
Twitter en artikelen rondom RKZVC 1 – Longa ’30 1 14-9-2019 
 

Zaterdag 14 september om 19.00 
 

RKZVC 1  -  Longa ’30 1 
 
 
Bij de vorige editie van deze derby in Zieuwent was er in de week vooraf veel te doen. Denk aan de oranje kerk 

(groen achteraf), de groene leeuw, de neefjes van Lau, enzovoorts. Deze keer was het, afgezien van artikelen 

in de krant, vooraf volledig stil. Dit kwam misschien mede door de Lichtenvoordse kermis in het weekend 

ervoor, de slechte competitiestart van Longa ’30 (2 nederlagen) tegenover een redelijk goede start van RKZVC 

(4 punten uit 2 wedstrijden). Toch zaten er ook wel overeenkomsten 

• Lang van tevoren was het duidelijk dat het fantastisch weer zou worden (20 graden, bijna windstil) 

• ’s Middags voorafgaand was er een erg geanimeerde bijeenkomst van de businessclubs (200 aanwezigen) 

• Uiteindelijk waren er zo’n 2500 toeschouwers 

• Een 3e helft tot ver in de nachtelijke uurtjes. 
 

Deze keer dus alleen twitterberichten, voorbeschouwingen, krantenartikelen vooraf / achteraf en 

twitterberichten. 

 

Ook al zin in dé derby van de Achterhoek zaterdag a.s. RKZVC - Longa '30? De wedstrijdsponsor en de 

balsponsor in ieder geval wel!  

  

  



Met 4 jeugdspelers van RKZVC hebben we het over de Hoofdklasse Derby RKZVC - Longa '30 

De neefjes van …………………….. 

De wedstrijd in de 1e klasse, seizoen 2017-2018 was aanleiding voor supporters van Longa’30 om een 
spandoek te maken met de ludieke tekst: de neefjes van Lau. Wat daarmee bedoelt werd, was wel duidelijk! 
In navolging hiervan is de naam een geuzennaam geworden en is er door supporters van RKZVC zelfs een 
supportersclub opgericht: de Neefjes van…..! 

Wij kijken vooruit naar de wedstrijd van aanstaande zaterdag RKZVC – Longa’30, nu met de Neefjes van 
Krabbenborg: Tristan en Dani Krabbenborg, Lars en Dirk Verhoeven, jeugdspelers van RKZVC. 

We stellen ze aan je voor! 

 
v.l.n.r. Dirk, Lars, Dani en Tristan 

− Tristan is 16 jaar oud, voetbalt bij RKZVC JO17-1 en zijn positie is middenvelder. 

− Dani is 13 jaar oud, voetbalt bij RKZVC JO15-1 en zijn positie is rechts op het middenveld 

− Lars is 11 jaar oud, voetbalt bij RKZVC JO11-1 en zijn positie is links op het middenveld 

− Dirk is 7 jaar oud, voetbalt bij RKZVC JO8-1 en zijn positie is nog overal op het veld! 

 

Waarom zijn jullie lid geworden van RKZVC? 
De 4 neefjes zijn gaan voetballen omdat ze thuis veel voetbalden. Ze zijn bijna groot geworden op het 
voetbalveld net als hun ouders. De keus voor deze sport was voor deze jongens dan ook niet zo vreemd. De 
vaders van Tristan en Dani voetbalden vroeger ook in het 1e en 2e elftal, dus zij hadden al vele zondagen 
meegemaakt op het veld. De vader van Lars en Dirk heeft maar 1 jaar gevoetbald en is direct gestopt op dit 
hoogte punt. 

Hebben jullie de wedstrijd gezien toen Longa’30 met 5-0 verslagen werd door RKZVC?Dani heeft de 
wedstrijd bekeken en vond het een spannende wedstrijd met mooie doelpunten. Ondanks dat hij veel zelf 
op het trainingsveld had gevoetbald, had hij alle 5 goals gezien. 



Tristan had zich een mooie plek gezocht op de tribune achter de goal, samen met zijn vrienden. Hij 
herinnert zich de wedstrijd als een mooie pot, met een terechte winnaar. Maar dat kon ook niet anders met 
deze uitslag! 

De uitwedstrijd naar Longa’30 was voor deze neefjes heel bijzonder, want hoe zijn jullie naar 
Lichtenvoorde gegaan?  
Tristan, Lars en Dirk zijn meegegaan in de optocht met de trekkers. “Er waren 48 trekkers in de stoet. We 
gingen via Harreveld naar Lichtenvoorde en hadden onderweg heel veel bekijks. De wedstrijd was heel erg 
spannend met gelukkig een 0-1 overwinning.” Dani heeft de wedstrijd niet kunnen bekijken omdat hij ziek 
was. Hopelijk zal hem dat zaterdag niet overkomen. 

Gaan jullie zaterdag naar deze bijzondere wedstrijd, de derby in de hoofdklasse? En wat verwachten jullie 
ervan? 
Dirk gaat zeer zeker kijken, want hij mag met zijn teamgenoten aan de hand van de spelers meelopen. Hij 
hoopt erop dat hij met Jens Schutten mee mag lopen. Jens is zijn favoriete speler. Hij kan zich goed 
herinneren dat Jens 3 goals maakte in 15 minuten. En dat is volgens Dirk wel enorm knap! Zijn voorspelling 
is 5-4. 

Dani is ook van plan om te gaan kijken. Hij wil wel meer van de wedstrijd zien, in plaats van te gaan 
voetballen met zijn vrienden op het trainingsveld. Hij verwacht van beide teams een gelijk opgaande strijd 
en denkt dat het niet snel weer een 5-0 overwinning zal worden voor RKZVC. Hij hoopt echter wel op veel 
doelpunten van RKZVC. Dani denkt dat het 3-2 gaat worden.  
Tristan gaat ook zeker kijken. Hij hoopt dat het een mooie wedstrijd wordt waarin beide teams willen 
winnen. Zijn voorspelling is 2-0. 

Lars gaat ook kijken. Hij verwacht een gelijk opgaande strijd en voorspelt 2-1. 

Wat zijn jullie dromen? De meeste jongens dromen om te voetballen bij Ajax of bij Barça. Waar dromen 
deze neefjes van? 
Tristan wil graag basisspeler worden bij het 1e elftal van RKZVC. Maar dan hopelijk wel op een hoog niveau 
en niet in een 4e of 5e klasse. 

Dani wil graag aanvoerder bij het 1e elftal zijn, en dan graag met zijn neefjes in dit team voetballen! Het 
mooiste zou dan zijn om tegen Longa’30 te voetballen met in de basis hun neefje Nout Seesing. 

Lars heeft ook het 1e elftal als doelstelling en gaat er hard aan werken om dit te behalen. Hij heeft al een 
teamfoto met het huidige 1e elftal gemaakt, samen met teamgenoot Rein. Dus dit was al een voorproefje! 

Hebben jullie wel eens getraind onder leiding van Laurens Knippenborg of een selectie lid? 
Tristan heeft in de D1 training gehad van Remco van Leeuwen. Hij heeft veel van Remco geleerd, met name 
de techniektrainingen, hebben van hem een betere speler gemaakt. 

Dani heeft in de voorbereiding van het Seesing Tournament training gehad van Laurens Knippenborg. 
“Laurens traint heel erg wedstrijdgericht en op techniek. De trainingen waren vergelijkbaar met het 1e elftal 
maar dan op hun niveau. We mochten bijvoorbeeld de bal vaker aanraken tijdens een oefening, het 1e 
mocht dan maar 2x raken, maar wij gelukkig vaker.” 

Lars heeft 1 training gehad met de voetbalschool van Jens Schutten. Dit was onder leiding van hoofdtrainer 
Michel en was ook erg leuk. 

Hebben jullie nog een tip voor het 1e elftal voor aankomende zaterdag? 
Dani en Lars komen met een goede tip, die ze volgens mij van een heel bekende voetballer hebben 
gehoord! De tip luidt als volgt: 

“Maak in ieder geval 1 goal meer dan de tegenstander!!!” 

Tristan, Dani, Lars en Dirk, bedankt voor dit leuke interview. Veel plezier aanstaande zaterdag bij de 
wedstrijd. 

 

  



 Voorbeschouwing RKZVC - Longa'30 met Lichtenvoordenaar Remco van Leeuwen 
 
Met de Lichtenvoordse kermis net achter de rug, zetten wij het vizier nu op de 
hoofdklasse editie van de Derby van het Oosten. Samen met Remco van 
Leeuwen, zelf woonachtig in Lichtenvoorde, kijken wij vooruit op de wedstrijd van 
komende zaterdag. Wat weet hij van Longa’30, wat denkt hij te kunnen 
verwachten en wat is zijn voorspelling voor zaterdag? 
 

Wat vind jij van de start van RKZVC aan de competitie?  
Uiteindelijk denk ik dat 4 punten uit 2 wedstrijden wel terecht is voor ons en wij 
kunnen hier wel mee leven. Wij hebben twee onbekende tegenstanders gehad en 
het was sowieso goed en fijn dat wij de eerste thuiswedstrijd ook direct hebben gewonnen. Dat is toch altijd 
lekker beginnen. Afgelopen zondag had er meer ingezeten, vooral op basis van de eerste helft. Hierin kregen 
we een aantal mogelijkheden op de 0-3 en laten wij daarna de tegenstander terugkomen in de wedstrijd 
terwijl we de mogelijkheden hebben gehad om hem ‘’dood’’ te maken, maar uiteindelijk staat het 2-2 met 
rust en mogen wij nog blij zijn met een punt door de kansen op het einde van de wedstrijd (waaronder een 
penalty voor de tegenstander).  
Wat betreft het spel ben ik in ieder geval nog niet tevreden (zowel als team kunnen we beter en ook ikzelf 
kan en moet nog beter gaan spelen). Wellicht te maken met de voorbereiding, al mag dat mijn inziens geen 
excuus zijn. Mooi moment om zaterdag te laten zien dat we nog velen malen beter kunnen lijkt me! 

Hoe goed ken jij de jongens van Longa?  
Qua naam ken ik uiteraard wel de nodige jongens, al zitten er weinig tot geen spelers meer in waar ik nog 
mee heb gespeeld destijds. Een aantal jongens van buitenaf en daarnaast veelal wat jongere jongens. 
Afgelopen zaterdag heb ik wel de wedstrijd Longa’30 – Udi gezien, al zal het aanstaande zaterdag een 
compleet andere wedstrijd worden. Voetballend was Longa’30 niet heel erg sterk maar ze misten o.a. ook 
Tim Bader en Mattheys Kuypers). Al met al denk ik dat wij als team en individueel op dit moment sterker 
zijn dan Longa’30 al is het ook geen team dat makkelijk te verslaan is en toch ook zeker een aantal 
gevaarlijke spelers heeft! 

Jij gaat trainingen verzorgen voor Longa. Wat houdt dit precies in?   
Vanaf komende vrijdag ga ik wekelijks techniektrainingen verzorgen op de vrijdagmiddag voor Longa’30 (in 
verband met de continuroosters op scholen komt dat goed uit voor zowel de kinderen als de ouders. Ook de 
club creëert hiermee meer trainingsruimte op de drukke uren). Dit heb ik afgelopen seizoen en ook dit 
seizoen onder andere ook voor AZSV en HMC gedaan en is voor een perfecte combi met mijn andere 
werkzaamheden bij de Football Equals Academy en op de Universiteit in Enschede. Daarnaast vind ik het 
leuk dat ik aan de slag kan gaan bij Longa’30, toch de club waar ik jaren in de jeugd heb gespeeld en een 
aantal glorie jaren in het eerste mee heb mogen maken. Het is een grote club met veel leden en daardoor 
veel mogelijkheden. Het is een leuk en uitdagend project en met zo’n talentenvijver als die van Longa’30, is 
er nog veel te ontwikkelen. 

Ben jij nog wel welkom in Lichtenvoorde na de derby van komende zaterdag?  
Absoluut, en dat zal ook na 3 punten voor ons niet veranderen. Bij het voeren van de gesprekken over de 
techniektraining zeiden ze nog wel dat ik nu alleen nog bij Longa’30 moest gaan voetballen, al gunnen de 
mensen van Longa’30 mij ook het beste met RKZVC, en ik andersom hun (al zal dat zaterdag even anders zijn 
gok ik). Na de wedstrijd zal ik ongetwijfeld met veel Longa’30 supporters/vrijwilligers/bestuursleden en oud 
teamgenoten een drankje doen, ongeacht het resultaat! 

Neem ons mee met de wedstrijd van komende zaterdag. Wat verwacht je dat er gaat gebeuren?  
Persoonlijk hoop ik natuurlijk op de overwinning, dat lijkt mij logisch. Daarmee komen we gelijk op 7 punten 
van de onderste ploegen en dat is erg belangrijk in deze fase van de competitie. Wij moeten gaan laten zien 
dat wij beter kunnen spelen dan afgelopen weken en stabieler zijn. Wij zijn wat ouder en volwassener dan 
Longa’30 en daar moeten wij ook gebruik van gaan maken. De wedstrijd is natuurlijk een wedstrijd opzich 
en daar moeten we met zijn allen van genieten maar bij een overwinning staan we er natuurlijk ook gewoon 
direct goed bij!! 



Verder hebben wij ook een nagenoeg fitte selectie (alleen afgelopen dinsdag trainden Siebe en Waldo apart 
en viel Harm kort voor het einde uit). Ik verwacht dat Longa’30 ons het spel zal laten maken en dat zij 
defensief en compact zullen spelen om daarnaast gebruik te maken van hun snelheid voorin. Zij moeten hun 
eerste punten halen en zullen veel duels opzoeken om ons niet in de wedstrijd te laten komen. Aan ons dan 
de taak om slim genoeg te zijn en ons daaronder uit te voetballen. Individueel hebben wij meer kwaliteit 
denk ik, maar op het moment dat wij niet 100% zijn, zullen wij het heel lastig gaan krijgen. 

Voor wat betreft het scoreverloop zal de eerste goal door ons gemaakt worden en dat is ook het mooiste 
voor de wedstrijd, want dan moet Longa komen. Dat zal dan ook gebeuren en zij zullen de gelijkmaker 
maken. In de loop van de wedstrijd krijgen wij dan toch grip op de wedstrijd en lopen wij uit naar een 3-1 
overwinning. 

Wie eindigt er hoger in de competitie?  
Wij zullen hoger eindigen denk ik nu. Maar uiteraard is het nog ver. Wij hebben twee keer gespeeld tegen 
een debutant in de hoofdklasse en dat kan een vertekend beeld geven. Het is nog onduidelijk wie de echt 
goede teams zijn. Dit zal na zo’n 6-8 wedstrijden duidelijker worden, wij moeten zorgen dat we tot die tijd 
bovenin mee blijven draaien! 

Is er verder nog iets dat je kwijt wil? 
Graag wil ik iedereen (zowel met een Longa’30 als RKZVC hart) een mooie voetbal avond toewensen! Wij 
gaan er in ieder geval proberen een spektakel van te maken, met als doel 3 punten. Tot zaterdag allen! 

  



Nog twee dagen kermis in Lichtenvoorde en dan 
gaat het vizier op de derby tegen RKZVC 
De Gelderlander 09-09-19, Twitter 

 
LICHTENVOORDE - In Lichtenvoorde hebben veel mensen nu een kater. Vooral van het vele bier op de 
kermis, die tot dinsdagavond duurt. Als de hoofdpijn is verdwenen, gaat het vizier op de derby RKZVC-
Longa'30 van komende zaterdag. 

De voetballiefhebbers kijken er al reikhalzend naar uit. Zaterdagavond om 19.00 uur staat in Zieuwent de 
derby RKZVC-Longa'30 in de hoofdklasse B op het programma. Een clash tussen de twee dorpen in de 
gemeente Oost Gelre. 

In het seizoen 2017-2018 stond deze derby, toen in de eerste klasse E, ook al op het programma. In 
Zieuwent kwamen er toen meer dan 3.000 mensen af op deze historische wedstrijd, die RKZVC met liefst 5-
0 won. Later dat seizoen in Lichtenvoorde (wederom won RKZVC, nu met 1-0) waren er zelfs 4.000 
toeschouwers. 

Komende zaterdag worden er weer minimaal 3.000 mensen verwacht op sportpark De Greune Weide. 
RKZVC staat er met 4 punten in de hoofdklasse B na 2 duels beduidend beter voor dan het nog puntloze 
Longa'30. De Lichtenvoordenaren hebben hun hoofd nu echter eerst nog 2 dagen bij de kermis staan. 



 

Aan sfeer geen gebrek bij de vorige derby in Zieuwent © Theo Kock  

 

  

https://www.gelderlander.nl/voetbal-achterhoek/nog-twee-dagen-kermis-in-lichtenvoorde-en-dan-gaat-het-vizier-op-de-derby-tegen-rkzvc~a9884c58/113607519/
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Longa'30 won al sinds 1975 niet meer van RKZVC 
(De Gelderlander 11-9-2019, Twitter)

 
Sjors Storkhorst heeft gescoord voor RKZVC in de vorige derby in Zieuwent. © DE GELDERLANDER 

ZIEUWENT - De derby RKZVC-Longa'30 in de hoofdklasse B staat voor de deur. Lukt het Longa'30 
zaterdagavond (aanvang 19.00 uur) wel om te winnen? 

Van de laatste vier derby's tussen de clubs uit Zieuwent en Lichtenvoorde won Longa'30 er geen een. In het 
seizoen 2017-2018 won RKZVC in Zieuwent met 5-0 en werd ook de uitwedstrijd in Lichtenvoorde met 1-0 
gewonnen. RKZVC werd dat seizoen kampioen in de eerste klasse E. Op beide wedstrijden kwamen meer 
dan 3.000 mensen af. 

Daarvoor speelden beide kemphanen in het seizoen 1988-1989 tegen elkaar. Destijds in de derde klasse C. 
In Lichtenvoorde won RKZVC met 1-0 en de return eindigde onbeslist: 1-1. Desondanks degradeerde RKZVC 
naar de vierde klasse. 

Om nog meer derby's in competitieverband op te sporen, moeten we heel ver teruggaan in de historie. In 
het seizoen 1974-1975 troffen de kemphanen elkaar in 4C. Longa'30 werd toen kampioen. De uitslagen van 
de twee derby's in dat seizoen zijn vooralsnog niet te achterhalen. 

Zaterdagavond begint thuisclub RKZVC weer als favoriet. De ploeg van trainer Laurens Knippenborg staat na 
2 duels in de hoofdklasse B op de 4e plaats met 4 punten. Longa'30 is de nummer 13 en wacht nog op het 
eerste punt. 

 

 

  



Longa'30-trainer Zandstra: ‘RKZVC is de favoriet’ 

(De Gelderlander 12-9-2019, Twitter)

 
Longa'30 won al lang niet meer van RKZVC. © Theo Kock  
 

DERBY RKZVC-LONGA'30 

LICHTENVOORDE - Longa'30-trainer Erik Zandstra begint zaterdagavond aan zijn derde derby tegen 
RKZVC. De oefenmeester van de Lichtenvoordse hoofdklasser wacht nog op het eerste punt tegen de 
Zieuwentse buurman. 

Raymond Willemsen 12-09-19, 12:35  

In zijn eerste seizoen als trainer bij Longa'30, in het seizoen 2017-2018, leed Zandstra een van de 
smadelijkste nederlagen als trainer van de Lichtenvoordenaren. In Zieuwent werd het op zaterdag 14 
oktober 2017 toen 5-0 voor RKZVC.  

,,Terwijl we dat seizoen zo goed begonnen waren", aldus Zandstra. ,,De eerste drie competitiewedstrijden 
in de eerste klasse hadden we gewonnen. ,,Ik heb aan die wedstrijd geen goede herinneringen, maar het 
was wel heel leerzaam. Wij waren heel slecht en de jongens van RKZVC speelden de wedstrijd van hun 
leven. We hebben ons daarna wel snel herpakt, wonnen de volgende wedstrijd meteen van Quick 1888.” 

De return in Lichtenvoorde werd dat seizoen ook door RKZVC (1-0) gewonnen. Zandstra: ,,Maar toen was 
een gelijkspel ook terecht geweest. Ik hoop dat we zaterdag wel voor een goed resultaat kunnen gaan, al is 
RKZVC de favoriet. Wij wachten in de hoofdklasse nog op het eerste punt, maar misschien is dit het 
moment om het te draaien.” 

Tim Bader 

In de vorige wedstrijd tegen UDI'19 in de hoofdklasse B miste Longa'30 de middenvelders Mattheijs 
Kuypers en Tim Bader. Kuypers keert terug na een schorsing. Het is nog onzeker of Bader, die kampt met 
een liesblessure, zaterdagavond (aanvang 19.00 uur) ook kan spelen. ,,Tim wordt vrijdag nog getest", zegt 
Zandstra. ,,Het is voor hem te hopen dat hij deze mooie derby kan spelen.” 
  

  

https://www.gelderlander.nl/voetbal-achterhoek/longa-30-trainer-zandstra-rkzvc-is-de-favoriet~a64af85f/122874318/
https://www.gelderlander.nl/voetbal-achterhoek/longa-30-trainer-zandstra-rkzvc-is-de-favoriet~a64af85f/122874318/


‘Blij dat het vorige keer geen 10-0 werd’ 
(De Gelderlander 13-9-2019, Twitter) 

 
ZIEUWENT - RKZVC-Longa’30 is dé derby in de Achterhoek. Zaterdagavond is het weer zo ver en zullen 
duizenden voetbalfans de gang naar Zieuwent maken. 

De laatste twee derby’s tussen RKZVC en Longa’30 liggen nog vers in het geheugen. Thuis won RKZVC met 5-
0 en de return in Lichtenvoorde eindigde ook in Zieuwents voordeel: 0-1 

Tweemaal was het in het seizoen 2017-2018 groot feest met duizenden toeschouwers. Vorig seizoen 
moesten de liefhebbers het zonder de derby doen. Nu Longa’30 terug is in de hoofdklasse, staat de clash in 
de gemeente Oost Gelre morgen om 19.00 uur weer op het menu. 

Wat velen niet meer weten, is dat RKZVC-Longa’30 dertig jaar geleden ook al gespeeld werd. Toen in de 
derde klasse C. Bij RKZVC stond destijds Ferdinand Schutten, de vader van spits Jens Schutten, in het veld. 
,,De derby leefde toen minder dan nu. De mensen stonden niet rijen dik langs de lijn’’, zegt Schutten. ,,Bij 
Longa leefde het helemaal niet. Zij waren net gedegradeerd uit de tweede klasse en waren toen ook al een 
veel grotere club dan RKZVC. En in dat seizoen in de derde klasse bungelden beide ploegen onderin. Het 
spel was ook niet attractief.’’ 

Op zondag 13 november 1988 eindigde Longa’30-RKZVC in 0-1 door een doelpunt van Freddie Bokkers. Op 
23 april 1989 was de return in 

Zieuwent en toen werd het 1-1. Voor RKZVC was het niet voldoende om degradatie te ontlopen en Grol 
eindigde dat seizoen op een teleurstellende tiende plaats in 3C. 

Daarna was het ruim 28 jaar stil. Pas in oktober 2017 ontmoetten beide ploegen elkaar weer. In een ware 
voetbalshow werd het toen 5-0 voor RKZVC, de latere kampioen in 1E. 

,,Ik ben blij dat het toen geen 10-0 is geworden, want we schoten op alle fronten tekort’’, zegt René 
Boschker, in het seizoen 1988-1989 de doelman van Longa’30 en tegenwoordig keeperstrainer. 

Freddie Bokkers 

Boschker kan zich de derby van ruim drie decennia geleden nog vaag herinneren. ,,Thuis verloren we met 1-
0 door een doelpunt van Freddie Bokkers en ik herinner me dat Bart klein Goldewijk bij RKZVC op doel 



stond. Maar bij ons leefde die wedstrijd destijds helemaal niet. Dé derby voor ons was die tegen Grol. Dat 
ging er heel anders aan toe. Muren die beklad werden en doelpalen werden geschilderd. Afgelopen dagen 
dronken de spelers van Longa en RKZVC samen een biertje op de kermis in Lichtenvoorde. Nee, dat deden 
wij vroeger niet met die van Grol.’’ 

Zaterdag is de thuisclub uit Zieuwent favoriet, denkt Boschker. ,,RKZVC heeft een fantastische ploeg en met 
Sjors Storkhorst een van de beste aanvallers in de hoofdklasse.’’ 

Zieuwentenaar Schutten verbaast zich over de underdogpostitie bij Longa’30. ,,Zieuwent is een klein 
kerkdorp. Longa’30 is een veel grotere club. Toch zijn ze niet gerust.’’ 

 

RKZVC-trainer Knippenborg: ‘Onze voorzitter verwacht zeker 3500 toeschouwers’ 

 
ZIEUWENT - Het wordt druk bij de Achterhoekse derby in de hoofdklasse B tussen RKZVC en Longa'30 
(zaterdag om 18.30 uur in Zieuwent). Dat verwacht RKZVC-trainer Laurens Knippenborg althans. 

,,Ik heb er ontzettend veel zin in’’, zegt RKZVC-trainer Laurens Knippenborg, die met zijn ploeg uit de eerste 
twee duels in de hoofdklasse B vier punten pakte. ,,Het wordt lekker weer en wat is er mooier dan spelen in 
zo’n ambiance? Onze voorzitter Johnny Cuppers verwacht meer dan 3500 mensen. Voetballen op zo’n 
podium, daar moet je van genieten.’’ 

Twee jaar geleden won RKZVC met 5-0 van Longa'30 en werd het een voetbalshow. Knippenborg: ,,Longa zal 
het ons lastiger proberen te maken dan toen en misschien heel verdedigend spelen. Wij willen winnen, 
maar het publiek ook vermaken.’’ 

Bij RKZVC ontbreekt Harm Bokkers vanwege een blessure bij de selectie. 

 

  



Twitter RKZVC,13-9-2019 

Gezien de te verwachten drukte bij de wedstrijd RKZVC 1 - Longa ‘30 1 hierbij enkele aanwijzingen. In 

ieder geval: - KOM OP TIJD! - uitdrukkelijk verboden om vuurwerk/fakkels af te steken Zie voor alle 

aanwijzingen bijgaand plaatje.  

  

  



Twitter RKZVC, 14-9-2019 

RKZVC - Longa ’30: we zijn er klaar voor!De tent  en de 
Vip-tribune en voor de Businessclub (en de 3e helft) 
staan er, de supportersblaadjes zijn klaar, de pallets 
voor het publiek liggen er zodat ook de 3e en 4e rij 
goed zicht heeft, tijdens de wedstrijd is het zonnig weer 
met een aangename temperatuur en de volle maan 
schijnt bij de 3e helft. Wat wil je nog meer? Laat 
iedereen maar komen. 

 

   

  



De voorzitters van Longa'30 en RKZVC trappen het onderlinge treffen op ludieke wijze af `betje afkatten` 

Gezelligheid troef bij Businessclubs van RKZVC en Longa '30  

Elna, 16-9-2019 

 
De beide BC-voorzitters: Joris Wassink (RKZVC) rechts en Eef Steentjes (Longa ’30) links. Foto: Theo Huijskes 
 
Met beide voorzitters in een hoofdrol 

Door Theo Huijskes 

ZIEUWENT - Zoals inmiddels traditiegetrouw vond er afgelopen zaterdag, voorafgaande het voetbalduel 
RKZVC - Longa '30, een sfeervolle bijeenkomst plaats met daarbij aanwezig de leden van de businessclubs 
van de Lichtenvoordse en de Zieuwentse voetbalvereniging. Onder het motto 'Doe maar gewoon, dan doe 
je al gek genoeg!' werd er gezorgd voor een samenzijn, waarbij het aan niets ontbrak, maar waarbij met 
name alles in het teken stond van gezelligheid, contact en verbinding. Een speciaal opgetrokken tent op 'De 
Greune Weide' diende daarbij als het onderkomen van een massaal opgekomen legioen sponsoren, 
bestaande uit alleen maar goedgemutste liefhebbers. 

Dat de bijeenkomst geen luxe en daarmee onnodig duur karakter had, en dat in de goede zin van het woord, 
werd wel bewezen door het gegeven dat de culinaire en andere verzorging van het totaal, alsmede de 
invulling van het programma niet werd uitgevoerd door ingehuurde krachten, maar door alleen maar 
vrijwilligers c.q. eigen mensen van de clubs. 
Voor het welkomstwoord zorgde Joris Wassink van de Businessclub RKZVC. Naast de vermelding dat beide 
voetbalverenigingen een businessclub hebben, die beide gezamenlijk een ledenaantal hebben dat richting 
de driehonderd gaat, richtte hij ook een speciaal woord van welkom aan een tweetal aanwezige wethouders 
van de gemeente Oost Gelre, te weten Marieke Frank en Jos Hoenderboom. 

RKZVC contra Longa '30 
Het hoogtepunt van het in alle opzichten geslaagde samenzijn werd verzorgd door de beide BC-voorzitters: 
Joris Wassink van RKZVC en Eef Steentjes van Longa '30. Voorzien van de eigen clubkleuren en dat met 
name door het dragen van de verenigingssjaal, brachten beide clubgetrouwe, tevens bijzonder enthousiaste 
leiders een parodie, noem het bij vlagen een onvervalste carnavalsbuut, ten gehore, waarbij men over en 
weer de clubs op de hak nam. Velen uit zowel Zieuwent als Lichtenvoorde, in dit geval vooral bestuurlijke of  



RKZVC draagt Carina Hulshof 
officieel over aan Longa'30. 

 

andere aanhangers van de clubs, moesten het daarbij 
op een ludieke manier ontgelden. 
Vanzelfsprekend werden daarbij de zogenoemde 
'overlopers' ter sprake gebracht, waarbij het 
binnenhalen van de kantinekracht van RKZVC door het 
naburige Longa '30 een extra diepgaande, maar 
uiteindelijk ook nog waarderende vermelding kreeg. 

Laurens Knippenborg naar Grol? 
Ook de derde grote voetbalclub binnen de gemeente 
Oost Gelre, de sportvereniging Grol, bleef 
vanzelfsprekend niet onbesproken. Volgens beide heren 
kan het vertrek van trainer Laurens Knippenborg aan 
het eind van het huidige seizoen bij RKZVC weleens te 
maken hebben met een door hem ontvangen van een 
uitnodiging van 'de Grol' om daar in 2020 als trainer aan 
de slag te gaan. "Het schijnt dat Grolvoorzitter Hans 
Scheinck en 'onze Lau' heel goed door één deur kunnen. 
En in de ogen van preses Scheinck is Knippenborg de 
ideale man om een soort voetbalrevolutie op het 
Groenlose sportpark Den Elshof teweeg te kunnen 
brengen. Bovendien past een dergelijke overstap 
helemaal in het kader van de in deze gemeente door 
iedereen omarmde noaberplicht!", aldus Wassink en 
Steentjes. 

 

200 man bij de Business Club. Nog een half uur tot aanvamg van de wedstrijd. 

 



... en het publiek komt met grote drommen 

binnen.  

  

 



 

 

 



 

Achterhoekse derby tussen RKZVC en Longa'30, 
een affiche om ‘u’ tegen te zeggen 
Tubantia, 16-9-2019

 

3000 toeschouwers bij een duel in het amateurvoetbal, RKZVC - Longa’30 is een affiche in de Achterhoek 
om u tegen te zeggen. Longa won de ontmoeting afgelopen weekeinde met 2-0. 

Hordes mensen vullen zaterdag aan het begin van de avond het fietspad van Lichtenvoorde naar Zieuwent. 
Fietsende groepjes van twee, vier of acht zien de immense Sint Werenfriduskerk steeds dichterbij komen. 



Geen derby in het verspreidingsgebied van deze krant die zoveel bekijks trekt als RKZVC - Longa’30. 
Zieuwent tegen Lichtenvoorde 

De sfeer op het kneuterige sportpark van RKZVC doet deze avond meer denken aan een zomerfeest, dan 
aan een voetbalwedstrijd. Dreunende muziek uit een bomvolle tent, gevuld met mensen in zomerse outfit. 
De geur van gras en frituurvet. Honderden fietsen die stuur aan stuur in de stalling staan. Een weiland dat 
fungeert als parkeerplaats voor auto’s. Een zonsondergang die de lucht paars en roze kleurt op De Greune 
Weide. 

Opgestapelde pallets 
De wedstrijd doet voor rust geen eer aan deze prachtige omstandigheden. RKZVC begint beter en krijgt 
twee goede kansen op de 1-0, maar de inzetten van Joey Belterman (schot op de keeper) en Sven Jurjus 
(paal) treffen geen doel. Vlak voor rust dringt Longa wat aan, maar genieten is het niet voor de vele 
toeschouwers, die verdeeld zijn over tribunes, dakterrassen en die gewoon rijen dik langs de lijn staan. 
Opgestapelde pallets zorgen ervoor dat iedereen het duel goed kan volgen. Het duel dat overigens een 
kwartiertje later begon dan gepland. Slechts één rookbom werd voor het duel ontstoken, maar aangezien 
windstilte en vuurwerk slecht samengaan, was er lange tijd niets te zien in Zieuwent. De aftrap van de pupil 
van de week was nog te zien, maar niemand zag dat het jochie de goalie van Longa passeerde. 

Dat was zaterdag de enige keer dat Longa-doelman Erik Wijnbergen moest vissen. Zeker na rust kwam 
RKZVC er totaal niet meer aan te pas. Twee jaar geleden vernederde de ploeg de buurman nog met 5-0. 
Zaterdag namen de oranjehemden revanche. Longa won verdiend met 2-0. Een piepjong Longa groeide in 
de wedstrijd en scoorde na een ruim uur spelen. 

 

© Jan Ruland van den Brink  
 

‘Mooier ga je het niet meemaken’ 
Rick Bosma schoot een bal van afstand prachtig in de kruising. Daarna ging Longa, dat het vooral achterin 
uitstekend voor elkaar had, alleen maar beter voetballen. Vijf minuten voor tijd viel de 0-2. “Dit voelt heel 
goed. Mooier dan dit ga je het niet meemaken. Winnen in Zieuwent voor zoveel publiek. Echt geweldig”, zei 
aanvoerder Dirk Doppen na de zege, voordat hij met de rest van de selectie de feesttent in Zieuwent 
binnenstapte. 

https://www.tubantia.nl/amateurvoetbal/achterhoekse-derby-tussen-rkzvc-en-longa-30-een-affiche-om-u-tegen-te-zeggen~a74b0a2e/156219975/
https://www.tubantia.nl/amateurvoetbal/achterhoekse-derby-tussen-rkzvc-en-longa-30-een-affiche-om-u-tegen-te-zeggen~a74b0a2e/156219975/
https://www.tubantia.nl/amateurvoetbal/achterhoekse-derby-tussen-rkzvc-en-longa-30-een-affiche-om-u-tegen-te-zeggen~a74b0a2e/156219995/
https://www.tubantia.nl/amateurvoetbal/achterhoekse-derby-tussen-rkzvc-en-longa-30-een-affiche-om-u-tegen-te-zeggen~a74b0a2e/156219995/


Zijn collega-aanvoerder Michiel Krabbenborg bezocht diezelfde tent, maar met een ander gevoel. Of zo’n 
nederlaag zeer doet? “Dat niet, maar leuk is anders. Twee seizoenen geleden wonnen wij twee keer, nu 
wint Longa. We zullen het de komende weken moeten aanhoren, maar het is niet anders. Het is aan ons om 
na de winterstop revanche te nemen in Lichtenvoorde.” 

 

Longa’30 neemt revanche op RKZVC in het hol van de leeuw 
(De Gelderlander 16-9-2019, Twitter) 
ZIEUWENT - Hoofdklasser Longa'30 heeft  zaterdagavond in het hol van de leeuw revanche genomen voor 
de 5-0 nederlaag, die de Lichtenvoordenaren 2 jaar geleden tegen RKZVC leden. Nu werd het 2-0 voor 
Longa'30 door treffers van Rick Bosma en invaller Tim Bader na rust. 

 



De pijn van de vernedering van oktober 2017 was er nog steeds bij veel Longa’30-leden. De 5-0 nederlaag 
tegen RKZVC kwam destijds keihard aan. Maar die is nu uitgepoetst.  
Voor 3.000 toeschouwers sloeg Longa'30 zaterdagavond na de pauze toe tegen een onmachtig en 
onthutsend zwak RKZVC, vooraf toch de grote favoriet in deze derby. 
Het begin was nog voor RKZVC, dat al snel via Sven Jurjus op de paal schoot. Longa’30 hield het in de eerste 
helft bij verdedigen, maar was na rust ineens veel brutaler. In de 59ste minuut opende Rick Bosma met een 
geweldige knal van afstand de score: 0-1. 
RKZVC moest daarna nog meer de 
aanval zoeken, was veel te slordig. ,,We 
hadden allemaal een totale offday”, zei 
RKZVC-aanvaller Sjors Storkhorst na 
afloop. 

Rode kaart 

 

RKZVC-middenvelder Joey Belterman 
(links) duelleert tegen Longa'30. © Jan 
Ruland van den Brink  

 

 

 

 

In de 85ste minuut zorgde de ingevallen Tim 
Bader, die vanwege liesklachten niet kon 
beginnen, voor de 0-2 eindstand op aangeven van 
Jordy Besselink.  
Vlak voor tijd werd de vernedering voor thuisclub 
RKZVC compleet toen Waldo Rhebergen zich niet 
kon beheersen en tegenstander Leon Beuting een 
tik gaf. Scheidsrechter Roel van der Werff trok 
gedecideerd de rode kaart. 
Longa'30 had de laatste derby's tegen RKZVC niet 
meer gewonnen en rekende zo ook met deze 
negatieve serie af. Voor de Lichtenvoordenaren 

waren het de eerste 3 punten in de hoofdklasse B. RKZVC staat er met 4 punten net iets beter voor.  

 

 

 

De trouwe Longa'30-fan Pim 
Sanders kan zijn geluk niet op en 
wordt gefeliciteerd door RKZVC-

supporter Jos Knippenborg met de 
2-0 overwinning.  

© Jan Ruland van den Brink 

 

https://www.gelderlander.nl/voetbal-achterhoek/longa-30-neemt-revanche-op-rkzvc-in-het-hol-van-de-leeuw~adf41f71/156220018/
https://www.gelderlander.nl/voetbal-achterhoek/longa-30-neemt-revanche-op-rkzvc-in-het-hol-van-de-leeuw~adf41f71/156220018/


derby rkzvc-longa'30 

 
JAN RULAND VAN DEN BRINK 

De kathedraal in Zieuwent kleurde niet groen 
De Gelderlander 16-9—2019, verslag in de krant  
 
De kathedraal in Zieuwent kleurde niet groen, 
zaterdagavond. Hoofdklasser Longa'30 nam 
tegen een onthutsend zwak RKZVC revanche 
voor het debacle van 2017 en pakt de eerste 
punten. 
RAYMOND WILLEMSEN 
In het hol van de leeuw, voor 3000 toeschouwers, 
vierden de spelers van Longa'30 zaterdagavond 
feest. De 2-0 zege was voor de Lichtenvoordse 
hoofdklasser niet alleen een grote verrassing, 
maar ook een afrekening met het verleden. 
 
In oktober 2017 was het faliekant mis gegaan met Longa'30. Buurman RKZVC, toen net nieuw in de eerste 
klasse, veegde de vloer aan (5-0) met het veel grotere Longa'30 en werd dat seizoen ook kampioen. 
 
Twee jaar lang werd Longa'30-speler Tim Bader daar aan herinnerd, maar voorlopig kan hij met een brede 
glimlach door Zieuwent lopen. ,,Dit is een heerlijk gevoel'', zei Bader, die als invaller het tweede 
Lichtenvoordse doelpunt scoorde. ,,Zeker voor mij, omdat het heel lang onzeker was of ik kon spelen. Ik heb 
al een tijd last van mijn lies. Ik heb onze fysiotherapeut een dikke knuffel gegeven, want hij heeft ervoor 
gezorgd dat ik toch minuten kon maken. Zulke wedstrijden, voetballen in zo'n ambiance, daar wil je bij zijn. 
Gelukkig is dat gebeurd en ook nog met een geweldige afloop.'' 
 
De ambiance was inderdaad fantastisch op De Greune Weide in Zieuwent. 3000 mensen kwamen op de 
derby af. Ze moesten het vooral doen met een stukje gezelligheid en glazen bier, want het voetballen viel 



zaterdagavond vies tegen. Maakte RKZVC 
er in 2017 nog een ware voetbalshow van 
met spits Sjors Storkhorst in een absolute 
hoofdrol, de ploeg leek zaterdag verlamd. 
Zeker na rust. 
 
,,Een totale offday hadden we'', sprak 
een teleurgestelde Storkhorst. ,,Ik heb 
zelf zelden zo slecht gespeeld. We 
hebben er geen reet van gemaakt. Voor 
het publiek moet het ook heel vervelend 
geweest zijn om naar te kijken. De eerste 
helft liep het in het begin nog wel aardig, 
maar de tweede helft was verschrikkelijk. 
Wij hebben meer ervaring dan Longa'30, 

dat een erg jong team heeft. Dan mag je meer van ons verwachten.'' 
 
Storkhorst, Joey Belterman, Remco van Leeuwen, Waldo Rhebergen, Michiel Krabbenborg. Allemaal 
voetballers met een surplus aan kwaliteiten, maar geen van allen gaven ze thuis. ,,Een terechte nederlaag, 
zeker na rust'', aldus RKZVC-trainer Laurens Knippenborg, die zich er zo veel van had voorgesteld. ,,Dit komt 
hard aan.'' 
 
In de eerste helft had RKZVC nog de volledige controle over de wedstrijd. Misschien was de wedstrijd anders 
gelopen als Sven Jurjus na twintig minuten niet op de paal, maar in het doel had geschoten. Dan had 
Longa'30 eerder voor de aanval moeten kiezen. 
 
Nu deed de ploeg van trainer Erik Zandstra dat pas na rust. Met een geweldige knal van afstand opende de 
jonge Rick Bosma, teruggekeerd van De Graafschap, in de 59ste minuut de score voor Longa'30. ,,Leuk voor 
Rick, want hij heeft het in het begin best lastig gehad bij ons'', zei trainer Zandstra. ,,Hij heeft zelfs op de 
bank gezeten. Maar nu was hij de sleutel tot de overwinning.'' 
 
 Na de 0-1 kwam Longa'30 nooit meer in gevaar. Toen Bader er in de 85ste minuut, op aangeven van Jordy 
Besselink, 0-2 van maakte, kon Zandstra rustig gaan zitten. Eerder vorige week was dat nog anders geweest. 
,,Van zaterdag tot en met dinsdag hebben de spelers kermis gevierd in Lichtenvoorde. Ik had dinsdag wel 
willen trainen, maar dan was ik de enige geweest. Gelukkig kwamen ze zelf met het voorstel om ook op 
woensdagavond te trainen. Het was geen ideale voorbereiding, maar dat maakt nu niet meer uit. We 
hebben terecht gewonnen. Het gat met RKZVC is in twee jaar tijd kleiner geworden.'' 
 
Hoe slecht de spelers van RKZVC zich 
voelden, uitte Waldo Rhebergen vlak voor 
tijd. Hij schopte de ingevallen Leon Beuting 
na en kreeg van arbiter Roel van der Werff 
een rode kaart. 
 
,,Tot nu toe wonnen we altijd alle mooie 
wedstrijden'', sprak Sjors Storkhorst. 
,,Misschien moeten we eraan wennen dat 
het anders wordt. Wij hebben kwaliteit 
ingeleverd en zullen dit seizoen niet boven in 
de hoofdklasse meedoen, verwacht ik.'' 
 

 

  



Longa '30 wint derby van RKZVC: 0-2 

 
Groene RKZVC-kruitdampen voorafgaande aan de derby RKZVC - Longa '30. Foto: Theo Huijskes  
Door Theo Huijskes 

 ZIEUWENT - De dit seizoen in Oost Gelre meest vooraanstaande gemeentelijke derby RKVC - Longa '30 zal 
in de geschiedenisboeken van beide voetbalclubs niet worden bijgeschreven als een spectaculair 
voetbalgevecht, waarvoor het talrijke publiek op de banken ging staan. Op het kunstgras van sportpark 'De 
Greune Weide' in het kerkdorp Zieuwent kregen de met hoge verwachtingen opgekomen circa drieduizend 
toeschouwers een bijzonder vlakke wedstrijd te zien, waarbij de echte hoogtepunten, zij het ook nog 
enigszins beperkt, bleven voorbehouden tot het laatste halfuur van de wedstrijd. In die periode was het de 
selectie van trainer Erik Zandstra, die de elf van 
RKZVC met een tweetal fraaie doelpunten op een 
terechte afstraffing trakteerde: 0-2.         

Vanzelfsprekend en dat volkomen terecht alom 
blijdschap in het kamp van Longa '30. Immers, na 
een periode van vijf jaar was men teruggekeerd in 
hoofdklasse om daarin vervolgens een valse start te 
maken met twee nederlagen op rij. "En mede 
daarom is deze overwinning zo belangrijk", trapte 
oefenmeester Zandstra na afloop open deuren in. "Ik ben blij, verschrikkelijk blij. Het was dan wel geen 
hoogstaand voetbalgevecht, maar daarentegen heeft mijn team helemaal volgens de gemaakte afspraken 
gepresteerd. Natuurlijk ben ik wel zo eerlijk om toe te geven dat RKZVC een offday had, maar wij zijn daar 
niet in meegegaan en hebben dat gegeven met offensief, doeltreffend voetbal afgestraft." 

RKZVC-trainer Laurens Knippenborg, die na dit seizoen vertrekt bij de club, vond het deze keer niet nodig 
om veel woorden aan de wedstrijd vuil te maken. "Voorop gesteld, deze wedstrijd verdiende maar één 
winnaar en dat was Longa '30. Wij gaven vanavond op alle fronten niet thuis. Van achteruit werd er veel te 
weinig druk gezet. Hierdoor vormden wij een ingezakt team, dat deze keer niet in staat bleek om de spitsen 
te bereiken. Dat zag je met name aan onze meest scorende speler Sjors Storkhorst, die gedurende de gehele 
wedstrijd praktisch niet is gelanceerd. Al met al jammer, maar alle credits voor Longa '30." 



Nu geen voetbaldemonstratie 
Ondanks de enigszins teleurstellende wedstrijd, 
was de entourage in Zieuwent weer helemaal top. 
Onder de rook van de toren van de dorpskerk St. 
Werenfridus was de voetbalarena reeds vrij vroeg 
gevuld met voetbalpubliek, naast Zieuwent en 
Lichtenvoorde afkomstig uit tal van omliggende 
plaatsen. Velen onder hen hoopten op een soort 
spektakelstuk, zoals dat in oktober 2017 toen 
RKZVC concurrent Longa '30 met meer dan 
attractief voetbal en tevens 
hogeschooldoelpunten een verpletterende 5-0 
nederlaag bezorgde. Zoals gezegd, deze keer geen 
schijn van de destijds gegeven voetbaldemonstratie. Nadat voorafgaande aan de aftrap eindelijk de groene 
kruitdampen waren opgetrokken, wist RKZVC in het eerste halfuur van de wedstrijd nog wel een overwicht 
te creëren zonder dat in echt doelrijpe kansen te vertalen. Maar vijftien minuten vóór rust en gedurende de 
gehele tweede helft was Longa '30 de bovenliggende partij. Het in het tweede bedrijf door de 
Lichtenvoordse brigade ingezette offensief resulteerde in de 56ste minuut in een fraai doelpunt van Rick 
Bosma. Was een kwartier later Jens Schutten dicht bij de gelijkmaker voor RKZVC, in de 82ste minuut werd 
een fraaie solo van Jordi Besselink doeltreffend afgewerkt door Tim Bader, hetgeen de 0-2 eindstand 
betekende. 

Onnodige rode kaart 
Naast de teleurstellende nederlaag zorgde RKZVC-speler Waldo Rhebergen in de eindfase van de wedstrijd 
voor een extra smet op de wedstrijd. Bij een duel om de bal trapte hij tegenstander Leon Beuting 
ongegeneerd onderuit, hetgeen direct rood betekende van de zijde van de goed leidende scheidsrechter 
Roel van der Werff uit Drunen. De afmars van Rhebergen maakte helaas voor het talrijke thuispubliek de 
vernedering voor RKZVC compleet. 

Zondag 22 september a.s. wordt de competitie in de hoofdklasse hervat met voor RKZVC de streekderby in 
en tegen Silvolde. Longa '30 moet het op eigen terrein opnemen tegen IFC uit het Zuid-Hollandse Hendrik-
Ido-Ambacht. En voor de belangstellenden die het alvast willen noteren: de wedstrijd Longa '30 - RKZVC in 
de tweede helft van het seizoen staat geprogrammeerd voor zaterdagavond 28 februari 2020. 

 

  



Het verslag van RKZVC op website 14-9-2019 
 
14-9-2019 RKZVC 1 – Longa ‘30 1: 0 – 2 (0 – 0)  

Verdiende overwinning Longa ‘30 
Met 2500 toeschouwers rond het veld was het uiteraard een uiterst sfeervolle strijd in dé derby van het 
oosten in de hoofdklasse B. In het veld was het heel wat rustiger met enigszins behoudend voetbal van 
beide kanten. Over de gehele wedstrijd gezien leek het veldspel van Zieuwentse kant wel op de wedstrijd 
van vorige week tegen Moerse Boys. Een sterke eerste twintig minuten van RKZVC waarna de Zieuwentsen 
de grip op het spel verloren. 

De eerste dreiging kwam via Waldo Rhebergen maar er kwam geen echte kans uit. Twee minuten later ging 
een vrije schietkans van Joey Belterman recht op de vuisten van de Lichtenvoordse keeper. Met het kwartier 
had Sven Jurjus pech: op aangeven van Joey Belterman schoot hij snoeihard tegen de linkerpaal. Daarna 
kreeg Longa ’30 steeds meer controle over het spel. Een eerste mogelijkheid was een vrije schietkans 
voorbij de 2e paal (ineens uit de lucht), maar de bal werd slechts geschampt. In de 35e minuut volgde een 
schot recht op keeper Tim Penterman en op slag van rust kon Tim een kopbal vrij gemakkelijk pakken. 

Direct na rust waren er twee kleine kansjes voor Sjors Storkhorst die geen echte dreiging opleverden. Nadat 
in de 52e minuut een gevaarlijke Lichtenvoordse voorzet nog kon worden gered, beloonde Longa ’30 zichzelf 
in de 56e minuut voor het betere veldspel met de 0-1 voorsprong. Van 20 meter afstand schoot Rick Bosma 
de bal perfect in de linker bovenhoek. Longa ’30 bleef het veldspel controleren en dat leverde enkele 
minuten later een redelijk vrije kopkans op die ruim over ging. Halverwege de 2e helft kreeg RKZVC 
langzamerhand toch weer meer controle op het spel en kon het wat meer druk zetten. Hoewel het spel 
meer op en neer golfde, was de passing van RKZVC vaak te onnauwkeurigheid waardoor Longa ’30 geregeld 
gemakkelijk kon overschakelen met een counter. In de 71e minuut moest de Lichtenvoordse keeper nog wel 
een laag schot van Jens Schutten pareren en even later kon Jens net niet bij een mooie voorzet komen maar 
RKZVC was niet bij machte om echt goede kansen uit te spelen. In de 79e minuut moest Tim Penterman na 
een mooie solo van Lichtenvoordse kant de bal uit de linker bovenhoek tikken, Drie minuten later was hij 
echter kansloos na een snelle aanval over rechts De voorzet van de achterlijn werd terug gelegd en Tim 
Bader zette met een beheerste schuiver de 0-2 op het scorebord. De wedstrijd was beslist. Vijf minuten voor 
het eind kreeg Waldo Rhebergen nog een rode kaart die verder geen invloed meer had op het 
wedstrijdverloop. Tim Penterman tikte nog wel een afstandsschot netjes over de lat, Jens Schutten kon nog 
een keer koppen (zonder gevaar) maar Longa ’30 won voor het eerst in 45 jaar terecht de derby van RKZVC. 

Twee jaar geleden was het in Zieuwent een spektakel maar dat was een uitzondering. Vaak zijn derby’s qua 
voetbal niet zo best en vandaag speelde Longa ’30 gewoon beter dan RKZVC. Volgende week volgt de 
volgende derby tegen Silvolde. Omdat spelers en publiek elkaar minder goed kennen, zit daar wel iets 
minder lading op. RKZVC zal echter wel beter moeten spelen om mee te blijven doen. 

Zaterdag 21 september speelt RKZVC om 19.00 uit tegen Silvolde. 

 

Afsluitende twitter van RKZVC 

Nu de kruitdampen van de wedstrijd RKZVC – @longa30 zijn opgetrokken en de avond al eens voorzichtig 
geëvalueerd is, kunnen wij ons vinden in de door een van onze bestuursleden geuite conclusie: “Zij de punten, 
wij de munten!”  

 

 

 

 

 

 

 


