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Twitter en artikelen rondom RKZVC 1 – Longa ’30 1 14-10-2017 
 

 
Als je het van tevoren moet bedenken, lukt dat niet. Alles viel op zijn plek voor RKZVC voor, tijdens en na 
de voetbalkraker / derby tegen Longa ’30 op 14 oktober 2017. Denk hierbij o.a. aan: 

 Beide teams hadden de eerste 3 wedstrijden gewonnen en stonden samen bovenaan 

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

 In de week voorafgaande aan de wedstrijd kwamen er leuke grappen en grollen van weerszijden en 
was er erg veel aandacht vanuit pers en sociale media 

 ’s Middags voorafgaand was er een erg geanimeerde bijeenkomst van de businessclubs (180 aanwezigen) 

 Uiteindelijk waren er zo’n 3000 toeschouwers 

 Een 2e helft waarin RKZVC er een fantastische voetbalshow van maakte 

 Een 3e helft tot ver in de nachtelijke uurtjes. 
 
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. 
Vooraf 2 opmerkelijke feitjes: 

 Op het hoogtepunt van het twitterverkeer in de 24 uur rond de wedstrijd zijn de twitterberichten van 
RKZVC 200.000 keer bekeken. Tijdens de wedstrijd 100.000 keer. 

 9 dagen nadat de video samenvatting op YouTube kwam, was de samenvatting al meer 5160 keer 
bekeken en de sfeerbeelden meer dan 850 keer. 

 
Dit verhaal begint op maandag 9 oktober met de 1e aankondiging van de wedstrijd en eindigt een week 
later met dit totaaloverzicht. 
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De oranje Zieuwentse kerk en de 

groene Lichtenvoordse leeuw 

 

 
De weersverwachting voor zaterdag 
14 oktober (op maandag 9 oktober) 

RKZVC Voor de derby zaterdag a.s. RKZVC 1 - Longa '30 1 lijkt weersverwachting geweldig. 
Ideaal om op fiets te komen voor een prachtige wedstrijd. 
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Verzameling gefotoshopte plaatjes 

 

 

 

Woensdag verspeelde Het Nederlands  
Elftal deelname aan het WK volgend jaar 
In Rusland. 
Donderdags werd op de voorpagina van 
De Telegraaf (links onder) verwezen 
Naar de Oranje kerk in Zieuwent. 
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Geschiedenis 
RKZVC en Longa ’30 voetbalden in het verre verleden 5x in dezelfde competitie. Hieronder de resultaten 

van beiden in die jaren. 

 Eindstand competitie 

Seizoen RKZVC Longa '30 

1971-1972 3 4 

1972-1973 5 3 

1973-1974 4 3 

1974-1975 11 1 

1988-1989 12 10 

 

Er wordt zaterdag veel publiek verwacht bij RKZVC 1 - Longa '30 1. 

Hoe zat dat in het verre verleden? 

Geschiedenis 

In de zeventiger jaren van de vorige eeuw waren voetbal en veldhandbal (dames) in Zieuwent 
bijna de enigste sporten die beoefend konden worden. Geen fitness, geen mountainbike, alleen 
zomers zwemmen, enzovoorts. 
In die jaren kwamen Longa’30, Grol, Silvolde, Eibergen, RKZVC, enzovoorts allemaal in de 4e 
klas te voetballen. Omdat er dus weinig anders te beleven was op de zondag, was het dan ook 
geen wonder dat er veel publiek op die derby’s af kwam met regelmatig 2000 tot 3000 bezoekers 
per wedstrijd. Gemiddeld had RKZVC in de seizoenen 1971-1972 en 1972-1973 ongeveer 1300 
toeschouwers over het hele seizoen. De top in die derby’s was natuur-lijk de legendarische 
wedstrijd RKZVC 1 – Grol 1. Als RKZVC had gewonnen, waren er 5 ploegen (w.o. Longa ’30) 
gelijk geëindigd in dat seizoen. De wed-strijd tegen Grol was de laatste competitieronde afgelast 
en was de week erna de enige wedstrijd in de verre omgeving. De wedstrijd eindigde in 1-1, Grol 
was kampioen en er was geen nacompetitie om het kampioenschap. Boven de foto van het 
publiek (naar schatting 6000 a 7000).  
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In de meeste jaren is er verschil in niveau waarop RKZVC en Longa '30 spelen. In drie Tweets een 
beeld vanaf de 70-er jaren in vorige eeuw. 

Geschiedenis (vervolg 1) 
Na het kampioenschap van Longa ’30 in 1975 speelden zij 5 jaar in de 3e klas, 2 jaar in de 2e klas en 5 
jaar in 1e klas (t/m 1987). Na degradatie in 1987 degradeerden ze een jaar ook weer naar de 3e klas 
waarin ze speelden van 1988 t/m 1992. 
RKZVC bleef van 1972 t/m 1977 een stabiele 4e klasser. Daarna kwam er een nieuwe lichting talentvolle 
spelers (ook ouders van de huidige 1e elftalspelers) die van 1977 t/m 1982 4x tweede werden in de 
eindstand maar steeds net geen kampioen (in die tijd waren er nog geen periodetitels). Uiteindelijk lukte 
dat in hetvoorjaar van 1983 wel waarmee men promoveerde naar de 3e klas. Hierin speelden ze goed 
mee en kwamen in het seizoen 1988/1989 Longa ’30 in de competitie weer tegen. 
Hieronder de foto van het kampioensteam in 1983 met tussen haakjes hun zoon als die in de huidige 
selectie speelt. 

 
Boven vlnr Ferdinand Schutten (Mart en Jens), Martin Krabbenborg, Vincent Bokkers, Willie 

Hummelink, Piet Boekelder, Rene Penterman, Bennie Storkhorst (Sjors), Ruud Jansen 
Onder vlnr Jan Beerten, Jos Knippenborg, Clemens Bokkers (Toby), Humphrey Singh, Laurens 

Knippenborg, Paul Knippenborg (Jelle en Jouke), Ad Schutten 
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Na de degradatie troffen RKZVC en Longa '30 elkaar niet meer in de competitie, wel op het 
Keitoernooi. Beide clubs hadden hun ups en downs. 

Geschiedenis (vervolg 2) 
In het seizoen 1988-1989 speelden RKZVC en Longa ’30 dus tegen elkaar in de 3e klas in de competitie.  
Longa ’30 speelde vanaf 1988-1989 zes jaar 3e klas, drie jaar 2e klas, vier jaar 3e klas waarna hun 
gloriejaren begonnen. Kampioen in 3e klas in 2009, een jaar later kampi-oen in 2e klas en weer een jaar 
later kampioen in 1e klas waardoor ze van 2011 tot 2014 in de hoofdklasse speelden. Afgelopen drie jaar 
komen ze weer in de 1e klas uit. 
 
RKZVC degradeerde in 1989 weer naar de 4e klas en bleven daarin spelen t/m voorjaar 2008 waarin ze 
na een beslissingswedstrijd tegen Terborg degradeerden op doelsaldo.  
Dat jaar was het begin van een achtbaan van RKZVC: 2 degradaties en 5 promoties in 9 jaar. Deze 
achtbaan wordt in het volgende twitterbericht beschreven. 
Hieronder de foto van het kampioensteam van afgelopen april. 

 
Boven vlnr Harm Bokkers, Jouke Knippenborg, Jordi Hummelink, Tim van Wijngaarden, Wouter 

Pillen, Jelle Knippenborg, Ties Heutinck 
Midden vlnr John Eekelder, Joris Reijerink, Tonnie Krabbenborg, Bram te Molder, Bart te Focht, 

Bas Heutinck, Jens Schutten, Sjors Storkhorst, Michiel Krabbenborg, Remco Buiting, 
Paul Bürer, Nienke Hulshof 

Onder vlnr Sil van Doorn, Sven Jurjus, Lars Krabbenborg, Wesley Keegstra, Huib Jonkman, 
Laurens Knippenborg, Mark te Winkel, Waldo Rhebergen 

Afwezig Toby Bokkers, Bern Hummelink 

 

 
 
De geschiedenis van RKZVC in de laatste 10 jaar is een echte achtbaan geweest met 2 degradaties en 5 
promoties! Vanaf morgen de vooruitblik. 
 

Geschiedenis (vervolg 3) 
De achtbaan van RKZVC in de laatste 10 jaar 
 
In 1970 werd RKZVC kampioen in de 2e  klas van de toenmalige GVB (huidige 5e klas) en een jaar later 
in de 1e klas GVB. Daarna was RKZVC jarenlang een stabiele 4e-klasser tot in 1983 het kampioenschap 
werd behaald en promotie naar de 3e klas volgde. Hierin verbleef het team tot het in 1989 weer naar de 
4e klas degradeerde. 20 jaar was RKZVC daarna bijna een grijze muis in de 4e klas zonder echt gevaar 
voor degradatie of kans op promotie.  
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In 2007/08 begon RKZVC aan een geweldige verjonging. Er waren slechts 11 spelers beschikbaar voor 
de A-jeugd: te weinig om daarmee de competitie in te gaan en ze werden allemaal overgeheveld naar de 
senioren. Van deze talentvolle generatie  maakten onder andere Michiel Krabbenborg, Jelle Knippenborg 
en Sjors Storkhorst toen hun debuut in het eerste elftal. Na de winterstop stonden er soms 7 A-junioren 
in het veld. Het ontbrak aan ervaring en daarmee begon de achtbaan voor het eerste elftal. In een 
beslissingswedstrijd werd, ondanks een gigantisch veldoverwicht, na verlenging met 0-0 gelijk gespeeld 
tegen Terborg en volgde degradatie naar de 5e klas op basis van doelsaldo. Een jaar later (2008/09) 
werd echter direct met overmacht de titel in de 5e klas gegrepen en kwam men weer in de 4e klas te 
spelen. Het 1e seizoen werd men 9e en het jaar daarop 3e (2010/11) met deelname aan de 
nacompetitie. In een bloedstollende finale in Laren moest men tegen Brummen en stond rond de 90e 
minuut nog met 2-1 achter. In die minuut werd de gelijkmaker gemaakt waarna in de 94e alsnog de 
overwinning werd binnen gehaald en promotie naar de 3e klas volgde. Het eerste jaar in de 3e klas 
(2011/12) was weer echt wennen voor de nog zeer jonge ploeg die aan het eind weer nacompetitie 
moest spelen maar nu voor degradatie. Degradatie naar de 4e klas volgde. Langzamerhand was er 
echter steeds meer ervaring in het team gekomen en in 2012/13 volgde direct weer het kampioenschap 
en promotie naar de 3e klas. Na een 2e plek in 2014/15 volgde uitschakeling in de nacompetitie. Het 
seizoen 2015/2016 werd historisch. De spanning bleef tot de laatste wedstrijd in de competitie omdat 
RKZVC na de winter één punt voorsprong had genomen op Gendringen. Omdat beide ploegen bleven 
winnen bleef het verschil steeds één punt en moest RKZVC de laatste wedstrijd winnen tegen 
Varsseveld. 
De 2-0 overwinning zorgde voor euforie in Zieuwent omdat voor het eerst in de Zieuwentse 
voetbalgeschiedenis in de 2e klas zou worden gespeeld. 
 
Vooraf was de doelstelling voor het seizoen 2016-2017 het linker rijtje en eventueel een prijs pakken in 
de vorm van de nacompetitie. De start was beroerd met één punt na drie wedstrijden en de onderste 
plaats. Daarna volgde de opmars met een 3e  plaats bij de winterstop. Na de winter waren de resultaten 
echter geweldig! De eerste 10 wedstrijden werden allemaal gewonnen met een doelsaldo van 34-5. Een 
meer dan verdiend kampioenschap en promotie naar de 1e klas. 

 
Zowel vroeger als nu zijn er spelers in de andere plaats gaan voetballen. Zie bijgaand overzicht 
(waarschijnlijk niet compleet). 

Geschiedenis (vervolg 4) 
“Uitwisseling” van spelers 
 
Zieuwent en Lichtenvoorde kennen elkaar. Leerlingen uit beide plaatsen zitten in het voortgezet 
onderwijs op het Marianum bij de elkaar in de klas en de wat oudere jeugd treft elkaar bij het 
uitgaansleven. Dit geldt ook voor veel werkenden die in Zieuwent of Lichtenvoorde bij hetzelfde bedrijf 
werken en voor veel oud-Zieuwentenaren die in Lichtenvoorde wonen omdat er vroeger (en ook nu nog) 
te weinig woningen in Zieuwent beschikbaar waren. 
 
Logisch gevolg is dat Zieuwentenaren bij Longa ’30 voetbalden en Lichtenvoordenaren bij RKZVC. De 
onderstaande lijst zal beslist niet volledig zijn en betreft alleen spelers die in de selecties voetbalden. 
 
Van lang geleden naar recent. 
Lichtenvoordenaren bij RKZVC Zieuwentenaren bij Longa ‘30 

Bennie Elschot 
Rene Penterman 
Maarten Bokma 
Bjorn Wopereis 
Jos Migo 
Frank Buesink 
Barry Wolterink 
Wesley Keegstra 
Remco van Leeuwen 
Sven Jurjus 
Thijs Jurjus (en weer terug gegaan) 
Sil van Doorn 
Paul Bürer 
 

Jan Knippenborg 
Jan Klein Goldewijk 
Guus Slot 
Henk Hulshof 
Jurgen Hulshof 
Sander Eekelder 
Toby Krabbenborg 
Jordy Orriëns 
Simon Klein Goldewijk 
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De selectie van Longa ’30 hieronder in dit seizoen met o.a. Simon Klein Goldewijk, van 

geboorte Zieuwentenaar. 
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De selectie van RKZVC hieronder in dit seizoen met o.a. Wesley Keegstra en Sven Jurjus, 

van geboorte Lichtenvoordenaren.  

Humor hebben ze wel die jongens van Longa30. Hoop dat ze ook nog een beetje 

kunnen voetballen!  

https://twitter.com/sclonga30
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RKZVC Humor van Longa maar bij RKZVC gaan de voorbereiding gewoon door.  

 

  

 

Enkele aanwijzingen voor de het publiek Gezien de te verwachten drukte bij de wedstrijd 

RKZVC 1 - Longa ‘30 1 hierbij enkele aanwijzingen. In ieder geval: KOM OP TIJD! 
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Supporters van RKZVC, S.V. Longa ’30 en alle andere belangstellenden: kom op tijd!!  
 
Hierbij nog een aantal tips zodat alles voorspoedig zal verlopen. 
1 De kassa’s zijn vanaf 16.30 open zodat we echt om 18.00 kunnen beginnen. 
2 Zieuwentenaren uit de bebouwde kom: kom eventueel te voet. 
3 Supporters uit de niet al te verre omgeving: kom op de fiets. 
4 Supporters die met de auto komen: volg de aanwijzingen van de verkeersregelaars op. Parkeren in de 

weilanden rechts van het hoofdveld. Zie plattegrond beneden. 
5 Er staan behoorlijk wat containers: ruim afval zoveel mogelijk op. 
6 Er is een extra tribune gebouwd achter het doel aan de kant van de kerk. Deze is bedoeld voor leden 

van de businessclubs van Longa’30 en RKZVC.  
7 Degene die donateurskaarten van RKZVC hebben gekocht, moeten deze bij de poort laten zien. 

Leden Club van 100 idem. 
8 Maak voor de wedstrijd, tijdens de rust en na afloop ruim baan voor het arbitrale trio, spelers en staf. 

Zij komen via het trainingsveld de ingang van het hoofdveld op. 
 
Bij voorbaat dank voor ieders medewerking! 

 
 
 
 

Parkeren auto 
 
 
 
 
 

Stallen fietsen 
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Te koop bij bakker Knippenborg. Behoeft geen uitleg!!!!  
 

Het andere neefje van ome Lau (en Paul), teammanager Longa30, kan vanavond op de fiets naar 
Zieuwent na een uitgebreide onderhoudsbeurt  

 

https://twitter.com/longa30
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We zijn er klaar voor! Iedereen heeft vrij zicht 
 

RKZVC We zijn er klaar voor! 6 kassa’s. Iedereen kan op tijd naar binnen
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Business Club RKZVC en LONGA'30 is begonnen met interview van beide voorzitters.  
 

 

 
RKZVC Het begint aardig aan te lopen maar de kassa's kunnen het goed aan.  
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"Tribunes lopen mooi vol"  
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Opkomst RKZVC - LONGA'30  
 

 

 
 

 
 

 

De twitterberichten van RKZVC tijdens de wedstrijd 
 11e minuut Sjors Storkhorst prachtig schot linksonder. 

 Nog 10 minuten gaan tot rust, stand 1-0. Nog weinig grote kansen over en weer. 

 Ruststand 1-0. 

 Inmiddels de 3e minuut in de 2e helft. Matige start. 

 6e minuut na rust. Mooie actie van Waldo die Sjors vrij voor doel zet. 2-0 

 Eerste enigszins gevaarlijke actie longa. 

 Behoorlijke charge van Longa op Jens. Niet de eerste. 

 Geweldig schot Sjors bijna doelpunt. 

 Longa heeft het lastig en heeft veel overtredingen nodig. 

 67e minuut. 3-0 Jens Schuiten. 

 Grote kans Jens Schutten. Schiet in vrijstaande positie op de benen van de keeper 

 75e min Wissel RKZVC. Sven Jurjus komt voor Jens Schutten 

 En de 4-0 voor RKZVC via Joey Belterman na een schitterende aanval. 

 Longa wordt de 2e helft overlopen door RKZVC 

 1e kans van de wedstrijd voor Longa. Helaas op de paal. 82e min. 

 Wijselijke opmerking op Tribune: zolang Longa de bal heeft wordt het geen 5-0 

 Waanzinnig goal. 5-0 Sjors Storkhorst 

 De kerk is groen. Verder niet zo erg maar straks staan de verkeerslichten ook nog op groen....... 

 Publiekswissel dus voor onze topper ...... Sjors. 

 RKZVC verslaat LONGA'30 met ruime cijfers. 5-0. 
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RKZVC
 @R KZVC  

14 okt. Lyn Aagten wint de penalty bokaal.  

 

 

RKZVC
 @R KZVC  

14 okt. Feestje..... 

 

 

https://twitter.com/RKZVC
https://twitter.com/RKZVC/status/919245782355718144
https://twitter.com/RKZVC
https://twitter.com/RKZVC/status/919260115764760581
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De kerk is groen, 
waar is het 
oranje?  

 
 
 

Longa '30
 @longa30 

De 
Zieuwentse 
kathedraal is gehuld 
in groene nevelen, 
mooie actie!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En zo hoort het na een wedstrijd te zijn: Zieuwentenaren en Lichtenvoordenaren allemaal door elkaar!!!!!  

https://twitter.com/longa30
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raymondwillemsen 14 okt. RKZVC vernedert 'grote buurman' Longa'30

 
 
Het Gelderse Voetbal 

 

14 okt. Sensatie in de eerste klasse E: Longa30 hard onderuit in de uitwedstrijd 

tegen RKZVC streek derby 5-0.  
 

 

Het verslag van de derby RKZVC 1 - Longa '30 (3000 toeschouwers) is te lezen via de volgende link 
(Longasupporters winnen afgelopen week op humor, RKZVC wint dik op voetbal!) 

  

https://twitter.com/willemsenray
https://twitter.com/willemsenray
https://www.rkzvc.nl/113/3635/uitslagen/wedstrijd-details/
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DE BRULLENDE LEEUW IS OVERMEESTERD!!  
 

 
De Gelderlander 

 

15 okt. 'Neefjes 
van Ome Lau' vernederen 
Longa'30  

 

 
 
 
 
REGIO 8 15 okt. VIDEO | RKZVC 
wint bijzondere 'Derby van het 
Oosten' ruim van Longa30. 'Doe 
je het voor als voetballer' 

http

 
  

https://t.co/cSpReHEoy5
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Het Gelderse Voetbal Topschutter Sjors Storkhorst walst met RKZVC over Longa 
 

 

Business Club RKZVC is een uitstekend gastheer - Elna 
 

Longa figurant in voetbalshow RKZVC - Elna
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Zondag 15-10 Dankzij vele vrijwilligers is het sportcomplex van RKZVC weer gereed voor de volgende 

wedstrijd RKZVC 2 - Achilles 12 -2. Aanvang 10.15 uur 
 
Maandag 16-10  worden de pallets rond veld 1 opgeruimd. Daarbij kunnen we nog wel wat extra handjes 

gebruiken. Heb je tijd? We starten om 18:30u. 
 

 
Om 18.30 wordt begonnen, om 19.00 is het al klaar. 

  

 
 
Nog een laatste opmerking van de spelers van de selectie zelf dinsdags na de wedstrijd. 
Sjors Storkhorst deed in de week voorafgaande aan de wedstrijd aan beide trainingen niet mee gedaan 
omdat hij last van de rug had. Hij speelde een geweldige wedstrijd. Toen hij dinsdag na de wedstrijd op 
de training kwam zeiden enkele spelers tegen hem: “Wat kom jij hier doen op de training?”. 
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Krantenartikelen 

Artikelen in Elna en andere kranten rondom RKZVC 1 – Longa ’30 1 op 14-10-2017 

 

(De Gelderlander)  

Kraker RKZVC - Longa'30 voor het eerst sinds 28 jaar 

DERBY VAN HET OOSTENZIEUWENT - Het wordt zaterdagavond (aanvang 18.00 uur in Zieuwent) een 
beladen derby tussen RKZVC en de Lichtenvoordse buurman Longa'30 in de eerste klasse E van het 
zondagvoetbal. Om meerdere redenen. 
 

 
RKZVC vierde in april van dit jaar het kampioenschap in de tweede klasse I. Foto: Theo Kock © DE GELDERLANDER 

 
Beide ploegen hebben elkaar al heel lang niet meer ontmoet in competitieverband. De laatste keer was in 
het seizoen 1988/1989 in de derde klasse C. RKZVC eindigde toen als laatste en degradeerde naar de 
vierde klasse. De afgelopen 28 jaar ontmoetten beide buurtclubs elkaar daarna nooit meer in de 
competitie.  
Door twee achtereenvolgende kampioenschappen van RKZVC is het  zaterdagavond dan eindelijk zover 
op sportpark De Greune Weide. En het wordt om meerdere redenen een mooi affiche. De derby zal naar 
verwachting duizenden toeschouwers trekken en daarnaast zijn beide ploegen na drie wedstrijden nog 
zonder puntenverlies in 1E. 
Het duel staat zaterdagavond onder leiding van arbiter P. Weghorst 
 

Elna (Door Theo Huijskes) 

https://www.gelderlander.nl/voetbal-achterhoek/kraker-rkzvc-longa-30-voor-het-eerst-sinds-28-jaar~a01cf02f/104289686/
https://www.gelderlander.nl/voetbal-achterhoek/kraker-rkzvc-longa-30-voor-het-eerst-sinds-28-jaar~a01cf02f/104289686/


25 

 

Voetbalkraker RKZVC-Longa '30 houdt gemoederen bezig  

 
ZIEUWENT/LICHTENVOORDE - In 
Zieuwent en Lichtenvoorde wordt, 
zeker in voetbalkringen, toegeleefd 
naar de competitietopper RKZVC 
tegen Longa '30. Deze wedstrijd 
wordt zaterdag om 18.00 uur op het 
sportpark De Greune Weide in 
Zieuwent gespeeld. 
Dit alles niet zonder redenen. In de 
geschiedenis van beide clubs is het 
nog nooit voorgekomen dat men op 
een dergelijk hoog competitieniveau 
(eerste klas KNVB) tegenover 
elkaar is komen te staan. In die 

sterke eerste klas hebben zowel RKZVC als Longa '30 tot op heden drie wedstrijden gespeeld, die zowel 
door de Zieuwentenaren als door de Lichtenvoordenaren in volle winst werden omgezet. Samen gaan de 
teams dus fier aan de leiding in de eerste klas, zij het dat Longa '30 een iets beter doelsaldo heeft (7-1) 
dan RKZVC (8-4). 
 
'Wij zijn aan elkaar gewaagd'  
RKZVC-aanvoerder Michiel Krabbenborg (27) is van mening dat beide ploegen op dit moment aan elkaar 
gewaagd zijn. "Zeker in een derby als deze spelen andere omstandigheden en andere wetten een rol, 
waardoor totaal andere invloeden voor een verrassende wending kunnen zorgen." Krabbenborg, die - 
naast een eenjarig uitstapje naar AZSV - bezig is aan zijn tiende seizoen in RKZVC 1, is van mening dat 
de Zieuwentse selectie op dit moment beschikt over een mooie, uitgebalanceerde mix. "De kracht van dit 
team is dat wij op de eerste plaats een vriendengroep zijn, die veel zo niet alles voor elkaar over heeft. 
Daarnaast beschikt de groep over veel voetbalkwaliteiten en zijn wij met ons allen bijzonder 
prestatiegericht bezig." De captain van RKZVC is zich er terdege van bewust dat zijn club een minder 
roemrijke geschiedenis heeft als Longa '30. "Maar vergeet niet dat wij op dit moment een ijzersterke 
lichting hebben, waarmee de club vooruit kan. De leeftijd van de spelers varieert tussen de 23 en 27 
jaar." Aan een voorspelling waagt Krabbenborg - die sedert afgelopen zaterdag officieel inwoner is van 
Lichtenvoorde en dat ook nog eens als buurman van Longa '30-speler Freek Heinsbroek - zich niet. 
"Zaterdag na de wedstrijd spreken wij elkaar weer!" 
 
'Vorm van de dag is beslissend' 
Volgens Simon Klein Goldewijk (25), aanvoerder van Longa '30, zal in de derby van zaterdag de vorm 
van de dag beslissend zijn. Klein Goldewijk, die twee seizoenen bij HSC '21 in Haaksbergen heeft 
gespeeld, komt voor het vijfde seizoen uit voor de hoofdmacht van Longa '30. "Wij hebben een team in 
opbouw. Daarbij komt dat er ook nog eens een nieuwe trainer voor de groep staat (Erik Zandstra, ThH), 
die een bepaalde visie op het spelletje heeft. Het kost tijd om de voor dat spelletje nodige automatismen 
in te slijpen. Evengoed vind ik dat wij het met overwinningen op NEC, Tubantia en Rohda zeer 
verdienstelijk hebben gedaan. Negen punten uit de eerste drie wedstrijden, wie tekent daar vooraf niet 
voor?" Klein Goldewijk geeft daarbij wel aan dat de punten belangrijk zijn, maar dat het voetbal nog veel 
beter moet. "Wanneer bij ons iedereen honderd procent fit is en de wedstrijdinstelling optimaal, dan zie ik 
voldoende kansen tegen RKZVC. Dit ondanks dat die ploeg enkele toppers heeft, die in hun eentje een 
wedstrijd kunnen beslissen. Het mooie van deze derby is dat de einduitslag niet is te voorspellen en 
daarom doe ik daar maar niet aan mee. Ik hoop in ieder geval voor het talrijke publiek dat vast en zeker 
op deze wedstrijd afkomt, op een spannende en mooie pot voetbal." 
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Na afloop van de wedstrijd vieren 'de helden' hun feestje met de eigen aanhang. (Foto: Henri Walterbos) 

Longa figurant in voetbalshow RKZVC 

Elna - ma 16 okt 2017, 6:45   

ZIEUWENT - RKZVC heeft er geen enkele twijfel over laten bestaan welke ploeg op dit moment de beste 
van Oost Gelre is. De ploeg onder leiding van Laurens Knippenborg rijgt successen aaneen en het einde 
lijkt nog lang niet in zicht. Ook in de eerste klasse niet, waar de ploeg na 4 wedstrijden zonder puntverlies 
fier aan kop gaat. Deelde men deze historisch hoge positie tot zaterdagavond 18.00 uur nog met de 
tegenstander, na 19.45 uur lokale tijd, niet meer. De 5-0 zege van de thuisploeg liet niets aan 
duidelijkheid te wensen over. 

Door Henri Walterbos 

Met het hoofd in de wolken lopen of naast de schoenen lopen is er in Zieuwent niet bij. Zieuwent blijft 
Zieuwent! Het succes berust echter geenszins op toeval. Zaterdagavond maakte het team wederom grote 
indruk door met name in de tweede helft een ware voetbalshow op te voeren en opponent Longa tot 
figurant te degraderen deze heerlijke affiche. Zowel sfeer als ambiance op sportpark de Greune Weide 
waren fantastisch. 

Voetbalfeest 
Vooraf in de bestuurskamer is RKZVC-voorzitter Johnny Cuppers de rust zelve. Hij heeft dan al een groot 
vertrouwen op een goede afloop. "Het wordt 4-2 of 5-2, voor ons. En gefundeerd." Zijn lezing volgt. "In 
principe krijgen wij er geen tegen, maar Freek Heinsbroek en Tim Bader scoren altijd, dus laat ik dan 

https://www.facebook.com/1573871442827560_1948348712046496
https://www.facebook.com/1573871442827560_1948348712046496
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maar van twee tegengoals uitgaan. Sjors maakt er sowieso eentje, maar als hij scoort dan scoort hij 
minimaal twee keer, dus dat bunt d'r dan al twee. En zeker ook eentje met een lobje," schetst de 
voorzitter zelfverzekerd een steeds mooier plaatje. "Dit zijn echt zijn wedstrijden. Sjors heeft deze week 
niet getraind. Volgens mij is hij een beetje zenuwachtig. Daarnaast zal Wouter Pillen ook scoren, uit een 
vrije trap. Dat is hij aan zijn stand verplicht. Hij heeft met Grol de laatste twee derby's verloren namelijk. 
En dan nog eentje, of twee." 

De organisatie van de 
derby staat als een huis. 
"We verwachten 2500 
toeschouwers maar zijn 
berekend op 4000 
mensen. Er is vandaag 
hard gewerkt om alles 
voor elkaar te krijgen. 
Voor de businessclub is 
een aparte tribune 
neergezet. Die is vrijdag 
al opgebouwd." Overal 
langs de lijn staan 
supporters van beide 
clubs door elkaar heen. 
Ook liefhebbers uit 
omliggende plaatsen zijn 
aanwezig deze vooraf al 
als 'historisch' betitelde 
derby bij te wonen. De 
laatste derby in 
competitieverband stamt 
immers uit 1989. Het wordt een voetbalfeest zoals een voetbalfeest altijd behoort te zijn. Het is alleen al 
om de sfeer genieten geblazen voor de voetballiefhebber. Het voetbal van RKZVC, met name het spel 
dat RKZVC in de tweede helft op de mat legt, is dan de kers op de taart. Om de vingers bij af te likken. Zo 
vond ook Grol-supporter Ton Noten uit Groenlo na afloop. "Zowiet bunt wi-j nog lange neet. Loat wi-j 
voorlopig moar effen niks meer zeggen. Knap heur!" 

Gemoedelijke sfeer 
De wedstrijd voltrok zich in een zeer gemoedelijke sfeer, al werden er binnen 'de kalklijnen' over en weer 
wel eens tikjes uitgedeeld. Longa probeert vanaf het begin het heft in handen te nemen, maar moet al vrij 
snel capituleren. Na 11 minuten is het Sjors Storkhorst die 1-0 aan te laat tekenen, met een beheerste 
schuiver in de verre hoek, na aan pass van Jouke Knippenborg. De ban is dan gebroken. 

'Slachtofferrol' 
Na rust wordt een gretige oranje zwarte brigade verwacht, maar het team van trainer Erik Zandstra kan 
wederom niet imponeren, lijkt onherkenbaar. Het speelt slechts een 'slachtofferrol.' Onder leiding van een 
ontketende Sjors Storkhorst geeft het vlaggenschip van de Rooms Katholieke Zieuwentse Voetbal Club 
een ware voetbalshow weg. 'Local hero' Storkhorst scoort in de 50ste en 85ste minuut nogmaals, en 
bezorgt ook Joey Belterman 'en passant' nog een cadeautje dat hij met veel plezier uitpakt; 4-0. Kwam 
ook de 3-0 in de 67e minuut ook eerst op naam van Storkhorst, een dag later blijkt uit beelden echter dat 
Jens Schutten het beslissende zetje gaf. Storkhorst kan er mee leven, en ere wie ere toekomt. Drie 
doelpunten en twee assists veranderen het hoge rapportcijfer niet. De voetbalgrootmacht uit 
Lichtenvoorde rest de tweede helft niets anders dan naar het eindsignaal uit te zien. Storkhorst haalt het 
einde echter niet. Trainer Laurens Knippenborg gunt de Zieuwentse held 'de rode loper' door hem een 
publiekswissel te gunnen in de 87ste minuut. Bij de middencirkel staat hij hem al op te wachten. Een 
innige knuffel zorgt voor een mooi plaatje. Na 90 minuten geeft de felrode ledverlichting op het scorebord 
een 5-0 eindstand aan. In het zaterdagavonddonker nog scherper zichtbaar. Het staat er echt. Ongekend, 
maar volkomen terecht. 

Reacties 
Nadat spelers en begeleiding van Longa de opponent sportief feliciteren en de kleedkamer opzoeken 
ontstaat op het veld, ter hoogte van de kantine een groot volksfeest. Uit de speakers klinkt Tina Turner's 
'Simply the best'. En zo was het. Laurens Knippenborg slaat het tafereel lachend maar euforisch gade. 
"Hier droom je van. We hadden van te voren gezegd 'laten we er een show van maken.' Wat de jongens 
vandaag hebben gepresteerd is geweldig. Het had zelfs nog 6-0 of 7-0 kunnen worden. Longa heeft maar 
één mogelijkheid gehad. Mijn team stond als een huis. Complimenten aan de jongens. We hebben de 
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kwaliteiten en dat hebben we laten zien. We hebben het gewoon perfect gedaan. Sjors was magistraal 
vandaag. Hij heeft afgelopen week niet getraind. Hij was licht geblesseerd. Donderdagavond hebben we 
hem bewust niet laten trainen. Dan moest ie maar een iets mindere wedstrijd spelen. Dat pakte vanavond 
heel positief uit. Dit is geweldig. Een geweldige ervaring. Zoveel mensen en dan ook nog zo'n wedstrijd 
spelen." 

De hoofdrolspeler lijkt zelf nauwelijks te kunnen bevatten welke hoofdrol hij deze avond speelde. "Het 
was ongelofelijk. Vorige week voelde ik in de eerste helft mijn onderrug al. In de rust dacht ik al 'da's niet 
best'. Zes weken geleden ook al gehad. Het was net weer goed. Deze week veel fysio gehad, niet 
getraind. Naar de groep toe ben ik daar niet heel trots op. Niet trainen maar dan wel spelen. Als het dan 
zo'n dag wordt! Dit is ongekend. Alles lukt dan. Dat slaat helemaal nergens op. Ik denk dat ik volgende 
week weer niet ga trainen," lacht de zoon van oud eerste elftalspeler Bennie Storkhorst. 'Derbydruk' zegt 
hij niet te hebben gevoeld. "Dit soort potjes is het mooiste wat er is. Ik voelde minder druk als voor andere 
derby's, zoals vorig jaar tegen FC Winterswijk. De sfeer was geweldig, met vuurwerk en fakkels. Vooraf 
ook met Longa, maar nu wonnen wij." Naast Sjors een blije RKZVC-voorzitter. Als het lied 'Jij krijgt die 
lach niet van mijn gezicht' deze avond op één iemand van toepassing is, dan is hij het wel. Hij is trots op 
het kind van zijn club, het gehele team, de gehele club. "De voorspelling was niet helemaal goed wat de 
goals van Sjors betreft. "'t Bunt d'r meer e-worden. Het was een prima avond. Ik ben een paar keer rond 
gelopen. Iedereen heeft op elke plek goed kunnen zien. Geen enkele wanklank. We hadden het perfect 
voor elkaar. En dan met 5-0 winnen, tja. Sommige dagen gaat gewoon alles goed." 

Wouter Pillen kan zijn geluk eveneens niet op. Hij speelde samen met Sjors Storkhorst al eerder de derby 
tegen Longa, toen echter nog in het blauw-wit van Grol, in de tweede klasse, twee jaar geleden. Volgens 
Johnny Cuppers verloor Pillen beide wedstrijden toen en had hij iets recht te zetten. "Ik heb niet beide 
keren verloren. Dat klopt niet," corrigeert hij Cuppers. "Voor zulke potjes doe je het. Ook nog eens beide 
koploper vooraf, dat is een fantastische affiche. Dat het dan zo uitpakt, dat kun je van te voren niet 
bedenken, al hadden we er vooraf wel op gehoopt. Longa begon vrij offensief maar na de 1-0 van ons 
kwamen ze er eigenlijk niet meer aan te pas. Ze hebben constant achter de bal aan moeten rennen." 

Tegenover de euforie aan Zieuwentse zijde, grote teleurstelling bij Longa-trainer Erik Zandstra. "Het was 
voor ons een pijnlijke avond. We moeten ons kapot schamen. We begonnen nog aardig aan de wedstrijd, 
maar na de 1-0 kantelde de wedstrijd volledig. Het is echt geen schande om van zo'n goede 
tegenstander te verliezen, maar 5-0 mag natuurlijk nooit gebeuren. Dat ze een goede ploeg hadden 
wisten we vooraf al wel. Natuurlijk was ik boos en teleurgesteld, maar de jongens weten het zelf ook wel. 
Het was doodstil in de kleedkamer na afloop. Dan heeft het niet zo veel zin om veel te zeggen." In de rust 
probeerde de jonge trainer het tij nog te keren. "Ik vroeg ik nog aan de jongens 'wie kan mij vertellen waar 
mijn ploeg gebleven is?' Ik herkende de ploeg niet meer. We hebben veel kwaliteit, hadden er zin in, 
maar het leek wel alsof de beleving er niet was. Ik weet het niet. Het was een collectief falen, een 
dramatische wedstrijd. Na rust probeer je nog wat, want het was nog steeds een wedstrijd, maar de 2-0 
was de nekslag voor ons." 
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Waar de offday aan te wijten valt, is voor Zandstra gissen. "Was het de spanning misschien, of toch te 
veel respect voor de tegenstander? Dit mag ons gewoon niet gebeuren. Als wij spelen, zoals wij kunnen 
spelen, dan kunnen we het hun wel heel moeilijk maken. Hopelijk is het een leerschool geweest en 
kunnen we volgende week revanche nemen op ons zelf en kunnen we iets recht zetten richting onze 
toeschouwers die vanavond massaal naar Zieuwent zijn gekomen." Terneergeslagen over het vervolg 
van de competitie is Zandstra echter geenszins. 
"We gaan het deze week bespreken met elkaar. 
Het mooie van voetbal is dat je volgende week 
weer een kans hebt om iets recht te zetten. Over 
vier wedstrijden gezien hebben we nog steeds een 
goede competitiestart, maar de komende twee, drie 
wedstrijden bepalen pas echt of je een goede 
competitiestart hebt gehad." De nederlaag zal nog 
wel even nadreunen in Lichtenvoorde en de humor 
vanuit Zieuwent zal niet temperen, zeker is wel dat 
de regio zich op een heerlijke return in 
Lichtenvoorde kan gaan verheugen.  

 
 
 

In een stukje verslag over 
De Graafschap door 

Raymond Willemsen wordt 
naar Sjors verwezen.  
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De Libero | RKZVC schrijft voetbalgeschiedenis 

Elna wo 18 okt 2017, 14:54    

RKZVC schrijft voetbalgeschiedenis 

Soms gebeuren er dingen in je leven waardoor er veel, zo niet alles op zijn plek valt. Die ervaring deed ik 
afgelopen zaterdag op toen ik te gast was in Zieuwent bij de daar door jong en oud omarmde dorpsclub 
RKZVC. In het slechts iets meer dan 2 duizend inwoners tellende kerkdorp voltrok zich een ware stunt op 
sportief gebied. Grote buurman Longa '30 Lichtenvoorde werd na een boeiende wedstrijd en met name 
aan de zijde van RKZVC een hoogstaande tweede helft met een vernietigende 5-0 nederlaag naar huis 
gestuurd. Een voor de Zieuwentenaren triomfantelijke declassering van het in het Keidorp gevestigde 
oranje-witte voetbalbolwerk. En daarbij moet beseft worden dat de aanduiding stunt eigenlijk met 
hoofdletters moet worden geschreven. Het is immers voor het eerst in het 72-jarige bestaan van RKZVC 
dat men binnen de KNVB op eersteklas niveau acteert. Dat het woord stunt naast in hoofdletters ook vet 
gedrukt moet worden gelezen, komt omdat men inmiddels na vier gespeelde wedstrijden met twaalf 
punten fier aan de leiding gaat in dezelfde eerste klas 

Toen ik na afloop in het massale feestgewoel voorzitter Johnny Cuppers feliciteerde met deze 
opzienbarende stunt, gingen mijn gedachten terug naar eind april 1973, inmiddels bijna 45 jaar geleden, 
toen Johnny's vader: grote boss Jan Cuppers zorgde voor een legendarische stunt door in de 
beslissende fase van de competitie een thuiswedstrijd van RKZVC tegen Grol af te gelasten. Daar waar 
er overal gevoetbald werd, had schijnbaar alleen het hoofdveld van zijn club te maken gehad met hevige 
regenval. Omdat er destijds vijf kanshebbers waren voor de kampioenstitel in de vierde klas, waaronder 
RKZVC zelf alsmede Longa '30 en Grol, werd deze wedstrijd op 6 mei 1973 op het sportpark De Greune 
Weide ingehaald. Met bekende spelers als Jan Kemkens en George Peeters bij RKZVC, alsmede Theo 
Kaak en Harry Notten bij Grol in de gelederen, werd het inhaalduel bijgewoond door een record aantal 
van maar liefst zevenduizend toeschouwers. Uit alle uithoeken van Zieuwent, Mariënvelde, Harreveld en 
zelfs Lichtenvoorde waren platte boerenwagens aangesleept om de talrijke opgekomen 
voetbalenthousiastelingen uit alle windstreken een plaatsje te kunnen bieden. Een overwinning voor 
RKZVC betekende dat vijf ploegen gelijk zouden eindigen en er vervolgens nog een unieke nacompetitie 
moest worden gespeeld. Ieder ander resultaat betekende dat Grol de kampioensvlag mocht hijsen. In een 
op dit niveau fantastische, eigenlijk onvoorstelbare ambiance wisten de Grollenaren een 1-1 gelijkspel uit 
het vuur te slepen en daarmee het kampioenschap. Echter de grootste overwinning destijds werd 
behaald door preses Jan Cuppers, die tijdens de wedstrijd en ook nadien in geen velden of wegen was te 
bekennen. 

Terug naar afgelopen zaterdag, zal het u beste lezers niet verbazen dat ik mij als groot voetballiefhebber, 
met die andere grote club binnen de gemeente Oost Gelre in zijn hart gesloten, met gemengde 
gevoelens richting Zieuwent begaf. Die gevoelens maakten al vrij snel plaats voor een voldane 
gemoedstoestand. Dit toen ik tijdens mijn aanwezigheid bij het gezellige en culinaire samenzijn van de 
business clubs van RKZVC en Longa '30 mocht meemaken dat het De Libero was, die als 
gespreksonderwerp onderdeel uitmaakte van de verbale inbreng om de circa 150 gasten in de juiste 
stemming te brengen richting de wedstrijd tussen het kleine RKZVC en het grote Longa '30. Wat betreft 
de wedstrijd zelf, mocht ik mij op de geplaatste VIP-tribune vergapen aan een derby met een 
sprankelende tweede helft van het door trainer/coach Laurens Knippenborg aan de hand meegenomen, 
helemaal op elkaar ingespeelde team van RKZVC. Een verademing om als liefhebber te aanschouwen 
hoe zijn spelers het positiespel invulden en elkaar zelfs met hoge school crosspasses wisten te bereiken, 
waarbij tegelijkertijd ieders individuele kwaliteiten ten volle werden benut. Dat daarbij een hoofdrol werd 
vervuld door ene Sjors Storkhorst is niet zo verbazingwekkend. Zeker na de 2-0 voorsprong voelde hij 
zich als een vis in het water en werd met vier doelpunten op zijn naam terecht uitgeroepen tot 'Man of the 
Match'. 

En Longa '30? Ik zou zeggen uithuilen en opnieuw beginnen ………………….. 

 

 

Het was afgelopen weekend Far from heaven-weer. Ga die film eens 
zien. 

Het is niet te geloven in deze tijd van het jaar. Ik keek zondag naar de 
strakblauwe lucht en de groene, bruine en gele herfstkleuren van de 
nazomer. Verdwalen in goeie muziek op YouTube en Spotify, ver weg 

van de voorspelbare bagger op de radio. 

https://www.facebook.com/1573871442827560_1949143338633700
https://www.facebook.com/1573871442827560_1949143338633700
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De derby RKZVC - Longa '30, de Slag om Oost Gelre, speelde zich zaterdagavond af in mooie 
meteorologische omstandigheden. Ik hoorde laatst iemand dichten dat het altijd mooi weer is, maar de 
echte wereld van het voetbal is anders dan de droomwereld van de poëzie. 
Het lijkt wel alsof RKZVC toverdrank gebruikt. Het is niet te geloven. Alle neuzen zitten er tegenwoordig 
op de goeie plek en staan dezelfde kant op. Grote broer Longa werd zo'n beetje voor gek gezet. Het is 
wel de week van het machteloze oranje geweest. 
Wat zou er gebeuren als RKZVC nu tegen de grote maar afgezakte neef Grol zou moeten spelen? Het 
zou de slacht van Grolle worden, denk ik. 

RKZVC speelt volgend jaar misschien wel hoofdklasse. Ik zal het nog een keer zeggen. 
RKZVC speelt volgend jaar misschien wel hoofdklasse. 

Het is te hopen dat de Slag om Grolle ook in mooie meteorologische omstandigheden plaatsvindt 
aankomend weekend. Het beleg van Grol, waarop de Slag om Grolle is gebaseerd, vond destijds plaats in 
de zomer, in juli en augustus. Dan is er meer kans op mooi weer. Waarom de Slag in oktober plaatsvindt, 
is me nog niet duidelijk. 
Ik heb begrepen dat er door de Slag-organisatie veel waarde wordt gehecht aan authenticiteit. Dus kleding 
dragen uit 1627. Geen middeleeuwse maliënkolders of prehistorische berenvellen en ook geen jaren '40 
petticoats. 
En ook muziek maken uit de hitparade van 1627. Nog voor de Beatles en zelfs voor de Andrew Sisters. 
Ikzelf hoop dat er dit jaar meer historisch verantwoorde zwervers, zuipschuiten en hoeren in Groenlo te 
zien zijn. Want die waren er in de 17e eeuw vast op grote schaal, meer nog dan in 2017. Het was niet te 
geloven toen. 

Ik moet voordat Halloween losbarst - die nep-Amerikaanse verkleedpartij - It (Amerikaans voor het) nog zien. 
Over die clown. Clownspakken zijn overigens ook niet gewenst bij de Slag om Grolle, ook niet als je bier 
brouwt. 
Het is een film over paranormale dingen, net als de voetbalprestaties van RKZVC paranormaal zijn. En de 
eerste twee letters van de clubnaam natuurlijk. Die zijn echt niet te geloven.  
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Theo Hulshof ondervraagt RKZVC-voorzitter Johnny Cuppers en Longa ’30-voorzitter Marcel Eekelder  

Foto: Theo Huijskes (Foto: Theo Huijskes) 

 

Business Club RKZVC is een uitstekend gastheer 

Elna di 17 okt 2017, 9:46  Door Theo Huijskes  

Ontvangst Longa '30 in een gezellige ambiance 

ZIEUWENT - Dat RKZVC een ambitieuze business club heeft, werd afgelopen zaterdag bewezen. 
Voorafgaande aan de competitiewedstrijd RKZVC - Longa '30, gelanceerd als dé voetbalderby van 
Oost Gelre, presenteerde de inmiddels 55 leden tellende club zich als een uitstekend gastheer. In 
het Parochiehuis aan de Dorpsstraat van Zieuwent werden de leden van Business Club Longa '30 
en andere gasten onder het genot van een natje en een droogje vermaakt met een bijzonder 
gezellig samenzijn. 

Joris Wassink, voorzitter van BC RKZVC, heette de talrijke aanwezigen, waaronder wethouders Jos 
Hoenderboom en Vincent van Uem, welkom bij de aanloop naar zoals hij het noemde 'De wedstrijd 
van het jaar'. "Wij zijn hier met 180 gasten bij elkaar en hebben daarmee een nieuw record 
gevestigd, hetgeen ons het predicaat 'De grootste familie van Nederland' oplevert", aldus Wassink, 
die verder met een knipoog richting Longa '30-trainer Erik Zandstra opmerkte dat je geen trainer 
hoeft te zijn om vast te stellen dat RKZVC ten opzichte van grote broer Longa '30 een duidelijke 
underdogpositie bekleedt. 

Joris Wassink maakte aan de hand van enkele vergelijkingen duidelijk waarin kleine broer RKZVC in 
de wedstrijd tegen grote broer Longa '30 eigenlijk het onderspit zou moeten delven. "RKZVC telt 350 
leden tegenover Longa '30 1.150, wij doen het met zes seniorenteams en Longa '30 met negen, wij 
hebben veertien jeugdteams en zij maar liefst 65 en last but not least onze BC telt 55 leden en die 
van Longa '30 150." Om daar met een brede lach aan toe te voegen "Maar wat het betalen van 
spelers betreft, is dat bij Longa '30 schijnbaar veel minder." 

Gaandeweg het informele samenzijn was het de beurt aan de beide clubvoorzitters: Johnny Cuppers 
van RKZVC en Marcel Eekelder van Longa '30, die met diverse vragen en stellingen aan de tand 
werden gevoeld door Theo Hulshof, voorheen zelf actief voetballer en trainer. Hulshof verloochende 
daarbij niet zijn achtergrond als leerkracht in het basisonderwijs door de beide voorzitters in een 
denkbeeldige schoolbank te manoeuvreren, hetgeen hem op kostelijke wijze lukte. Daar waar 
Cuppers aantekende dat hij na vijftien jaar voorzitterschap voor een nieuwe periode van drie jaar 
heeft bijgetekend, maakte Eekelder bekend dat hij aan zijn tiende en laatste seizoen bezig is als 
preses van de Lichtenvoordse voetbalclub. Ondanks het grote verschil in omvang van beide clubs, 
kwam uit de verdere reacties overduidelijk naar voren dat het hier gaat om twee dorpsclubs, waar 
zaken als vrijwilligerswerk, onderlinge band, saamhorigheid en gezelligheid hoog in het vaandel 
staan. 

https://www.facebook.com/1573871442827560_1948715982009769
https://www.facebook.com/1573871442827560_1948715982009769
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'In de rust' tijdens RKZVC - Longa. Foto: Henri Walterbos (Foto: Henri Walterbos) 

 

'Een goede aanloop nemen, en hellig kieken' 

ma 16 okt 2017, 6:48   

ZIEUWENT - De vreugde aan Zieuwentse zijde is in de rust al groot. In het koffie- en bierintermezzo 

is het speaker Stefan Beerten die de onmacht van de Lichtenvoordse ploeg er nog eens extra inwrijft 

bij de massaal aanwezige toeschouwers uit het Keidorp. 

Door Henri Walterbos 

Zeer gevat kondigt hij het penaltyschieten voor Zieuwentse jeugdvoetballertjes aan. De kleintjes 

mogen aanleggen op de reservedoelman Wesley Keegstra, in het doel staand waar de eerste helft 

RKZVC-doelman Huib Jonkman nog zijn plek had en vooral een van de 3000 toeschouwers was. 

"Dan nu voor het eerst schoten op deze goal vandaag," roept Beerten gevat, hierbij enkel één vrije 

trap van Longa-aanvoerder Simon Klein Goldewijk van 35 meter in de 44ste minuut over het hoofd 

ziend. De deelnemende voetballertjes genieten van de ambiance. Beerten becommentarieert de 

schoten. Voor een aantal deelnemers heeft hij dezelfde tip. "Een goede aanloop nemen, en hellig 

kieken." Niet bij iedere speler werkt het. Het is uiteindelijk Lynn Aagten die zich tot winnaar uit mag 

laten roepen. "Voor Lynn de voetbal, gesigneerd door Wesley Keegstra. Wie wil dat nou niet," aldus 

de speaker van dienst. 
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Zelf voetballen blijft het allerleukste. Foto: Henri Walterbos (Foto: Henri Walterbos) 

 

'Losers, jammer' 

ma 16 okt 2017, 6:51   

ZIEUWENT - Langs het veld zo'n 3000 toeschouwers, jong en oud, uit de gehele regio. Op de 

aangrenzende velden tientallen jonge voetballertjes die de wedstrijd schijnbaar niet kan bekoren en 

zelf maar een balletje zijn gaan trappen. 

Door Henri Walterbos 

Voetballertjes van beide verenigingen, apart, maar ook door elkaar heen en tegen elkaar. Een mooie 

aanblik. Als de duisternis intreedt begeeft een groep Zieuwentse voetballertjes zich naar de 

Streekbus van Den Timp, alwaar ze vanaf 'het dakterras' de laatste 20 minuten van de wedstrijd 

volgen. Ze beleven de grootste lol met elkaar. De wedstrijd is er naar. Boefjes, maar ook meisjes in 

prinsessenjurkjes. Een schattig plaatje. Als een van de boefjes onder hem een groep Longa-

supporters richting de uitgang denkt te zien lopen, bij een 4-0 tussenstand, roept deze hard naar 

beneden. "Losers, jammer." Een van hen kijkt naar boven en lacht. "We gaan nog niet weg hoor. We 

gaan alleen maar bier halen." Het jongetje trekt er een vies gezicht bij. Bier lijkt hem nog niets. Of 

dat altijd zo zal blijven is maar de vraag. Als een groepje in oranje gestoken Longa-spelertjes ook 

het dakterrras betreedt en naar het veld kijkt, roept een van de Zieuwentse voetballertjes 'Hee, geen 

Longa-ers hier' in hun richting. "Hee, mond dicht," tikt zijn moeder haar zoon licht aan. De kleine 

'Zieuwenthooligan' kan alleen maar ondeugend lachen. 
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Toen de Oranje supporters nog in opperbeste stemming waren. (Foto: Henri Walterbos) 

 

Longa figurant in voetbalshow RKZVC 

za 14 okt 2017, 22:56  
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