijten. We hebben dan wel twee keer van RKZVC verloren, maar desondanks hebben 
wij dit seizoen de nodige stappen gezet. Dat het publiek wat betreft deze ontmoeting een mooiere wedstrijd had willen 
gezien, kan ik mij voorstellen. Maar wanneer je de nadruk legt op de defensie, wordt er al snel geconcludeerd dat er op 
een gelijkspel wordt gespeeld en dat dit laatste niet de schoonheidsprijs verdient. Maar laat één ding duidelijk zijn, ook 
wij willen iedere wedstrijd graag winnen!" 
 
De penningmeester als winnaar 
De door circa 4 duizend toeschouwers bekeken wedstrijd, waarvoor aanhangers uit Zieuwent volgens RKZVC-voorzitter 
Johnny Cuppers met 70 tractoren en volgens de berichten op Facebook met 35 tractoren naar Lichtenvoorde kwamen, 
werd derhalve geen hoogstaand voetbalschouwspel. Met name in de eerste helft werd aan beide kanten tam gespeeld en 
dat ook nog eens in een niet bij de eerste klas amateurvoetbal horend tempo. In het eerste bedrijf waren aan Longa '30-
zijde Tim Bader en Thom Berendsen het dichtst bij een doelpunt en aan de zijde van RKZVC kwamen Wouter Pillen uit 
een vrije trap en Jens Schutten bijna tot scoren. Wie in de tweede helft dacht dat Longa '30 feller en doelgerichter uit de 
kleedkamer zou verschijnen, kwam bedrogen uit. De thuisclub liet het zelfs gebeuren dat RKZVC een 0-1 voorsprong 
nam. Een zo later bleek beslissende treffer, zijnde een kopbalgoal van Sjors Storkhorst uit een voorzet van Jens Schutten. 
Hiermee leek Longa '30 wakker te zijn geschud. Maar ondanks verwoede pogingen en een slotoffensief in de laatste tien 
minuten, kwam er geen verandering meer in de stand. Zo werd een schitterende kopbal van Thomas Kerperien door 
RKZVC-goalie Huib Jonkman over het doel getikt, mikte Freek Heinsbroek, zoals hij alleen dat kan, een bal van links op 
de lat en schoot Jurgen Weijman in een kansrijke positie voorlangs het doel. Al met al een wedstrijd met aan Longa '30-
zijde maar één grote winnaar en dat is de penningmeester! 
 

Businessclub Longa '30 laat zich van de goede kant zien 
zo 6 mei 2018, 21:40   
Elna 

 
Het duo Joost (rechts) en Martijn (links) tijdens hun optreden, voorafgaande aan de derby Longa ’30 - RKZVC.  
(Foto: Theo Huijskes) 
 
LICHTENVOORDE – Zaterdagmiddag 5 mei 2018 16.00 uur. Het sportpark De Treffer aan de Raadhuisstraat 
oftewel de thuisbasis van Longa '30 heeft een uitstraling alsof de hoofdmacht van de club een kampioenschap 
heeft behaald. Op een kleurrijk ingericht sportpark is een feest- dan wel partytent verrezen, die onderdak biedt 



aan enkele honderden gasten. Naast parkeerwachten en andere stewards, is er een ontvangstcomité 
geïnstalleerd met aan het hoofd de hostesses Mirjam en Ingrid om alle gasten welkom te heten en te voorzien 
van een 'oranje' polsbandje, dat garant staat voor een aangenaam, onderhoudend en culinair verblijf. 
 
Door Theo Huijskes 
 
Alvorens scheidsrechter Koen Klunder uit Hengelo Ov. om 18.00 uur in een kolkende voetbalarena van De Treffer fluit 
voor de aftrap van 'de wedstrijd van het jaar' Longa '30 - RKZVC, doet het bestuur van de Businessclub Longa '30 er alles 
aan om ten behoeve van haar leden, alsmede die van de BC RKZVC een meeting te verzorgen. Een bijeenkomst die het 
wat inhoud en uitvoering betreft moet winnen van de op 14 oktober vorig jaar door de BC van de dorpsvoetbalclub 
RKZVC in het Zieuwentse parochiehuis georganiseerde preparty. Uw verslaggever laat er zich niet over uit of de 
voorwedstrijd van afgelopen zaterdag een overwinning heeft opgeleverd voor de thuisclub. Dat oordeel laat hij over aan 
de ruim 300 gasten, die niet alleen vóór, maar ook in de rust en na de Oost Gelrese derby op een amusante wijze worden 
vermaakt, alsmede van een natje en een droogje worden voorzien en uiteindelijk worden uitgezwaaid door een tweetal 
dj's van Black Out. 
 
Strijdbare BC-voorzitter 
Het is Eef Steentjes, voorzitter van de Businessclub Stichting Vrienden van Longa '30, een inmiddels circa negen jaar 
bestaande, succesvolle clubgeleding waarbij ruim 160 bedrijven zijn aangesloten, die met een professioneel, tevens 
gloedvol welkomstwoord de goedgemutste aanwezigen van beide clubs in de juiste stemming brengt. Steentjes laat 
daarbij weten dat deze keer een 5-0 nederlaag voor Longa '30 niet meer wordt geaccepteerd. "In dat geval sluiten wij 
vandaag al de kruising Zieuwentseweg nabij de N18 af, zodat het dorp Zieuwent wordt uitgesloten van alle noodzakelijke 
voorzieningen vanuit de gemeente Oost Gelre. Voor mij heeft de clubnaam RKZVC op dit moment een totaal andere 
betekenis, namelijk 'Romantisch Kindersprookje Zal Vandaag Crashen' en dientengevolge verworden tot het nieuwe 
Grol", aldus een strijdbare Eef Steentjes. 
Ook aartsrivaal Grol uit Groenlo moet het bij de BC-preses ontgelden. "Arme Grollenaren, die zich in plaats van 
voetbalderby's nu noodgedwongen moeten bezighouden met door de gemeente gesubsidieerde verkleedpartijtjes binnen 
de roemruchte Grolse stadsgracht. Een tijdverdrijf waarbij je ook nog eens 13,50 euro voor een toegangskaartje betaalt, 
terwijl je hier voor een spectaculair voetbalevenement slechts 5 euro hoeft neer te tellen." 
 
Grolse inbreng 
Maar ondanks de aan buurman 'Grolle' uitgedeelde, humoristische speldenprikken, zijn het wel een tweetal geboren en 
getogen Grollenaren, te weten het duo Joost (Frank) en Martijn (Gelinck), die zorgen voor het absolute hoogtepunt van 
de middagvoorstelling. Het inmiddels ook regionaal bekende tweespan wordt op een geheel eigen wijze geïntroduceerd 
door BC-bestuurslid Max Wekking, die en passant de binnengekomen burgemeester Annette Bronsvoort met haar 
partner Albert Jan een kledingadvies aanreikt door te melden dat hij haar rode kledij liever in de kleur oranje had gezien. 
Joost en Martijn zorgen vervolgens voor een weergaloze buut, waarbij bepaalde vormen van zelfspot het tweetal niet 
vreemd zijn. Zo krijgt niet alleen thuisclub Longa '30 en de op visite zijnde club RKZVC er behoorlijk wat van langs, maar 
ook de op zeven kilometer afstand gevestigde, binnenkort 100 jaar bestaande voetbalclub Grol. Al met al een wervelende 
duo-presentatie tijdens een in alle opzichten geslaagde bijeenkomst van twee gezonde businessclubs. 
 
 



 



Regio 8 

‘Boertjes’ van RKZVC vieren feest in derby 
Gepubliceerd: 05-05-2018 22:05. Bijgewerkt: 05-05-2018 22:31 

 

RKZVC uit Zieuwent heeft zaterdagavond de beladen derby tegen Longa’30 met 0-1 gewonnen. Na een 
optocht van meer dan veertig trekkers, tientallen fakkels en ontelbare liters bier konden de ‘boertjes’ 
uiteindelijk feestvieren op het sportpark van de concurrent in Lichtenvoorde. 
 
http://www.regio8.nl/boertjes-van-rkzvc-vieren-feest-in-derby/nieuws/item?1080833 
 
"Het is wel het grote Lichtenvoorde tegen het kleine kerkdorp Zieuwent", vindt RKZVC-voorzitter Johnny Cuppers. Als 
gevolg van een uitspraak van de Longa‘30-voorzitter besloot hij zijn achterban op te roepen met trekkers naar sportpark 
De Treffer in Lichtenvoorde te komen. Een kleine vijftig Zieuwentenaren lieten zich dat geen twee keer zeggen. "Ze 
praten de hele tijd over de boeren uit Zieuwent", aldus Peter Rouwhorst, die bewapend met een RKZVC-sjaal naar 
Lichtenvoorde trok. "We gaan de stadse pakken." 
 
Dankzij een rake kopbal van Sjors Storkhorst in de tweede helft trok RKZVC net als eerder dit seizoen aan het langste 
eind. Door de 0-1 zege zet de ploeg van trainer Laurens Knippenborg een hele grote stap richting het kampioenschap en 
promotie naar de hoofdklasse. "Voor Zieuwent zijn dit gouden jaren", weet Longa’30-aanvoerder Simon Klein Goldewijk. 
"Als Longa-speler is het zuur dat je ervan verliest, maar ik denk dat het hartstikke mooi is dat je een wedstrijd onder deze 
omstandigheden mee mag maken." 
  

http://www.regio8.nl/boertjes-van-rkzvc-vieren-feest-in-derby/nieuws/item?1080833
http://www.regio8.nl/rkzvc-wint-derby-van-het-oosten-ruim/content/item?994660


KNVBGeverifiee rd account @KNVB 6 mei  
Meer  
Ruim 4.000 toeschouwers zagen gisteren hoe @RKZVC de ‘Derby van het Oosten’ won van @longa30: 
http://knvb.ly/derby0605  . 

 
05-05-2018 Longa ´30 1 - RKZVC 1: 0 – 1 (0 – 0) 
 
Woord vooraf: dit verslag is gemaakt en getwitterd door de KNVB (gebeurt hoogst zelden dat de KNVB dat doet). 
Het belicht van alle kanten de wedstrijd en wat er omheen allemaal speelde. Het is zo compleet dat er van RKZVC-
kant weinig aan toe te voegen is. 
 

TRACTOREN, SLINGERS EN LANGE BALLEN  BIJ 
DERBY VAN HET OOSTEN Willem Korenromp  

 
Het is een derby die zes jaar geleden voor onmogelijk werd gehouden: Longa’30 tegen RKZVC. De 
thuisploeg speelde destijds in de Hoofdklasse, terwijl de bezoekers uitkwamen in de vierde klasse van het 
zondagvoetbal. Zaterdag stonden beide teams voor de tweede keer dit seizoen tegenover elkaar in de 
eerste klasse. Voor ruim 4.000 toeschouwers trok RKZVC – net als tijdens de eerste editie – aan het langste 
eind.  
Een uur voor de aftrap klinkt er een zwaar gebrom door de straten van Lichtenvoorde. Een lange sliert 
tractoren baant zich een weg door het dorp. Allemaal zijn ze afkomstig uit Zieuwent, de thuishaven van 
RKZVC. Nieuwsgierig komen de Lichtevoordenaren uit hun huizen gelopen. 
Met mobiele telefoons wordt het beeld vastgelegd. Welkom in de Achterhoek, waar Longa’30 en RKZVC 
zich opmaken voor wat wordt aangekondigd als de 'Derby van het Oosten'. Waar de Bollenstreek de derby 
Quick Boys – Katwijk heeft en Spakenburg de tweestrijd met IJsselmeervogels, is dit een wedstrijd die in het 
oosten van het land al maanden leeft. 

 
Een groot deel van de fans uit Zieuwent kwam per tractor naar de wedstrijd. 
 
Niet gek, want de derby stond eigenlijk voor begin maart op het programma. Door het winterse weer ging er 
toen een streep door de wedstrijd. Hoe anders zijn de omstandigheden deze zaterdagmiddag. Een fijn 
lentezonnetje zorgt voor een zomers gevoel in de Achterhoek. Geen mannen met handschoenen of 
vrouwen met ijsmutsen, maar zonnebrillen, korte broeken en zomerjurkjes. Het publiek is massaal naar het 
sportpark van Longa’30 gekomen om de derby te bezoeken. 

https://twitter.com/KNVB
https://t.co/F8lTYfU2lQ


 
Nieuwjaarsreceptie 
Nadat de ronkende motoren van de tractoren tot stilstand zijn gekomen, verzamelen de supporters zich rond 
het veld. Het publiek staat op sommige plekken wel vier rijen dik langs de lijn. 'Iedereen die hier vandaag is 
gekomen houdt van voetbal óf van tractoren', klinkt het gekscherend langs de lijn. 
Longa-voorzitter Marcel Eekelder legt uit dat hij de aanstichter is van het tractorgeweld. "Op de 
kampioensreceptie van RKZVC heb ik vorig seizoen gezegd dat deze wedstrijd nooit op zaterdag gespeeld 
kon worden, omdat de boeren uit Zieuwent dan moesten werken. Die uitspraak heeft RKZVC-voorzitter 
Johnny Cuppers vervolgens gebruikt in zijn nieuwjaarstoespraak. Hij riep de leden van RKZVC op voor deze 
wedstrijd op de tractor naar Lichtenvoorde te komen." 
 
Tafereel 
Er wordt massaal gehoor aan gegeven. Het aantal tractoren dat naar Lichtenvoorde afreist, wordt geschat 
tussen de vijftig en honderd. Het bijzondere tafereel geeft de derby extra cachet. Zoals het affiche deze 
zaterdag toch al bijzonder is, vanwege de stand op de ranglijst. Het kleine RKZVC (350 leden) voert na 
achtereenvolgende kampioenschappen in de derde en tweede klasse ook in de eerste klasse de ranglijst 
aan. 
Longa (1.100 leden) volgt, met een achterstand van maar één punt. "De belangen zijn groot", weet 
Eekelder. "Wij strijden bovendien nog voor de tweede periode. Maar ik teken vandaag voor een gelijkspel. 
Dat houdt de spanning er in de competitie mooi in." 
 
Gezonde spanning 
Dat de belangen groot zijn, is ook op het sportpark te merken. Naast de geur van bier en vertrapt gras, 
hangt er vooral gezonde spanning in de lucht. De  supporterskernen van beide verenigingen hebben er na 
de verschillende plaagstootjes over en weer zin in. Dan is het moment daar. De spelers komen het veld op. 
Zoals het bij een derby hoort, worden de lokale helden onthaald met een ware sfeeractie. Slingers in Longa-
kleuren worden op het veld gegooid. Het is het laatste zichtbare beeld, voordat het veld door de afgestoken 
rookpotten vol groene en oranje rook komt te staan. 
Als de rookwolken zijn opgetrokken, worden de silhouetten van de spelers zichtbaar. Jongens met 
Achterhoekse namen als Berendsen, Klein Goldewijk, Belterman en Krabbenborg verschijnen aan de aftrap. 
De wedstrijd zelf heeft voor rust weinig om het lijf. De ene na de andere lange bal wordt verzonden. Na rust 
is het niet veel beter, maar komt de derby wel meer los door de kansen die ontstaan. Een vrouw laat zich 
een zenuwachtig ‘Oh, oh, oh’ ontvallen als RKZVC-doelman Huib Jonkman ver uit zijn doel komt rennen en 
maar net voor een toesnellende Longa-aanvaller de bal weg kan koppen. 
 
Voorsprong 
Even later gilt dezelfde vrouw van vreugde als Sjors Storkhorst – de goalgetter van RKZVC – zijn ploeg naar 
een 1-0 voorsprong kopt na een afgemeten voorzet vanaf de rechterflank. Het groene deel van het 
sportpark ontploft van blijdschap. Vanaf de speciaal voor dit duel opgebouwde tribune wordt gezang 
ingezet. 
Het thuispubliek is even stil, maar veert enige tijd later op als een kopbal van Freek Heinsbroek uiteenspat 
op de lat. Vanaf de zijlijn volgt Longa-voorzitter Eekelder de laatste minuten vol spanning. "Het is gebeurd", 
klinkt het vlak voor het einde van de wedstrijd teleurgesteld. Dat wordt bevestigd door scheidsrechter 
Klunder, die even voor achten voor de laatste keer op zijn fluitje blaast. 



 
RKZVC liep door de overwinning uit op Longa'30. 
 
Door dolle heen 
De spelers van RKZVC zijn door het dolle heen na de overwinning. De enige die zijn hoofd koel lijkt te 
houden is matchwinner Storkhorst. "Dit leek helemaal nergens op", is hij realistisch na afloop. "Ja, natuurlijk, 
qua sfeer was het geweldig. Dit zijn de wedstrijden waar je het voor doet, maar voetballend hield het niet 
over. Veel te vaak speelden we de lange bal. Zelf speelde ik ook niet goed, maar gelukkig stond ik bij dat 
doelpunt op de juiste plek, zoals wel vaker dit seizoen." 
Een stukje verderop is er de teleurstelling bij Longa-aanvoerder Simon Klein Goldewijk. "Deze wedstrijd 
leefde ontzettend. Dan is het zuur om te verliezen. Dat was vandaag niet nodig." Of hij heeft genoten van de 
entourage tijdens de ‘Derby van het Oosten’? "Pfoe… Dat vind ik moeilijk om te zeggen. Nu overheerst 
vooral de teleurstelling. Als ik hier later op terugkijk, misschien kan ik er dan wel van genieten." 
 
Verschil 
Genieten doet Storkhorst wel, want door de overwinning van zijn ploeg loopt RKZVC uit op Longa’30. Het 
verschil bedraagt vier punten, met nog drie wedstrijden te spelen. De hoofdklasse lonkt voor de ploeg uit 
Zieuwent, die op weg lijkt naar het derde kampioenschap op rij. "Ongelooflijk, welke voetballer kan dat 
navertellen?”, zegt Storkhorst. "En we doen het veelal met jongens uit Zieuwent. We hebben op dit moment 
een hele goede lichting. Daar plukken we de vruchten van. Mede daardoor mogen we wedstrijden als deze 
spelen. Wij weten echter ook dat deze derby niet blijvend is. Voor nu zijn we Longa voorbij, maar we blijven 
het kleine broertje. Er komt een tijd dat zij weer boven ons zullen staan." 
Niemand die zich daar deze zaterdag echter mee bezig houdt. RZKVC viert feest en mag zich voor even de 
beste van de gemeente Oost-Gelre noemen. Dat wordt gevierd in Lichtenvoorde, waarna de lang stoet 
tractoren weer rechtsomkeert maakt richting Zieuwent. 
 
De volgende competitiewedstrijd is zondag 13 mei uit naar Rohda Raalte om 14.00 uur. 

 



De Derby van het Oosten l 
Alleen winnaars in gezonde rivaliteit tussen topper RKZVC en Longa’30 
(klik hier voor FOTOREEKS) 
6 mei 2018    

 
Lichtenvoorde – Het is een derby die zes jaar geleden voor onmogelijk werd gehouden: Longa’30 tegen RKZVC. De 
thuisploeg speelde destijds in de Hoofdklasse, terwijl de bezoekers uitkwamen in de vierde klasse van het 
zondagvoetbal. Zaterdag stonden beide teams voor de tweede keer dit seizoen tegenover elkaar in de eerste klasse. 
Voor ruim 4.000 toeschouwers trok RKZVC – net als tijdens de eerste editie – aan het langste eind. 
Een uur voor de aftrap klinkt er een zwaar gebrom door de straten van Lichtenvoorde. Een lange sliert tractoren baant 
zich een weg door het dorp. Allemaal zijn ze afkomstig uit Zieuwent, de thuishaven van RKZVC. Nieuwsgierig komen 
de Lichtevoordenaren uit hun huizen gelopen. 

 
Met mobiele telefoons wordt het beeld vastgelegd. Welkom in de Achterhoek, waar Longa’30 en RKZVC zich opmaken 
voor wat wordt aangekondigd als de ‘Derby van het Oosten’. Waar de Bollenstreek de derby Quick Boys – Katwijk 
heeft en Spakenburg de tweestrijd met IJsselmeervogels, is dit een wedstrijd die in het oosten van het land al 
maanden leeft. 
   
Niet gek, want de derby stond eigenlijk voor begin maart op het programma. Door het winterse weer ging er toen een 
streep door de wedstrijd. Hoe anders zijn de omstandigheden deze zaterdagmiddag. Een fijn lentezonnetje zorgt voor 
een zomers gevoel in de Achterhoek. Geen mannen met handschoenen of vrouwen met ijsmutsen, maar zonnebrillen, 
korte broeken en zomerjurkjes. Het publiek is massaal naar het sportpark van Longa’30 gekomen om de derby te 
bezoeken. 
 

Nieuwjaarsreceptie 
Nadat de ronkende motoren van de tractoren tot stilstand zijn gekomen, verzamelen de supporters zich rond het veld. 
Het publiek staat op sommige plekken wel vier rijen dik langs de lijn. ‘Iedereen die hier vandaag is gekomen houdt van 
voetbal óf van tractoren’, klinkt het gekscherend langs de lijn. 

https://photos.google.com/share/AF1QipMOAwUh7uV30xDSPE6NaI6rfAsPgKGfRUlDXTq2HCs2OlYpvHkfgcpWI5Ac1WsGBA?key=LVpQXzVrVGZFSmVUY0NlX01lMTFnZ05jQnNQMlRn


Longa-voorzitter Marcel Eekelder legt uit dat hij de aanstichter is van het tractorgeweld. “Op de kampioensreceptie 
van RKZVC heb ik vorig seizoen gezegd dat deze wedstrijd nooit op zaterdag gespeeld kon worden, omdat de boeren 
uit Zieuwent dan moesten werken. Die uitspraak heeft RKZVC-voorzitter Johnny Cuppers vervolgens gebruikt in zijn 
nieuwjaarstoespraak. Hij riep de leden van RKZVC op voor deze wedstrijd op de tractor naar Lichtenvoorde te komen.” 
 

Tafereel 
Er wordt massaal gehoor aan gegeven. Het aantal tractoren dat naar Lichtenvoorde afreist, wordt geschat tussen de 
vijftig en honderd. Het bijzondere tafereel geeft de derby extra cachet. Zoals het affiche deze zaterdag toch al bijzonder 
is, vanwege de stand op de ranglijst. Het kleine RKZVC (350 leden) voert na achtereenvolgende kampioenschappen in 
de derde en tweede klasse ook in de eerste klasse de ranglijst aan. 
 
Longa (1.100 leden) volgt, met een achterstand van maar één punt. “De belangen zijn groot”, weet Eekelder. “Wij 
strijden bovendien nog voor de tweede periode. Maar ik teken vandaag voor een gelijkspel. Dat houdt de spanning er 
in de competitie mooi in.” 
 

Gezonde spanning 
Dat de belangen groot zijn, is ook op het sportpark te merken. Naast de geur van bier en vertrapt gras, hangt er vooral 
gezonde spanning in de lucht. De  supporterskernen van beide verenigingen hebben er na de verschillende 
plaagstootjes over en weer zin in. Dan is het moment daar. De spelers komen het veld op. Zoals het bij een derby 
hoort, worden de lokale helden onthaald met een ware sfeeractie. Slingers in Longa-kleuren worden op het veld 
gegooid. Het is het laatste zichtbare beeld, voordat het veld door de afgestoken rookpotten vol groene en oranje rook 
komt te staan. 
Als de rookwolken zijn opgetrokken, worden de silhouetten van de spelers zichtbaar. Jongens met Achterhoekse 
namen als Berendsen, Klein Goldewijk, Belterman en Krabbenborg verschijnen aan de aftrap. De wedstrijd zelf 
heeft voor rust weinig om het lijf. De ene na de andere lange bal wordt verzonden. Na rust is het niet veel beter, maar 
komt de derby wel meer los door de kansen die ontstaan. Een vrouw laat zich een zenuwachtig ‘Oh, oh, oh’ ontvallen 
als RKZVC-doelman Huib Jonkman ver uit zijn doel komt rennen en maar net voor een toesnellende Longa-aanvaller 
de bal weg kan koppen. 
Even later gilt dezelfde vrouw van vreugde als Sjors Storkhorst – de goalgetter van RKZVC – zijn ploeg naar een 1-0 
voorsprong kopt na een afgemeten voorzet vanaf de rechterflank. Het groene deel van het sportpark ontploft van 
blijdschap. Vanaf de speciaal voor dit duel opgebouwde tribune wordt gezang ingezet. Het thuispubliek is even stil, 
maar veert enige tijd later op als een kopbal van Freek Heinsbroek uiteenspat op de lat. Vanaf de zijlijn volgt Longa-
voorzitter Eekelder de laatste minuten vol spanning. “Het is gebeurd”, klinkt het vlak voor het einde van de wedstrijd 
teleurgesteld. Dat wordt bevestigd door scheidsrechter Klunder, die even voor achten voor de laatste keer op zijn 
fluitje blaast. 
 

Door dolle heen 
De spelers van RKZVC zijn door het dolle heen na de overwinning. De enige die zijn hoofd koel lijkt te houden is 
matchwinner Storkhorst. “Dit leek helemaal nergens op”, is hij realistisch na afloop. “Ja, natuurlijk, qua sfeer was het 
geweldig. Dit zijn de wedstrijden waar je het voor doet, maar voetballend hield het niet over. Veel te vaak speelden we 
de lange bal. Zelf speelde ik ook niet goed, maar gelukkig stond ik bij dat doelpunt op de juiste plek, zoals wel vaker dit 
seizoen.” 
Een stukje verderop is er de teleurstelling bij Longa-aanvoerder Simon Klein Goldewijk. “Deze wedstrijd leefde 
ontzettend. Dan is het zuur om te verliezen. Dat was vandaag niet nodig.” Of hij heeft genoten van de entourage 
tijdens de ‘Derby van het Oosten’? “Pfoe… Dat vind ik moeilijk om te zeggen. Nu overheerst vooral de teleurstelling. 
Als ik hier later op terugkijk, misschien kan ik er dan wel van genieten.” 
Genieten doet Storkhorst wel, want door de overwinning van zijn ploeg loopt RKZVC uit op Longa’30. Het verschil 
bedraagt vier punten, met nog drie wedstrijden te spelen. De hoofdklasse lonkt voor de ploeg uit Zieuwent, die op weg 
lijkt naar het derde kampioenschap op rij. “Ongelofelijk, welke voetballer kan dat navertellen?”, zegt Storkhorst. “En we 
doen het veelal met jongens uit Zieuwent. We hebben op dit moment een hele goede lichting. Daar plukken we de 
vruchten van. Mede daardoor mogen we wedstrijden als deze spelen. Wij weten echter ook dat deze derby niet 
blijvend is. Voor nu zijn we Longa voorbij, maar we blijven het kleine broertje. Er komt een tijd dat zij weer boven ons 
zullen staan.” 
Niemand die zich daar deze zaterdag echter mee bezig houdt. RZKVC viert feest en mag zich voor even de beste van 
de gemeente Oost-Gelre noemen. Dat wordt gevierd in Lichtenvoorde, waarna de lang stoet tractoren weer 
rechtsomkeert maakt richting Zieuwent. 
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De derby van het Oosten: trekkers, vuurwerk en een voetbalsprookje 

 
Afgelopen zaterdag stond in Lichtenvoorde de derby van het Oosten op het programma. Thuisploeg Longa’30 
nam het op tegen buurman RKZVC. De inzet was niet alleen de derby. Beide ploegen stonden namelijk op 
plaats 1 en 2 voorafgaand aan de wedstrijd. Het kampioenschap in de eerste klasse en promotie naar de 
hoofdklasse was dus binnen handbereik. Vooral voor het piepkleine RKZVC zou dat een geweldige stunt zijn. 
Het werd al met al een heet avondje op Sportpark De Treffer. 

 

De strijd om Oost-Gelre 
Voor het grootste gedeelte van de geschiedenis van beide clubs heeft RKZVC in de schaduw van Longa’30 gestaan. 
Longa’30 werd opgericht in 1930, RKZVC volgde pas 15 jaar later in 1945. Waar Longa’30 met Lichtenvoorde kan 
rekenen op ongeveer 12.000 inwoners, moet RKZVC het doen met Zieuwent en slechts 2.000 inwoners. Dit zorgt er 
logischerwijs voor dat Longa’30 meer leden heeft. Ongeveer 1100 mensen mogen zich lid noemen van Longa’30. Het 
aantal van 330 leden van RKZVC steekt hier schamel tegen af. Met al deze informatie lijkt het niets dan logisch dat 
Longa’30 al vijftig jaar lang dé club van Oost-Gelre genoemd mag worden. 
Heel vaak werd de derby van Oost-Gelre dus niet gespeeld in competitieverband. Het grootste gedeelte van de 
geschiedenis was Longa’30 namelijk actief in de derde klasse, met een paar uitschieters naar de tweede klasse. 
RKZVC moest het doen met lange periodes in de vierde klasse, met een paar uitschieters naar de derde klasse. Sinds 
een jaar of 10 is alles echter veranderd in Oost-Gelre. Beide teams zijn namelijk in die periode aan een opmars 
begonnen. 

 

De opmars 
Voor Longa’30 begon deze opmars in 2009. Na het 
kampioenschap van de derde klasse volgde direct promotie naar 
de eerste klasse. Hoewel de club de eerste klasse al niet meer had 
gezien sinds 1994 werd direct de titel gepakt. Hiermee mocht 
Longa’30 zichzelf de eerste ploeg uit de Achterhoek in de 
hoofdklasse noemen. Na drie schitterende seizoen was het 
sprookje van de Hoofdklasse echter voorbij en sindsdien speelt 
Longa in de eerste klasse. 
 
Voor RKZVC begon de opmars met een dieptepunt uit de 
clubgeschiedenis. In 2008 degradeerde de club namelijk naar de vijfde klasse. Zolang als de mensen in Zieuwent zich 
konden heugen had de club niet meer zo laag gevoetbald. Binnen één seizoen was de club gelukkig weer terug in de 
vierde klasse. Na promotie, degradatie en opnieuw promotie speelde RKZVC in 2014 in de derde klasse. Vanaf hier 
mocht ze toekijken hoe concurrent Longa’30 de Hoofdklasse wist te bereiken. In 2015 begon echter een waar 
voetbalsprookje voor de inwoners van het piepkleine Zieuwent. 

https://www.indehekken.net/de-derby-van-het-oosten-trekkers-vuurwerk-en-een-voetbalsprookje/


Een tweede plek in 2015 werd gevolgd door het kampioenschap van de derde klasse. Hoewel de club nooit actief was 
in de tweede klasse werd direct het kampioenschap behaald. Een nieuw hoogtepunt in de geschiedenis van RKZVC 
was aangebroken met de promotie naar de Eerste Klasse. Daarnaast betekende deze promotie dat de derby tegen 
Longa’30 eindelijk weer eens gespeeld zou worden. 

 

Een heet avondje 
Voorafgaand aan de competitie werd verwacht dat Longa’30 zou gaan meespelen voor promotie en RKZVC zou 
moeten vechten tegen degradatie. RKZVC wist echter alle verwachtingen te overtreffen. Tijdens de eerste derby van 
dit seizoen werd Longa’30 met 5-0 vermorzeld in Zieuwent. Met nog vier wedstrijden te gaan is duidelijk dat beide 
ploegen de verwachtingen hebben overtroffen. RKZVC mag rekenen op een eerste plek in de stand, op één punt 
gevolgd door de oranje-witten uit Lichtenvoorde. De derby zou dus niet alleen om de eer worden gespeeld. De winnaar 
van zaterdag zou zeer dichtbij promotie naar de Hoofdklasse komen. 

 
Aangezien de wedstrijd zo belangrijk was, hadden beide supportersgroepen groots uitgepakt. De uitsupporters 
kwamen uit Zieuwent met ongeveer 75 tractoren naar Lichtenvoorde. Sportpark De Treffer zat bomvol met 4.000 
voetbalsupporters uit de gehele regio. Voorafgaand aan de wedstrijd lieten zowel de uitsupporters als de 
thuissupporters zich zien met een flinke pyro. Deze sfeeracties pakten zelfs zo goed uit dat de wedstrijd iets later 
begon aangezien het veld onder een dikke rookwolk lag. 
 
De sfeer en supporters waren dus geweldig. Hetzelfde kan 
echter niet worden gezegd over het voetbal. Bij een goede 
derby is er altijd slecht voetbal en dat was vandaag zeker 
het geval. Eén doelpunt van RKZVC in de tweede helft was 
genoeg om de volle buit binnen te halen. Met deze 
overwinning wordt het voetbalsprookje van RKZVC nog 
verder doorgezet. Een derde kampioenschap op rij en 
promotie naar de hoofdklasse is dichtbij voor de kleine club 
uit het piepkleine dorp Zieuwent. Iets wat zelfs de meest 
optimistische supporters vier jaar geleden niet hadden 
durven dromen. 
 

https://www.indehekken.net/de-derby-van-het-oosten-trekkers-vuurwerk-en-een-voetbalsprookje/sony-dsc-42/


 

 

  

https://www.indehekken.net/de-derby-van-het-oosten-trekkers-vuurwerk-en-een-voetbalsprookje/sony-dsc-46/


Weekkrant Oost Gelre 

 
Ruim 4000 toeschouwers bekeken de wedstrijd tussen koploper RKZVC en de nummer twee Longa'30 in de Eerste Klasse KNVB. 
(Foto: Marcel Houwer) 

'Boertjes RKZVC' winnen van Longa'30 
ma 7 mei 2018, 16:01  
 
RKZVC kan de kampioenstitel in de eerste klasse al bijna ruiken na de overwinning op Longa'30. Zaterdag 
werd het in de tweede helft van de wedstrijd in Lichtenvoorde 0-1 voor de ploeg uit Zieuwent door een 
kopbal van Sjors Storkhorst. Een onoplettend moment aan de zijde van Longa'30 waar RKZVC van 
profiteerde. Daarmee houdt RKZVC de touwtjes in handen om voor de derde keer te promoveren. Nu naar 
de hoofdklasse. 
(door Eveline Zuurbier) 
 
LICHTENVOORDE - De wedstrijd die werd aangekondigd als 'de derby van het oosten' kon niet zonder veel oranje 
en groene rook en met oranje knalserpentine van start gaan. Daar omheen stond langs de lijnen een kolkende 
massa toeschouwers (ruim 4000) die bovenal proefde van de sfeer: een treffen tussen het grote Longa'30 tegen het 
kleinere boerendorp Zieuwent. Longa'30 wilde revanche na de 5-0 nederlaag in Zieuwent. 
 
'Slecht weer voor voetballen' 
Voor de supporters van RKZVC gold: 'slecht voetbalweer!' "We maken het karwei in Lichtenvoorde gauw af want er 
moet gemaaid en ingekuild worden", aldus de supporters die met een vijftigtal tractors in allerlei soorten en maten 
hun opmaat maakten naar rivaal Longa'30. De invasie van tractors was een gevolg na een uitspraak van Longa'30-
voorzitter Marcel Eekelder. Die had bij het vorige kampioensfeest van RKZVC de opmerking geplaatst dat hij bij de 
gemeente Oost Gelre al een vergunning had aangevraagd voor parkeerplaatsen voor tractors. 
 
Wit spoor 
RKZVC-voorzitter Johnny Cuppers had op zijn beurt de achterban opgeroepen met trekkers naar sportpark De 
Treffer te komen; hetgeen ook gebeurde. De weg naar de Keistad was niet moeilijk vinden. Van te voren hadden 
voetbalfans een wit spoor getrokken van Zieuwent naar het voetbaldomein van Longa'30. 
Het braakliggende terrein van Raadhuishofje, tegenover sportpark De Treffer, kon bijna alle trekkers herbergen. 
  



We reden met zestig trekkers naar de voetbalderby van Oost Gelre 
Sam van Raalte, Foto's door: David Meulenbeld Vice Sports 
May 10, 2018, 12:15 
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“Sommige boeren zijn vanochtend extra vroeg begonnen met het gras 
inkuilen, zodat ze hier bij kunnen zijn."  
Op de foto zie ik een kalklijn die dwars over de hoofdstraat 
Lichtenvoorde is getrokken. “Een groep van ons is er 
vannacht langs geweest met de lijnentrekker van de 
voetbalclub,” zegt Stefan Beerten trots, terwijl hij op het 
dorpsplein van Zieuwent een foto op zijn telefoon laat zien. 
“Ze kwamen uit de kroeg, hadden genoeg bier op en 
hebben Lichtenvoorde onder gekalkt.” 
Stefan is supporter van RKZVC uit Zieuwent. Vandaag 
speelt zijn club in de Eerste Klasse tegen rivaal Longa’30 
uit het nabijgelegen Lichtenvoorde. De vorige keer dat de 
twee clubs tegen elkaar speelden, won RKZVC met 5-0. 
Om dat er goed in te wrijven, hebben jongens van RKZVC 
die uitslag vannacht groot op de hoofdweg van 
Lichtenvoorde gekalkt.  
De twee rivalen gaan nu, een half jaar na die 5-0, 

gezamenlijk aan kop in de Eerste Klasse. RKZVC staat 
eerste en heeft met nog vijf wedstrijden te gaan een puntje 
voorsprong op nummer twee Longa’30. Het gaat dus 
spannend worden vandaag. 
. 
Omdat de voorzitter van Longa’30 weleens heeft gegrapt 
dat heel RKZVC uit boeren bestaat, hebben de supporters 
van RKZVC besloten vandaag met een enorme stoet 
trekkers naar Lichtenvoorde te gaan voor de derby. 
Daarom staan we nu op het dorpsplein van Zieuwent, 
waar de trekkers verzamelen. In razend tempo scheurt de 
ene na de andere trekker het plein op. “Sommige boeren 
zijn vanochtend extra vroeg begonnen met het gras 
inkuilen, zodat ze hierbij kunnen zijn,” zegt Stefan, een 
van de initiatiefnemers van de trekkerstocht. 

 

Op klompen naar de derby. 

De actie van RKZVC-supporters 

https://vicesports.nl/author/sam-van-raalte
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Er blijkt nog best een logistiek aan de trekkerstocht te pas 
te komen, omdat de bestuurders van de trekkers gezellig 
willen drinken in Lichtenvoorde, maar daarna niet dronken 
op de trekker terug naar huis mogen rijden. “Ik heb mijn 
fiets al in Lichtenvoorde gezet,” legt Stefan uit. “Na de 
tocht breng ik straks mijn trekker weer terug naar 
Zieuwent. Dan rij ik met iemand anders mee naar 
Lichtenvoorde en kan ik daar gewoon drinken. Daarna ga 
ik dan met de fiets weer naar huis.” 

Ook Johnny Cuppers, de voorzitter van RKZVC, gaat mee 
met de trekkerstocht. Hij zal zelf voorop rijden en heeft een 
enorme RKZVC-vlag aan zijn trekker gehangen. Ik spreek 
hem aan op het dorpsplein. Ik vind dat hij een gespannen 
gezicht trekt, maar Johnny wil daar niks van weten. “Ik ben 
niet zo van het gespannen zijn,” zegt hij. “Ik denk dat het 
vandaag weer goed gaat aflopen voor ons. Thuis werd het 

5-0, en ik denk dat het nu precies andersom wordt: 0-5.”  
Als ik zeg dat ik heb gehoord dat er ook flink wat vuurwerk 
aanwezig zal zijn, moet Johnny lachen. “Daar weet ik 
officieel niks van,” zegt hij. “Maar dat zal ongetwijfeld. 
Toen we thuis met 5-0 wonnen, was er ook veel oranje en 
groene rook. Er is onderling gelukkig veel respect tussen 
de bestuurders, spelers en supporters. Als er vuurwerk 
gebruikt wordt, weet ik zeker dat de supporters niet zo 
stom zijn het op het veld te gooien. Dus ik verwacht daar 
helemaal geen problemen van. Dat is toch de 
Achterhoekse manier van doen. Voor relletjes hoeven we 
niet bang te zijn. Het wordt echt een voetbalfeest.” 
 
 

Een stukje verderop zie ik tussen de ronkende trekkers 
een jongen driftig zijn groene tractor boenen met zijn 
mouw. Hij heet Patrick en blijkt een van de jeugdtrainers 
van RKZVC. Ik vraag hem waarom hij zijn trekker boent. 
“Ik heb deze trekker geleend. Hij komt van een biologische 
varkenshouderij en zat helemaal vol stof. Hij moet 
natuurlijk wel mooi glimmen als je ermee op pad gaat,” 
zegt Patrick. “Deze trekker is van het merk Fendt. Ik ben 
zelf ontzettend fan van Fendt, dus dat ik deze mee kan 
krijgen, is geweldig.” Patrick houdt niet alleen van voetbal. 
“Mijn grote hobby is tractorpulling. Daar doe ik mee aan 
verschillende wedstrijden,” zegt hij. Ik weet niet wat 
tractorpulling precies is, maar het klinkt interessant. 

De trekkers scheuren het dorpsplein op 

Met een sjaaltje van RKZVC op de trekker. 

De bewoners van Zieuwent zwaaien de stoet uit. 

https://www.youtube.com/watch?v=2konoysvkKE


Dan is het tijd om te gaan rijden. Ik spring bij Stefans 
tractor op het spatbord en moet me vasthouden aan een 
paar metalen buizen om er niet af te donderen. Voorzitter 
Johnny rijdt voorop, daarachter rij ik met Stefan voor de 
stoet van zestig blinkende trekkers uit. Tientallen mensen 
zwaaien de trekkers uit in Zieuwent. Ik voel me net de 
koning op Koningsdag en zwaai netjes terug. De 
imposante stoet gaat langs weilanden vol luierende koeien 
en ingekuild gras. “We hebben de politie helemaal niet 
ingelicht dat we dit doen, maar die vinden het vast prima,” 
zegt Stefan. Onderweg paft hij een paar peukjes weg. 
 

De zon schijnt lekker en we rijden langs verschillende 
dorpjes. Het is eigenlijk maar vijf minuutjes rijden van 
Zieuwent naar Lichtenvoorde, maar de supporters van 
Zieuwent hebben een flinke omweg ingepland, langs 
andere dorpjes, zodat de trekkerstocht een minuut of 
twintig duurt. Overal staan mensen langs de kant om het 
fenomeen te zien. De stoet bestaat trouwens niet alleen uit 
voetbalsupporters. “Sommige bestuurders hebben niks 
met voetbal, maar zijn gewoon dol op trekkers. Die wilden 
dit ook meemaken. Lachen toch?” zegt Stefan. 
Als we aankomen in Lichtenvoorde zie ik de koeienletters 

die Stefan eerder op zijn telefoon liet zien. “Lon-ZVC 0-5” 
staat er op de weg gekalkt. Honderden mensen staan op 
de stoepen voor het sportcomplex van Longa’30 om de 
zestig trekkers binnen te zien komen rijden. Een trekker 
klapt per ongeluk vol op de achterkant van een auto, maar 
meer dan wat blikschade levert het gelukkig niet op. Jonge 
voetbalsupporters steken groene fakkels af om de trekkers 
van RKZVC te verwelkomen. Sommige mensen langs de 
kant beginnen spontaan te applaudisseren naar de 
wagens. 

De voorzitter van Longa’30 heeft pal voor de ingang van 
zijn club netjes een parkeerplaats geregeld voor de 
trekkers. Als Stefan zijn trekker heeft geparkeerd, klim ik 
uit de wagen. Het is tijd voor een potje voetbal. Het is 
dringen om het sportcomplex binnen te komen. Longa’30 

verwacht zo’n vierduizend toeschouwers vandaag, misschien wel meer. Ik betaal 5 euro entree en haal biertjes voor de 
fotograaf en mijzelf. Het stikt van de mensen, de hele regio is uitgelopen. Ik zie een moeder lopen met een kind dat maar 
een paar weken oud is, maar ook opaatjes van dik in de tachtig. Alles loopt door elkaar. 

Pyro en trekkers, een prima combinatie. 

De trekkers worden als helden onthaald. 

Nog meer pyro en trekkers. 



Stefan en zijn maten gaan aan de lange zijde staan, 
tegenover de tribune van Longa’30. De wind staat vanaf 
daar richting het veld, wat voor meer effect zorgt als er 
rookpotten afgestoken worden. “Een paar jongens hebben 
half Polen leeg getrokken aan vuurwerk,” zegt hij lachend. 
Vlak voordat de wedstrijd begint steken de jongens een 
flinke stapel rookpotten en fakkels af. De rook is zo dik dat 
ik even geen hand voor ogen kan zien. Ik heb spijt dat ik 
een paar dagen eerder mijn neusharen heb getrimd, 
omdat de rook nu meteen vol op mijn longen slaat. De 
actie is in ieder geval geslaagd, want de wind blaast de 
rook mooi het veld op. “Het is een beetje te veel, hè,” zegt 
een wat oudere man, maar dat deert niet. De derby kan 
beginnen. 

De wedstrijd is niet veel soeps. “Het is een beetje 
hotseknotsvoetbal,” hoor ik iemand langs de kant terecht 
zeggen. De fotograaf en ik halen naast het veld nog maar 
eens een biertje en patat met mayo bij snackkar ‘t 
Smikkeltje. Het is van een afstandje mooi om te zien, al die 
mensen die in de zon naar de wedstrijd staan te kijken. 
Sommige kijken vanaf een heuveltje, anderen vanaf een 
tribune. Een jongen is zelfs in een paal geklommen om 
alles goed te kunnen zien. Een vriend van Stefan staat 
tegen de boarding aan met een blond meisje te praten. 
“Chef, je hebt al een vriendin!” schreeuwt een van zijn 

vrienden van een afstandje. De jongen haalt zijn 
schouders op en praat door met het meisje. 
De eerste helft levert geen doelpunten op. In de tweede 
helft kopt Sjors Storkhorst, de topscorer van RKZVC, een 
voorzet goed binnen: 0-1. De helft van het publiek barst in 
juichen uit voor RKZVC, de andere helft kijkt beteuterd. 
Het blijft daarna nog spannend tot de laatste minuut, 
vooral omdat Longa’30 een paar goede kansen krijgt. 
Stefan en zijn vrienden kijken met strakke gezichten toe, 
maar uiteindelijk sleept RKZVC de overwinning binnen. De 
helft van het publiek barst weer in juichen uit, terwijl jonge 
kinderen het veld bestormen om met vlaggen te zwaaien 
en met confettislierten te spelen. 
 

Ik loop over het veld naar de uitgang van het sportcomplex, 
waar ik zie hoe sommige supporters van RKZVC weer 
vertrekken op de trekker. Ook Stefan maakt zich klaar om 
zijn trekker terug te brengen, zodat hij kan gaan zuipen. Hij 
slaat me voldaan op mijn schouder. “Nou, dat was mooi 
he?” vraagt hij. Ik ben het grondig met hem eens. Het 
kleine Zieuwent heeft weer een stap gezet naar de 
landstitel. Ik ben benieuwd wat de boeren dan van plan zijn 
als feestje. 
 
Zie hieronder nog wat 
foto’s van de derby. 

Supporters van RKZVC steken flink wat fakkels af. 

De spelers komen in de rook het veld op. 

Deze jongens hebben perfect zicht op de wedstrijd. 



 



 


