
Tegen wil en dank zit Jos Heutinck als trainer bij RKZVC op de bank. Foto: Theo Kock

Fleutinck terug als trainer:.Ik had het liever anders'

a
I

OP HERHALING
f,l igenlijk h¿d Jos Heutinck al
-ll/ een punt achter zijn trainer-
sloopbaan gezet. Eind vorig sei
zoen stopte de 34-jarige Zieuwen-
tenaar als oefenmeester van de
A-junioren van Doetinchem. Hij
wilde zich als aanvoerder concen-
treren op het eerste elftal van
RKZVC. Toen Chris te Braak we-
gens privé-omstandigheden vorige
week woensdag stopte als trainer
van de l'ierdeklasser, vond het
bestuur van RI(ZVC Jos Heutinck
en elftalleider Jan Fukkink bereid
als interim-trainers te fungeren.

Jammer
Heutinik betreurt het voortijdige
vertrek van Te Braak. ,,De spelers

. vinden het jammer dat Te Braak
weg is. De samenwerking was uit-
stekend en hij paste ook uitste-
kend bil de vereniging. Toen vori-
ge week donderdag aan de spelers

bekend werd. gemaakt dat Chris
gestopt was, heerste er in de
kleedkamer echt een d,own-stem-
ming. Maar het werkte zondag
tegen Brummen (2-3 zege voor
RKZVC, red.) positief uit."
Het bestuur kwam bij Fukkink en
Heutinck terecht omdat het duo
over de nodige ervaring als trai-
ner beschikt. ,,Jan is trainer van
de A-junioren en ik heb begin dit
seizoen, toen Chris ziek was, ook
een aantal trainingen voor mijn
rekening g€nomên; En ik heb vier
jaar de jeugd van Doetinchem
getraind en daarvoor had ik de
jeugd van RKZVC onder mijn hoe-
de."

,,Het bestuur wist dat ik ervaring
als trainer heb. Maar ik had geko'
zen om als speler en niet als
trainer verder te gaan. Ik vind
echter dat ik de vereniging moet
helpen en op korte termijn kan
dat ook wel."
0f Heutinck het seizoen als trai-
ner afmaâkt, is nog niet duidelijk.

,,Dat.wordt deze week besproken,
Maar ik heb er bewust voor geko-
zen als trainer te stoppen. Ik
moet nu dingen gaan afwegen. Als
ik doorga als trainer, stop ik met
.voetballen. Ik ben geen John
Leeuwerik (trainer/speler blj
MvR, red.). Trainen en voetballen
is niet te combineren. Ik vind dat
je als trainer niet mee kunt doen
met de partljtjes. Dan moet je aan
de kant coachen."
De spelers van RKZVC hebben in
ieder geval vertrouwen in Heutin-
ck. ,,Het bestuur heeft de spelers
gevraagd wie ze als opvolger van
Chris wilden. Ze kozen unaniem
voor m[j. 0f ik daar zo blij mee
moet zijn, weet ik niet. Ik had al
een andere beslissing genomen.
Door de binding met de club ben
ik er toch ingesprongen."
Heutinck geeft toe'dat zijn ver-
standhouding met de rest van de
groep wel iets anders wordt. ,,De
ielatie trainer-speler is anders
dan de relatie speler-speler. Dat

s

Aan deze rubriek werkten mee:
Vincent Bos,'Fred Diks en B¿rt
Iftaãn.

ik nu trainer ben, heeft nadelen.
Een trainer stelt zich anders op
binnen de vereniging. Enje werkt
metjongens dieje heel goed'kent.
Maar nogmaals, ze hebben voor
mij gekozen. Dat zegt ook wel
weer iets.t'

Contact
Hoewel Te Braak weg is, houden
club en trainer contact. ,,Ik heb
vorige week zaterdag, zondagmor-
gen en zondagavonìl met Chris
gesproken. We hebben de zege oP
Brummen ook aan Chris opgedra-
gen. 0p 15 november gaan we met
de selectie naar de interland Ne-
derland-Noorwegen. Dan gaa1.

Chris gewoon mee."
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Klomphaar. i
Door de terugkeef van laafote m¿n
Cor van Wängaarden kon Jos Heu-
tinck als coach plaatsnemen op de
bank van RI(ZVC. De ploegen'wa-
ren a¿n elkaar gewaagd. De voet-
ba,Hers uit Larèn gingen beter met
de ltansen om. Bü RIØVÛ rraren
Sander Kol}rnan, l{[ark Penterman
en invaller Henri Weikamp dicht
bä eendoelpunt. l
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ZttZVC momenteel zonder trainer ?

Nee, chris ter Braak is weggegaan wegens privé-omstandigeheden die

niets met ZVC te maken ri"-ou"n. De ñete sllectie, ook het 2d" elftal'

heeft zelf g"u."ugi"ãi-.1o, Heutinck tot tret eind van het seizoen de

ii"i"i"g wiiVezorgen' Dat gebeurt inmiddels'

ls Jos Heutinck bevoegd
Hij is jeugdtrainer, ;;; heeft ambities om hoofdtrainer te worden' H'i

gä"foät;m volgend iaar een cursus volgen'

Voetbalt Jos zelf ook ?

lnmiddelsnietmeer.Hijisgestoptmetspelenenisookgeenaanvoer.
der meer. Dat is to"iii¡ú te ãombìneren met het trainer-ziin'

Heeft ZVC haar doelen nog b$gesteld.?

Nee, die ziin dezeffã;;iJ;'; meedraaien in de bovenste helft van de

4d" klas.

Binnenkort nog een belangriike wedstriid ?

ledere wedstrijd is op dit moment van groot belang
De redaktie (MHW)
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nrøVC-¿zC 2-3 (G3). G1 René
Dennekamp; G2 Martin de
Beus; GB René Denneka.mp;1-3
en 2-3 HenriWeikamp.
RKZVC kr,vam op een ôg achter-
stand door drie .persoonlijke
touten. ,,Nu Jos Heutinck het
roer. heeft overgenomen gaan
we.een ander systeem spelen.'
Dat leidde nog:tot een åantal.
fouten inhet overnemen", vond
de mari van de PR, André Mekers.
;,Toch was het spel verder erg
goed en als Henii Weikamp eñ
Sander Kolkrnan niet zo sloidig
met de'kansen w¿uen omge
sprongen hadden we misschièn
nog nieer gekregen. Dat was ook
nog verdiend geweest." In de
slotfase kreeg. grensrechter
Henk de Beus van de gasten een

, rode kaart van de scheidsrèch-
ter.

f"*#¡f.å".0'-lTlà''"*
ä"'säi ú iL* beïnekamP' l-3

en 2-3 Heniì Weikamp'

äi*ilrij;rifr,fr:ffi"'Ïffi
*:ili:gtx?å.i"1tiii;l:B#i;
liJî"ålllffi'm:1ffi
ääiii¡Ë*titte de routinier zäft

ffieettè treffer....



Tlainer Jan Lammers stopt biJ Pax
Doetinchem breekt na twee seizoenen met oefenmeester Hennie Wevers; Marc Gardien weg bi¡ VIOD
Door onze versleggever

DODTINCHEM - Eersteklasser
Pa¡r moet op zoek naar een
nieuwe oefenmeester. Trainer
Jan Lammers, bezig aan zijn
tweede seizoen, stopt omdat hd
z[jn werk niet langer kan bom-
bineren met zijn trainersactivi-
teiten.

,,Wij vinden het erg jammer', gaf
Pax-woordvoerder Herman Groot
Wassink in een eerste reactie te
kennen. ,,Wij waren al vljf weken
van zijn besluit op de hoogte. De
spelers mogen een lüst met namen
indienen, maar we hebben geen
enkele haast met het zoeken naar
een opvolger."
Het bestuur van derdekìasser Doe-
tinchetn heeft besloten om het
contract met trainer Hennie We-
vers niet te verlengen. A¿n het
einde van het seizoen komt er een
einde aan het twee-jarige verblijf
van Wevers bü de Doetinchem-
mers.
Woordvoerder Lambert Bieleman:
,,Na overleg met de spelers. hebben
we dat besluit genomen. De spelers
zijn toe aan een nieuw gezicht."

Marc Gardien stopt aan het eind
van het seizoen als oefenmeester
van VIOD. De Zevenaarse trainer is
na drie seizoenen toe aan een
nieuwe uitdâging en hoopt volgend
seizoen zljn ttainerscapaciteiten
op een hoger niveau te etaleren.
,,Dit is het juiste moment om het
besluit bekend te maken", aldus
Gardien. ,,Dan heeft de club täd
genoeg voor het vinden van een
nieuwe trainer en kan ook ik mij
nriênteren,tt

?2

,%

Jos Heutinck _maakt, als opvolger
van Chris te Braak, definitìef ñet
seizoen af als trainer van de Zieu-
wentse vierdeklasser RKZVC.
Bü afdelingshoofdklasser VIOS B.
stopt Theo Hulshof aan het eind
van het seizoen als trainer. ,,Ik heb
er,nu zeven jaal bij de club op
zitten, vier jaar als jeugdtrainer eir
de Iaatste drie seizoenen als hoofd_
trainer. Ik denk dat beide partden
aan eenveranderingtoe züñ," -
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38- 14
24- 21
30- 18
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16- 16
17- 15
15- 25
14- 24
19- 28
19- 33

Winterswlik verliest punten in Zieuwent, Concordia stijgt, met stip
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.le klasse C

W¡tkampers - Voorst
Brummen - AZC
RKZVC - Winterswijk
Etten - Markelo
Vosseveld - Zelhem
Kotten - Lochem

12 7 4 125
11 7 0 421
12 5 4 319
12 5 4 319
11 5 2 417
11 5 1 516
11 5 1 516
12 4 4 416
11 5 0 615
12 3 2 711
11 2 4 510
122288

Voorst kampioen eerste periode.

Voorst
MC
Winterswijk
Lochem
Kotten
Witkampers
Brummen
Markelo
Zelhem
RKZVC
Etten
Vosseveld

Winterswijk (Foto : Willem Hissink)

u

ã RKZVGWintersw{ik 1-1 (r-0)
l-0 Freddie Bokkers, l-1 Allemag-
hi.
Tr¿iner Jos Heutinck van RKZVC
vond dat zijn ploeg met de remise
rnaar karig beloond was. ,,Ik had
het hele duel vertrouwen'in een
goede afloop. Pas vijf minuten voor
tijd viel de gelijkmaker." RKZVC
startte energiek en nam door Bok-
kers in de vijftiende minuut de
Ieiding. Bokkers kreeg hierna goe-

de mogelilkheden om de voor-
sprong uit te bouwen maar ver-
zuimde de kansen te benutten. In
de slotfase sleepte Winterswijk
toch nog een remise uit het vuur.

RKZVC is in de aanval in het duel tegen

ç9
VIERDE KLASSE C KNVB
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ZIEUT?ENT - RXZVC E¡.t yer
der met Jos Heutinck. be ¡"æ-
rim-trainer tekent een contract det
hør ook voor het æizoen '96/97
aan de Zieuwentse voetbdclub
bindt.
De 3+jarige slager, die eerder ep
varing opdeed bìi de A-jeugd v.¡r
Doednchem en onla¡ss werd aan-
gesteld als opvoþervrã de æstop-
ge Chris æ Braak, kreeg dè voor-
keur boven hândideæn-vaa bui-
ænaf. KSV en Vioc Beltrum heb-'ben van traine¡ seruild. lleo
Hul¡hof (Vios Behn¡m) eaet bii
KSY 

""g 
de slag. n"r-t Izáti lfSvj

maakt de omgekeerde weg.

Jos Heutinck
bräft bä
RKZYC
DOEïNCHEM -Jos Heu-
tinck heeft zijn contract
bij vierdeklasser RI(ZVC
met een jaar verlengd.
Heutinck volgde in no

' vembervandit jaar Chris
te Braak op bij de Zieu-
wentse club.
Cees -snippe vertrekt na
een seizoen alweer bij
SKVW in Winterswijk.
De trainer keert terug
naar zijn oude club, Wil-
helmina SSS in Zut-
phen. Sjirk van de
Werffisookvolgendsei-
zoen trainer bij Kotten.
De oefe4meester uit'Lo-
bith is voor het eerste

'seizoen werkzaam bij
de vierdeklasser. KSV en
Vios Beltrum nemen
volgend seizoen elkaars
trainers over. KSV-trai-
ner Bert Izaks vermilt
KSV voor Vios Beltrum,
terwij I Theo Flulshof de
omgekeerde weg be
wandelt.
He¡rnan Beyers heeft
zijn contract bij Ratum'met een seizoen , ver-
lengd. De Winterswij-

afdeling Gelder-
de B

aankerstaat
kop in
van de
land.
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Heutinck gaat
door bij RKZVC
Door orue verslaggever

D0ETIN0HEM - RIøvc en oefenmeester Jos Heutinck hebben
besloten de-huidige verbintenis te continueren. De zieuwenlsõ
Iormatie stelde halverwege dit seizoen Heutinck als hoofdtrainer
aan, nad4t Chris te Braak om persoorúüke redenen was atged¿k.

RIøVC en Heutinck kwamen wli
snel tot de slotsom dat het interesl
sant is volgend seizoen met elkaar
door-te gaan. De trainer had nog
enkele kleine wensen maar diõ
staan volgens hem een nieuwe ver-
bintenis niet in de weg. het nieuwe
contract heeft een looptüd yan een
Ja¿T.

Heutinck kent de Zieuwentse vier-
deklasser van haver tot gort. Hä
wasjarenlang speler van het eerste
en had in het verleden de jeugd-
teams onder zlin hoede. Voor zich-
zelf had hij al besloten als trainer
door te gaan.
Tom de lftoSse heeft een nieuwe
club gevonden. De trainer gaat

vglgg¡rd seizoen a¿n de slag b{i
afdelingselub Klein Dochtereñ uil
Lochem. De Iftoss wordt da¿r de
opvolger van Chris ter Beek, die
nog niet onderdak is.
Ov-er de duur van het contract zijn
volgens een woordvoerder vän
Klein Dochteren geen concrete af-
spraken gemaakt. ,,Maar u kunt
aånnemen dat trainers doorgaans
drie jaa,r bü Klein Dochteren úerk-
zaarn zt¡n.' De lftosse wordt bü
Socii opgevolgd door Henk Kleiri
Nengerman.
Het zaterdagteam van Grolse Boys
er nog niet uit. Trainer Wagendoip
heeft. meer bedenktüd gevra¿gd.
Eind januari hakt hi d-e knoop over
z¡n sporfieve toel(omst pas door.

A

ELNA 7 rnaarr t9g6
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i qxzlcvö"reo.r,t l-0 (0-0)
l-0 Ferdinand Schutte.
RKZVC b-ehaatde een moeizame
maarverdiende zege. Dq thuiscluï
naû net -meeste balbezit speelt
voornamelük op de helft van V?rssé-
vero. lre gasfen kregen twee kan_
sen. maar scoorden niet. RIØVC
c,reej,rde- zes kansen en scoorde
srecnts één keer. Die treffer viel
p¿ts zeven minuten voor tljd. Uii
een voorzet van Dennis Kräbben_
oorg scoorde Ferdinand Schutte.

u.,.\.6.¿.U(.

¿þ klasseC

ZIEUWENT

RNZYC-Yossevdd: li)
Dit weekeinde moest RKZVC voor liet
eerst sinds 3 maanden weer serieus aân
de.ba!. In een zgn. ,,6 punÊen hæd-
strijd" moest men gêwoon winnen, wil-
de men niet in degradatiegev.aar ko-
men.
Nu zou blijken hoe ZYC de rtinterstop
doorçkomen was.
In een wedstrijd die wijwel geheel op de
helft van de tegenstander gevoerd werd,
liet ZYC zien dat zij qua spelbeeld dui-
delijkêde særkere waren. Men kretrrde
ook de nqdige kansen, de enige goal
werd echter pas kort voor het einde ge
scoord toen Eerdinand Schutten de
voorzet van ' Dennis Krabbentrorg
binnen-tikte.
Men liet in elk. geval zien dat er in de
wint€rstop hard gwerkt was teneilde
de resultaten te verbeferen.

æht blijken in de
Lochem.

Volçnde-week zal dit
uitwedstrij,f teg€n sp.

AZC - Winterswiik
Voorst - Markelo
Wtkampers - Zelhem
tsrummen - Lochem
BKZr'C - Vosseveld

, Kotten - Etten

3-{)
2:2
0-1
24
'| -0
2-0

40- 16
27- 21
16- 19
18- 16
30- 21
25- 21
16- 25
19- 17
24- 24
'15- 24
19- 30
19- 34

ffi ji,t,rîîi
ñi,ï[[ijì¡* lås]il8
å:j#fl is.ç i tll
iËåt*" lit^iîji
,ll9l .. 1224610vossevetd 1g22gB
Voorst kamp¡oen eers¡té periode.
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Lochem-RKZVC 2-5 (l-2)
Sander Kolkman, 1-l Hans

Scholten, 1-2 Marco Spekschoor,
l-$ Henri Weikamp (pen.), l-4 Fer-
dinand Schutten, 2-4 Henk Wanin-
ge, 2.5 Ferdinand Schutten.
RKZVC behaalde een nuttige over-
winning, Na een half uur zettte
Sander Kollcnan RKZVC op het
goede spoor. Na de gelijkrnaker van
Loohem bracht Marco Spekschoor
RKZVC vlak voor de pauze opnieuw
aan de leiding: l-2. Vanaf de straf-
schopstip scoorde Henri Weikamp
l-3. Een hrartier voor täd scoorde
Ferdinand Schutten met een om-
haal (1-a). Nadat Henk Waninge
voor 2-4 had gezorgd bepaalde Fer-
dinand Schutten de eindstand oP

2.5.

a""'

1t

I RKZVC-Zelhen 1-l (1-1)
1-0 Dennis lfuabbenborg, 1-1 Pauì
Maatkamp.
Dennis Ituabbenborg bracht RK-
NC na twintig minuten aan de
leiding: 1-0. Slechts vijf minuten
duurde de vreugde. Paul Maât-
kamp scoorde l-1. De ploegen wa-
ren het meest te vinden op de helft
van de gasten maar echt gevaarlij-
ke situaties deden zich voor het
doel v.?4 Zelhem niet voor.

. RI(ZVC-Zethem 1-1 (1-1). 1{ San_

der Kolhnan; 1-1 Paul Maat-
kanp.
Rl(ZVC:trainerJos Heutinckwas
teleurgesteld. ,,Ik beschouw dit
gelij\g spel als een nedqlaag,"

' was zijn commentaar. ,;We heb,
ben gedurende de gehele wed-
strijd gedomineerd en waren
zekerin de tweede helftheeren' meester. Toch moet ik Zelhem
een compliment maken want
die ploeg verdedigde fanatiek
en goed. We hadden het ant-
woord op datverdedigende spel
wel klaar maar de afwerkihg
was nietgoed. Dan is het frustré
rend om niet te winnen."

4e klasse C
Lochem - RKZVC
Zelhem - Brummen
Markelo - Witkampers
Winterswijk - Voorst
AZC - Kotten
Vosseveld - Etten
Voorst
MC
Kotten
Brummen
Winterswiik
Lochem
Zelhem

-Markelo
W¡tkampers
RKZVC
Etten
Vosseveld
Voorst kampioen eerste periode.

oÃl
824
806
564
bìo
616
546
536
3J/
356

14.8 5 1

13805
13724'12615
14545
14545
12606
14464
13526
14527
13256
14239

15
14
14
15
IJ
IJ
tó
15
14
'15

14

¿-J
afg
1-1
t-¿
2-3

àg qz- fi
24 29:24
23 19- 21
19 18- 16
19 31- 23
19 27- 26
18 16- 25
18 20- 18
17 25- 25
17 20- 26
'11 21- 32
I 21- 36

iRKZVC en Zelhem in everuvicht
99

4e klasse C

Voorst - AZC
W¡tkampèrs - Wìntersw¡jk
Brummen - Markelo
RKZVC - Zelhem
Etten - Lochem
Kotten - Vosseveld

0-1
1-1
4-2
4-1

45- 19

33- 25

Voorst
Kotten l
MC
Markelo
W¡nterswijk
Brummen
Zelhem
Lochem
Witkampers
RKZVC
Elteiì

26
24
21
20

19
18
18

31- 27
21- 18

19 18- 17
19 17- 26

29- 30
27- 27
21- 27

14 25- 34

Vosseveld lS 2 3 10 I 22- 40

Voorst kamp¡oen eerste Periode.

V¡ERDE KLASSE C KNVB
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I Markelo-RKZVC r-1 (0-1)
0-1 Sander Kolkm-'n, 1-1 Marcel

4e klasse C

Lochem - Vosseveld
Zelhem - Etten
Markelo - RKZVC
Winterswijk - Brummen

' 
3-1
0-0
1-1
o-¿

3-2
35 48- 21
26 25- 25
25 33- 29
23 36- 27
22 22- 19
22 32- 31
20 17- 26
19 20- 20
19 29- 29

Meutstege.
RKZVC kwam gelukkig aan een
voorsprong. Een als voorzet be-
doelde bal verdween pardoes in
het doel van Markelo. De tweede
helft was rommelig. Een kwartier
voor t[jd kreeg doelman René
Stoelhorst van Markelo twee keer
geel wegens praten. Ondanks de
overtal-situatie verspeelde RKZVC
de voorsprong. Tkee minuten voor
tijd kwam Markelo langszij.

AZC - Witkampers
Voorst - Kotten
Voorst 16
Kotten 15

Winterswijk 1ô
Markelo 16
Lochem 16
Zelhem 14
Brummen 14
Witkampers 15

10 51
825
816
655
57 4
646
626
617
546

RKZVC ,16 5 4 719 22-28

Etten 15 3 6 6 15 25- 34

üàãsevero ìé z s 11 s 23- 43

Voorst kampioen eerste Periode.

Spcl. Markelo-RtrØVC 1-1
(0-1). 0-1 Sander Kolkman; 1-1
Marcel Meutstege.'
In een rommelige wedstrijd
werd het in de slotfase nog ge-
lijk. Dat gebeurde nadat de
doelman van Markelo rnet
twee gele kaartenhetveld had
moeten ruimen. VoorJqs Hue-
tink, trainer van RKZVC, wa-
ren de druiven erg zuur. ,,Er
was sprake van weinig voetbal
en hard werken. Het laatste
kwartier hadden we een man
meer, maar konõen dat niet
qitspelen." ,
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RKZVC dient bii de KNVB een
Drotest in. De Ploeg uit Zieu-
ivent voelt zi-ch geduPeerd
door arbiter Kommer, die gis'
teren het duel MarkeleRtrØVC

wiiderins met Gl leidde' maar
inäe slotase alsnogde gelijk-

been van RKZ\y'C, dat oP
moment van de veldver

Bii RIøVC weten ze het zeker'
Siheidsrechter Kommer heeft de

resels verkeerd toegePast. ,,In de

ruit heeft Markelo voor de eerste
keer eewisseld", zegt secretaris
Leo Sfoltenborg van RI(ZVC' ,,In
ãe tweede hetñ werd er vervol-
n"nt nog twee keer gewisseld'
ioen huî keeper uit het veld
werd eestuurd, waren de wissels
van li'arkelo dus oP. Maar toch

sens de regels."
ñ.lØVc-spe-ler Henri WeikamP
maakte ãe scheidsrechter oP de

ioutieve wissel attent. ,,Ik heb
hem sevraagd of die vierde wis-

ielwðl was tõegestaan. Hij zei dat

het volgens de regels was. Ik heb

KZVC di nt

waarschiinliik niet had tegen-
gehoudeir",-geeft Henri Wei-
kamo te kennen.
In dè laatste minuut van de
wedstriid kwam Markelo als-

nog lanþszij, zodat RKZVC twee
duie púntén versPeelde' ,,Er

De reservekeeper van Markelo
hield zijnPloeginde slotfase in
¿e race. gii een ùt stand in het
voor¿eel vän RI(ZVC voorkwam

een grotere achter-
hield er een Paar

die een veldsPeler

st

Dunten te kort. Daarom heb-
ben we de KIWB nu een briefge
stuurd waarin we ze om advies

zocht."
Gerrit Hammers' elftalleider

"afMarteto, 
ontkent dat ziin

"iô"e 
vier spelers heeft gewis'

ietd.".,Nee' ãr is niets geks Cq
;,"*ai alhoewel het allemaal

ziin ons nu twee Punten door
'dö neus geboord", aldus secre
taris Leõ .stoltenborg. ,,Mis-
schien komen we aan het elnde
van het seizoen wel een oftwee

heel snel sing' Er gebeurde nog-

ri r"at iridðwedstrijd", doelt

'ivorden

die

gens niet, want oP het formu-
l-ier kunnen maar drie nainen
van invallers worden vermeld.

op de vele Prenten
Rommer uitdeelde.

mij

Itru

is na de late gelijk'
druiven zijn zeker

Epe ontkent dat hij een fout
häeft gemaakt. ,,OP het me
ment ãat de reservekeePer in

wedsrrijdformulier
maar drie wissels ge
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f1-1ì in de vierde klasse C van
het zondawoetbal leidde' De

arbiter stuurde een kwartier
voor tiid René Stoelhorst, de
keeuer-van Merkelo, na diens
tweäde sele kaart van het veld'
De thui-sclub had oP dat mo
ment al drie sPelers gewisseld'
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Drie rode kaarten bij boeiend degradatieduel Etten-RIüVC

96I
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DooT RAYMOND WILLEMSEN

ETIEN - Saai was het degrada-
tieduel Etten-RKZVC (3-5) in de
vierde klasse C van de I(NVB be-
slist niet. Ondanks de grote be-
langen die oP het sPel stonden,
hielden beide defensies oPen
huis en moest scheidsrechter
Ios van Rij acht treffers in zijn
boekje noteren. De arbiter uit
Ewijk was daarmee nog niet
ldaar met zijn schrijfi,verk,
want hij zond maar liefst drie
spelers met een rode kaart van
het veld. Ettenaar Mike Jansen
en RI(ZVC-speler Sander KoIk-
man haalden wegens natrap'
nen het einde niet en Louis
houwman van de thuisclub
deed zijn reputatie als ama-
teurbokser eer aan door oPPo'
nent Sander l(olkman met een
rechtse directe voor de vlakte
te slaan.

Een dingwas na afloop duidelijk;
Etten had de energie oP de ver-
keerde momenten aangewend.
Want de Ettenaren, die moesten
winnnen om aansluiting te lcij-
gen met de ploegen boven hen,
gingen als makke schapen van
start. Na achtminuten stonden de
gasten uit Zieuwent al oP een 0-2

voorsprong. In de vierde minuut

s"

iwur brandt

Etten ener$ek op de verk
scoorde Sander Kolkman 0-1 na
een fout van doelman Jeroen
Berndsen en vier minuten later
legde arbiter Van Rij de bal te-
recht op de stip, omdat hij een
handsbal had geconstateerd.Joris
Wassink benutte de str4fschoP
feilloos; 0-2. ;,We hadden afge-
sproken dat we fel zouden begin-
nen, maar daarkwam niets van te-
recht. Door persoonlijke fouten
was het al snel 0-2 en dan loopje er
de hele tijd achteraan", keek Et-
ten-trainer Leo Zegers op de slech-
te beginfase van zijn ploeg terug.

Dubieus
Etten kwam echter al snel weer te-
rug in de wedstrij d, omdatvan Rij
de bal in de 20e minuutweer op de
stip legde. Ferdinand Schutten
gaf Ettenaar Ronald van Aken een
onschuldig duwtje en de beslis-
sing was derhalve dubieus. Van
Aken had daar maling aan bracht
Etten terug in de wedstrijd (1-2).

Daarna werd het duel meteen ste-
viger. Etten ging op jacht naar de

gelijkmaker, maar zag met lede
ogen aan dat doelman Jeroen
Berndsen in de 43e minuut we-
derom in de fout ging bij een voor-
zet van Erik Rouwhorst. Sander
I(olkman profiteerde van de blun-
der en scoorde 1-3.

Erwaren op dat moment nog twee
minuten te gaan tot de rust, maar
toch gebeurde er meer dan in an-
dere wedstrijden in 90 minuten.
In de44e minuuttrapte Etten-spe-
ler Guus Bus zuiver na, maar dit
ontging scheidsrechter Van Rij.
Een halve minuut later zag hij
echter wel dat Mike Jansen na-
trapte. Een rode kaart was het ge-
volg. ,,Ik had die speler (f ansen) al
eerder gewaarschuwd, omdat hij
in het begin van de wedstrijd al
een natrap-beweging had ge-
maakt. Het was voor mij een dui-
delijke rode kaart", aldus de
scheidsrechter.
Ondanks de numerieke meerder-
heid slaagde RKZVC erin om nog
voor rust de spanning weer terug

te brengen. In de 45e minuut
mocht Ettenaar Marcel Wien-
holts zo doorlopen en 2-3 scoren.
,,We gaven Etten de kans om weer
terug in de wedstrijd te komen,
terwijl we ze eigenlijk wegspeel-
den. Ik heb aan de spelers ge-
vraagd of ik er bij ons soms ook ie-
mand uit moest halen", gaf
NØVC-trainerJos Heutinck na af-
loop te kennen.

Bli'ksemstart
In de rust had Heutinck de tijd om
de poppetjes op de Plaats te zet-
ten. ,,We moesten Etten met com-
binatiespel terugdringen. Dat
lukte goed, want in de eerâte tien
minuten van de tweede helft
speelden we ze van de mat.': Heu-
tinck doelde op de bliksemstart
van RKZVC in het tweede bedrijf.
Binnen zeven minuten was het
duel zo goed als beslist door een
prachtige vrij e trap van Joris Was-
sink èn en een treffer van routi-
nier Henri Weikamp, die profi-
teerde van wederom een fout van

I Etten-RIØVC 3-5 (2-3).
0-1 Sander Kolkman, 0-2'Joris Was-
sink (pen.), 1-2 Ronald van Aken
(pen.), 1-3 Sander Kolkman, 2-3

Marcel Wienholts, 2-4 Joris Was-
sink, 2-5 Henri Weikamp, 3-5 Ro-
nald van Aken.
,,Er was volop sensatie, maar erg
prettig was het niet", verklaarde
Etten-woordvoerder Jansen. Hü

zag arbiter van Rü uit Niimegen
drie rode kaarten trekken.. Verder
noteerde Jansen twee discutabele I

strafschoppen.
RKZVC nam al snel een 0-2ì voor-
sprong. Ronald van Aken bracht de

spanning vanaf elf meter terug,
l-2. In de blessuretijd van de eer-
ste helft moest Etten-sPeler Mike
Jansen als eerste de douches. oP-

zoeken. RKZVC buitte de overt&lsi-
tuatie na rust uit, De voot'sPrqng

liep op tot 2-5. Nadat Sander Kott'
maì vãn RKZVC Etten-sPeler Theo

Huyink had geslagen, nam Lou.JS

Bouwman van Etten wraak, Kolk
man en Bouwman kregen rood,

4e klasse C

Lochem - WitkamPers
Zelhem - Voorst
Markelo - AZC
Winterswijk - Kotten
Etten - RKZVC
Vosseveld - Brummen

Voorst
Kotten
AZC
Winterswijk
Markelo
Witkampers
Lochem
RKZVC ,

Zelhem
BrumÍfen
Etten
Vosseveld

' Voorst kampioen eerste Periode.

1710 6 136
16 I 2 529
16 8 2 626
17 6 5 623
17 5 I 423
1664622
17 6 4.722
17 6 4 722
15 6 3 621
15 6 2 720
16 3 6 715
17 2 41110

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

48- 21
29- 26
34- 30
37- 31
23- 20
30- 29
32- 32
27- 31
17- 26
22- 22
28- 39
25- 45



t ¡e¡úlãðc
Zatt¡em'fottan
AZC'Ett€nI 
Vwkampqs - Brummen
zslhem - Brummenxe iili ååiä

,m \i iem i,',ä'ri*
Ë'",ttd 17 2 4.11 10

Vooot"farlnPfo"rì eerste Pøiode'

i,t4 .
s1
1-1
2-6

48- 21
31- 27
39- 31
28- 25
37- 31
2ç 20
31- 30
s2- 32
27- 31

2G 3Í¡
29- M
25- 45

' 1-2
3-1
m
0-0

. 0-0
'l-2

53- 21
42- 32
32- N
25- 21
28- 26
29- æ
31- 30
38- 33
32- 37
21- 36
29- 44
25- 45

16

¿þ khsseC
Winterswiik-Markelo r.'
AZC - Zdhem
Voorst - Lochem .'
Wtkampøs - Vosseveld

9t- ' Brummen - Etten
Kotten - BKAIC
Voorst
þ¿c
Kotten

' Markelo
Brummen
RKA/C
Witkampers
Winterswiik

'Lochern
'Zelhem
'Etten
- 

Vosseveld ;

.!
1811 6 l39
18T0 2 632
1810 2 632
18 6 I 426
18 7 4 725
18 7 4 725
18 6 6 624
18 6 5 723
18 6 4..822
18 6 3..9 21
18 3 7 816
18 2 51111

lKotteçBK?W
1-0 Henri

Voorst kampioen eerste.periode.

r llenri
sprCIng.

hpft in handen.
Brummelstroetet
speþrs
wa,múe

en Joris Wassink
pen¿lty.

(

t
t
I
(

(

I

l1
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SC Kotten-RKZVC 1-2 {1-0). 1-0
I Henri Aarnink; 1-1 Sander Kolk-
'man; 1-2 Joris Wassink (straf-

schop).
in de beginfase had de thui3ttub
hetbeste van het spel, hiernawa-
ren de gasten iets beter. Sander
Kolkman zette direct na de rust
de gasten naast Kotten. DiezelÊ
de speler was in de slotfase net
iets eerderbij de bal dan de doel-
man van Kotten. Dat betekende
een strEfschop waarmee Joris
Wassinkgeen moeite had. Voor-
zitter Te Brummelstroete van
Kotten vond de uitslag wel te
rechtr ,,De kansen op het kam-
pìoenschap waren al klein, die
/ijn nu wel verkeken. Nu moe:
ten we ons maar richten op,àe
naçompetitie." - 

-,':-,,

F

o Ben speler van RKWC (witte shirt) fr.euÍt nog na om zijÁgemÍstel<ans.DeZÍeuwentsepToegzouhetduel uiteindeliikmetT'2wÍnnen.(Foto:WÍllemHissÍnk)



I nKzvõ-nrmnef,iÍt (t:r)
Woordvoerder André Meekes was
kort ran btof. nEen matig duel Nieü
om aan'te zien.n Via Sander Kolk-
man-kwam RIøVC in de 35e mi-
nuut a¿n de leiding. Een minuut
later werd deze voorsprong alweer
teniet geilaan.

4e klasss C
Lochem-AZC.'
Zdhem - Winterswijk
Markelo - Kotten
RKZVC - Brummen
Eüen - Witkampers

" Vosseveld-Voorst
Voorst
þ¿c
Kotten
Brummen
Markelo
Rr< tc
Witkampers
Zelhem
Winterswijk
Lochem
Ettefl
Vosseveld
Voorst kámpioen eerste peñ)de.

24
2-'l
1-2
1-1
2-1
1-6

1912 6 142 59-22
1911 2 635 46-34
19 '11 2 6 35 34- 30
19 7 5 726 29-26
19 6 8 526 26- 23
19 7 5 726 30-33
19 6 6 724 32-32
197392423-37
19 6 5'823 39- 35't9 6 4 922 34- 41
19 4 7 819 31-¿15
19 2 51211 26-51

¡le klasse C
Markelo - Zeltrerr¡[E*É*úk-fñ.i*, f-3AZC - Voasevetd
voorst --eiä'- 1-o

vt¡rtl".pãrr1'nr<zvc 4-1

Koitä:ð;i'i',1;'" î:å
YgÍst ?q 1s 6 1 4s 6s_ 23y: zo12 2 asl +i_sÁ

ffi'ä'Jiiil..f#
ffË*n n''t 3ä åi3t.:TF",.. zo¿tstsáá-iövosseveu m2sßtl[çòá
yffi;g'ffiei kampioen eersre, Kot_

Vosseveld gedegradeerd.

u"'%,

,"fu

l^Wltkamper+RWffiC fZ (%t)
l-0 Hans Klomphaar, t-l fred¿ie
Bokkers, 2-l Dinand Langeler, 2-2
Joris Wássink, 3-2 Richñd Elnze-
rink.
De Zieuwentse woordvoerder sprak
van 'slappe hap'. ,,Er werd 

-rtiet

lekker gevoetbald en dat resulteer-
de in een logische nederlaag.D
RKZVC probeerde met presiievoet-
bal de tegenstander dè wil on te
leggen. Door de te slappe inzet
kwam het daar niet v¿n. Zelfs toeri
RMVC þ de tweede helft tegen
tien man laram te spelen kon'zü
niet overtuigen.
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,loHasse C
l-ochem - tulakdo
Brummen -\ /¡ä(ampss
Rl(a/C - Voor$i
Etten -AZC
Vossoæld - I ñnfersw$k
Kotten - Zelheñì
Voorst ¿1 13 S

'&1
0€: l-0
24
t2
3-.0

,.l BKZI'GVoorst 1'0 (OO)
I-0 Ferrlinánd Schutten. {'Voorst was al kamPioen en leed rr
een verdiende nederlaag. RKZVC

bneelde nredevoerbd en: þeeg
'väel kanse,rt,r ma¿i wtst Pas tlen
minuten Voór tiid de wirst na¿r
zich toe te treliJ<en. De eerste Zieu-

wentse kans was voor Marco SPek-

.. schoor. Ziin kopbal vetdween over

.'de lat. Oót San¿er Kollsnan had
i.pech in de afwerking. Eerst spatte
'¿in -inz"t 

oP ae rn*tq Fl de

ãä.mun uiteen en eæn later ver- '

dä;i. b.t langs de verkeerde

t"ot' urn de Pa,at Tien minuten

i,äåi tii¿ ** ñet wel ra¿k Ferdi-

"'*¿--ßãtutt.n 
mndde een goede

aanval met het hoofd a'f'

þzc 21
21
21
21
2l
21
2'l
21
21
21
21

19.2
122
86
85
85
84
69
75
74
47
25

2Æ &24
641 50- 36
738 9&33
73{) 3& 34
829 32- 3panFl af
I 28 39- 42
627 27- 26
926 41- 37

1025 Z3- 4ø
10 19 34- 52
14 11 2€. il

tffi*"*',W
l¡€h€rn
Markelo
Wntersw¡¡kI Zdhem
Etten

., Vossevdd
Voorst kampioen en karnpióen e€rste, Kot-
t€n tweede perbcþ
Etten en Vosseveld gedegradeerd.

I
RKZVC-sc. Voorst 14
Ook dii weekeirde moest er we€r een

belansriike wedstrijd gespeeld worden
en we-l iesen kampioen Voorst. Aan d€

"tt" 
t-t ñag.¡e tr,5pen dat een ploeg die

voriee weeËi.ampioen wer4 dit week-
einõe minder scherp zou zijn. Niets was

echter minder waar.
Voorst was een gelijke tegenstander,
maar kwam eigenlijk niet in zijn nonna-
le spel, mede-door de hogere inzet en

het ôressievoetbal van RKZVC. '

io'**"n de snelle spitsen van Voorst'
biina niet eevaarliik.
ví¡¿" ¿oõ. het þressievoetbal werde4
veelal öe combináties van Voorst onder-
broken. Dit resulteerde vaak in geoliede
aanvallen vdn de karlt van ZVC. Echter
of door goede reddingen van de'Voorste
keeper oTm.b.v- lat en Paal, kwam fiC
niet. eerder dan de 80e minuut tot sco-

rren.
Eçrder wa¡en Fred'Bokkers, Sander
Kolkman en Marco Sp-ekschoor al in de

gelegenheid geweest ZVC oP voor-
soroirs te helDen.
Ú¡teiñ¿"liit mocht Ferdinand Schutten
zich met-de aanvallen bemoeien, het- ,
seen direct al resultaat opleverde. Zijn
[opbal zorgde uiteindelijk voor de eind-
stand van l-0.
Zo is RKZVC inmiddels van'de 3e

blaats van onderen gestegen naar een 4e

bla.tr, hetgeen een bijzonder'goed re-
i"ltaai is. Óok geæft dit nog perspectie-
'ven voor de laatste wedstrijd, uit tegen

AZC, daar beide ploegen nog in de race

voör de nacompètitie zijn. Mocht oot
dit noe eehaaldïorderl is dit natuurlijk
de krõoã op het werk voor het gehale

team.
' Dus is het belangrijk dat ZYC in deze "

laatste wedsrtidj door haar supporters
gesæund wòrdt

v 
'ltÞE 

Kr ¡rssE c r,\vB



,.*KZVC Aoet ¡¡ ¿C cén øoi naar,r:ï€od¡É*ib;"esr ven;og ,Ab we
iOe präsen VqqrmaH æmqberder Fnçe* htå liggens meten we-

, Jæ Hõutincþ die tþ-tlatoembaan afwäehten of Witlømters -of' oyenmmvãl0tui¡tesmakheefr Brunme+ ffi rfog passeert lVe

zih teäa naar de viprde pËatsop' kumen ook rug de derde pedoe
de rursffiS'gefuid" *Wa hebben pakke&maardan'moetenwemet
met suËd*'úotest ã¿ngetekend'*rüSeffi4{lvanAZCwinnen' Dat

td,:*L' ihd. l&rkd.Rlwc h€û.#, want heügaat ôns om

' (l:l))tàrkeß wisselde vier keer die vierde pþds.n
èn icxün¿e Aana 1-1. We moçh- Ileritinckrindt dat qin tæ¡n zich
ten het duel bfr 'een 1-0 voor goed ontwilkeld !*-t. &^ n"i
s¡rsu ûiåsoelen. Die stand heb- nfoigsa¡beil wonlt belomd. Om in
¡ão,ñ*E-ttord,""f¿. oaa¡¿oor e pr-üzen ùe vallen; -d+rr. af" J9
hebbea we rur twee punten meer' het allema¿l mor' Ik hoor zdß al
en sdän we vørde. Oie plck geeft' gelultlen over derby's tegen lon-
recht op nacompetitie." 

- - 9 en Groì, rrÌaåJ zoi€r is heÉ nog :

BWispeelt ñæSú tegen AZC, iangniet.'
dat door de tweedc plaats aI rzer-
zelærd is van dselnãne. Bä winst
van d9 Eieqwetúenaren Higf de

7/

a

,.v.8.6 ZV (
. ZIEUWENT

^zc-Rl<tLvc 
1-1

Ook dit weekeinde stond ZVC weer een

belaneriike wedstriid te wachten. Tegen
AZC"zõu de beslissing vallen of men
noe in aanmerking komt voor de nacom-
peíttie. Zeer belangdjk was het dus dat ,

men zou winnen.
Uit de einduitslag blijkt wel dat dit niet . '
selukt is. omdaitüiikampers wel won, I
[omt men I puntje tekort. Tragisch is

dit niet, wel jammer, zeker als je weet
dat juist tegú Witkampers werd'verlo-
ren.
ZVC orobeerde vanaf het begin AZC
onder'druk te houden, hetgeen ech(er

maar gedeeltelijk lukte.
m.n. ilet ontbieken van Sander Kolk-

-an waS toch zichtbaar, hoewel invaller
'Martin lkabbenborg het zeker niet '

'slecht deed.
-bver het geheel genomen kun je zeggen

dat de einãujtslag de juiste uitslag is'
t ZVC kwanË na rust verdiend op voor- r

rrsorons. toeñ':fred Bokkers onhoudbaar
, iÅsctrõót op 'e\¡t voorzet van Martin
Krabbenboig. Dit .gebeurde in de 50e

minuut.
Al in de 8e minriut kwam AZC weer oP

'séliike hooete dbor een verdedigings-
ioui u* ZVt. Hiema ontbrak hetZYC
aan geluk om alsnog oP voorsprong te

komen.
ä;t al moet je concluderen datzvc
;d;;-tt"iú Joi Heutinck een 99{31n;
iË*Ë.r"e h.eft ondergaar¡ waarbij het

net nog iets tekort schlet'
!ü;i'Ë ¿ri¿ili.¡L dat dit team veel be-

looft voor het liomende seizoei'

.*{xzvc 2-r;tten22-l
li"'ãit Utttt weekeinde van de- competi-- 
ii.-ilt *ot¿en beslist' wie kamp-ioen

;;-ã; iàãts. "ou 
worder¡ TYC of

wvc.
öu"t ¡.i¿. tèams wonnen, we.rd WVC 3

kamoioen en promoveren berde cluDs'

ili{fiõ tt"ii het seizoen as'--zaterdag

"f 
ã.t-""n onderlinge wedstrijd tussen'

het eerste'en het tweede elltal' Aanslur-

i.îi*ãi¿t ¿e speler van het jaai geko-

\6

zèn etc. '.i



Groessen verrassend deelnemer aan nacompetitie
Ì , r 'f ;

RKWCbIäft na getükspel met lége handen achter
DOETINCHEM - RKZVC kwam
iíide vierde klasse C nietverder
dan een 1-1 gelijk spel blj AZC.
Door de winst van Witkampers
op Kotten (3{), werd de ldatste
ploeg zeker van deelname aan
het toetje van de competitie.
Bij winst was dat de Zieuwent-
se ploeg geweest. In de vierde
klasse D werd Groessen door
met 1-1 gelijk te spelen tegen
DW, tweede achter GS\¡38 in

'dè derde periode. Door het
kampioenschap van de Giesbe-
kers is Groessen verzekerd van
deelname aan de nacompeti-
tie. SDZZ won wel met 3-2 maar
dat was niet voldoende om de
Groeòsenaren te bedreigen.

AZç:PJIZ\IC 1-1 (0-0).0-1 Freddy
Bokkers; 1-1 Sauming [i.
Voor de gasten-telde alleen
winst. Danwas RKZVC zekervan
deelname aan de nacompetitie.
Ondanks keihard werkeñ lukte
het de Zieuwentse ploeg niet.
om de voorsprong uit de eerste
helft vast te houden. AZC speel-
de technisch beterop een slècht
bespeelbaar veld en kwam ver-
diend naast de gasten. Trainer
Jos Heutinck van RKZVC was
niet echt teleurgesteld. ,,Het
was jammer. Ik heb de spqlers
_na wedstrijd meteen voorge-
houden dat we een goede twèe-
de competitiehelft hebben ge-
draaid. Natuurlijk was hu ãe
d.oelstelling om de nacompeti-
tie te spelen, maarwe haddende
eerste doelstelling al gehaald,
namelijk handhaven. We heb-
ben nu eengoedebdsis om deko-
mende competitie met vertrou-
wen tegemoet te ziep."
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29 Juli, de eerste dag van de bouw-

vak. Vakantie; lekker doen waar ¡e

.in in hebt. De voetbalcompetitie
liot stil en het duurt nog wel even

vãor deze weer begint' Niet aan

åãnr."n en om in beweging te blij-

ven af en toe zwemmen of 'n bal-

tel¡e staan op de tennisbaan' 'Mooi

niát voor de selectiesPelers va-n

n.f.Z.V.C' OP de eerste dag van de

Uouwv"t"ntie begint voor hen de

iraining en voorbereiding oP h"J

;ü;; voetbalseizoen' onder lei-

ãing u"n Jos Heutinck wordt gedu-

iånã" .""t dan een maand = 5x

per week toegewerkt naar de nieu-

we comPetitie'

Jos Heutinck is 34 jaar, getrouwd

met Hedwig, vader van 2 zonen en

een. dochter van enkele weken en

van beroeP Planner bij van der Laan'

Sturko te Lichtenvoorde (voorheen

ã" Vo" varkensslachterij in Lievel-

ãe)). Hij heeft sinds het plotselinge

u"iit"t van Chris te Braak' die om

ptiu¿-t"A"n"n halverwege het afgg-

iop"n seizoen vertrok, de leiding'

eån wisseling van de wacht die

voor Jos (en ZVC) Plotseling was'

maar niet geheel uit de lucht kwam

vallen.

De geschiedenis van wat eraaan

vooraf ging.
- Jo" 

-uoãtu"tt al vanaf z'n 6e jaar

b¡j ZVC. Vanaf z'n 18e behoort

fr¡ tot de selectie' Dit betekent

áús dat hü 16 jaar lang in-de

selectie hãeft gesPeeld' Een

groot aantal jaren was hij tevens

aanvoerder.
- ùanaf z'n 19e is hij actief als

trainer. In het begin hielP h¡j b¡j

de jeugd-trainingen; gewoon

om¿át hij het leuk vond om te

doen. Daarna nam hii de B-ieugd

van ZVC onder z'n hoede'

- Ondertussen volgde hij de jeugd-

voetbaltrainerscursus en een

oPleiding voor oefenmeester-3'
- ln 1987 maakte hij de overstaP

n"., u.u. Doetinchem om daar de

A-selectie te trainen' Deze A-

selectie sPeelde oP landelijk
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niveau. Tevens was hij algeheel
jeugd-coördinator b¡j v.v. Doetin-
chem.

Voor aanvang van het seizoen '95-
'96 is Jos gestopt met z'n activitei-
ten bij v.v. Doetinchem. "lk wilde
nog graag 1 jaar actief voetballen in
het eerste van ZVC. Zowel trainen
bij Doetinchem als spelen in 't eer-
ste van ZVC viel moeilijk meer te
combineren. lk merkte dat, naarma-
te het seizoen vorderde, ik slechter
ging spelen. ln de voorbereiding
was ik altijd heel scherp en goed,
maar in de wedstrijden kwam het er
niet uit. Het leek wel of ik tijdens
het seizoen langzaam opbrandde. lk
moest kiezen tussen trainen bij
Doetinchem of voetballen bij ZVC.
lk heb toen gekozen voor het voet-
ballen bij ZVC."

Echter halverwege dat afgelopen
seizoen vertrok Chris ter Braak en
Jos werd gevraagd om het trainer-
schap op zich te nemen. Jos: "Ja,
ik werd door het bestuur gevraagd.
Het was absoluut op dat moment
nog niet mijn ambitie om trainer te
worden. Na twee gesprekken met 't
bestuur, waaruit ook naar voren
kwam dat de gehele selectie 't met
mij wel zag zitten, en 24 uur be-
denktijd heb ik de knoop doorgehakt
en besloten om een half jaar eerder
te stoppen met voetballen dan
oorspronkelijk de bedoeling was.
Als het alleen aan mijzelf had gele-
gen was ik blijven voetballen, maar
de clubbelangen (noem het clublief-
de) heeft uiteindelijk de doorslag
gegeven om als trainer van ZVC
verder te gaan."

Een combinatie van spelen en trai-
nen was niet mogelijk ?

"Helaas kan dat absoluut niet meer.
Vroeger, ¡k denk hierbij aan Jan
Kemkens, kon dat nog, maar het
voetbalspelletje wordt steeds sneller
en tactischer. Snelheid is een be-
langrijke factor geworden. Er is
steeds minder tijd om een bal aan te
nemen en een aktie in te zetten. De
trainingen zijn hierop aangepast.
Deze moeten goed zijn voorbereid
en oefeningen worden voortdurend
aangepast en bijgesteld. Daarnaast
ben je tegenwoordig als trainer veel
intensiever met de begeleiding
bezig. Vroeger was 'n speler zelf-
standiger. Tegenwoordig draait alles
om het team als geheel."

Hoe is het om als Zieuwentenaar
trainer van ZVC te zijn ?
"Op sociaal gebied heb ik me heel
anders moeten opstellen. Overal
kom je binnen als trainer van ZVC
en niet als de persoon Jos Heu-
tinck. Dit g'eldt ook voor 't café en
visites. Lekker 'n beetje ouwehoe-
ren over voetballen is er niet meer
bij. Je moet altijd opletten wat je
zegt. Alles kan tegen je worden
gebruikt. Dat legt wel 'n druk op me
en is niet echt prettig. Bovendien
heb ik 't gevoel dat ik me continue
moet bewijzen, constant moet
presteren. Een trainer van buitenaf
heeft 't wat dat betreft gemakkelij-
ker. Die heeft meer krediet. lk heb
gevraagd om als een externe trainer
behandeld te worden.

lkzelt kan voetbal en privé goed
scheiden; helaas hebben een hoop
mensen in Zieuwent daar moeite

þ
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mee. Dingen die los van elkaar
staan worden toch, ten onrechte,
met elkaar in verband gebracht.
Zeker als op 'n gegeven moment de
resultaten achter blijven bij de ver-
wachting zal er een hoop kritiek op
me afkomen. Als trainer heb ik die
ervaring nog nlet, dus ik weet niet
hoe ik daarop zal reageren, maar als
aanvoerder heb ik wel iets dergelijks
meegemaakt. Omdat ik voetbal en
privé kan scheiden denk ik op voor-
hand dat ik met die kritiek wel om
kan gaan. Kritiek geven wordt overi-
gens gemakkelijk gedaan; helaas
realiseren veel mensen zich niet
hoeveel tijd en energie de spelers, 't
bestuur en de gehele begeleidings-
staf steken in het voetbal."

ls 't lastig om halverwege 'n sei-
zoen de training/begeleiding over te
nemen ?

"De afspraken die Chris met de
groep had gemaakt, heb ik geaccep-
teerd, zo gelaten en niet gewijzigd.
De groep moet weten waar het aan
toe is. Al was ik het met een aantal
afspraken niet eens. Dat was voor
de meeste spelers ook wel duidelijk.
Met ingang van dit seizoen zijn er
dan ook nieuwe afspraken gemaakt.
Dit betekent o.a. dat iedereen in
principe 2 keer per week moet
trainen..Ondanks het feit dat con-
crete afspraken in het afgelopen
seizoen zo min mogelijk zijn gewij-
zigd, heb ik natuurlijk wel gepro-
beerd mijn stempel en inzichten
door te laten werken in de trainin-
gen en wedstrijden. Vroeger was
ZVC een ploeg met mentaliteit. ln
het zogenaamde "Zieuwentse kwar-
tiertje" moest het gebeuren, en

gebeurde er ook wat. Dat is in de
loop van de laatste jaren een stuk
minder geworden. Na de afgelopen
winterstop ben ik hiermee aan de
gang gegaan. De spelers hadden en
hebben wel de capaciteiten, maar
waren niet agressief genoeg. Die
agressie kwam er niet voldoende
uit. Dat is nu al een stuk beter
geworden.

Het voetbal in Zieuwent is de laat-
ste jaren wat weggezakt. De echte
bezieling is verdwenen. Een direkte
oorzaak is hiervoor niet aan te wij-
zen. lk heb al die jaren ook zelf
gevoetbald; het gebeurt op één of
andere manier heel sluipend. lk
probeer nu, uiteraard met medewer-
king van een groot aantal personen
binnen de vereniging, daar wat aan
te doen. Er wordt duidelijk gewerkt
aan een stuk motivatie. Dat gebeurt
o.a. door middel van een verschil-
lende persoonlijke benadering van
de spelers; Pietje heeft een aai over
z'n bol nodig, terwijl Jantje in een
gel¡jksoortige situat¡e een schop
onder z'n achterste zou moeten
hebben. Algemeen kun je overigens
zeggen dat in Zieuwent lange tijd
een groep heeft gevoetbald die je te
veel 'achter de bokse an mos zit-
ten'. Maar uiteindelijk heeft ieder-
een dezelfde rechten en plichten.
ledereen is gelijkwaardig lid van de
groep, van 't team, en wordt dan
ook als zodanig benaderd en behan-
deld. "

Je hebt lange tijd jeugd getraind; nu
zijn het senioren. Z$n er grote ver-
schillen ?

"Het grootste verschil tussen jeugd

3
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en senioren, tussen toen en nu, is
f "t wel of niet prestatie_gerícht
bezig .zijn. Bij de jeusdtr"i;i;s;;
werk je wel naar sportieve pr""t"_
tie's toe, maar ís dai niet "d h;¡ì¡g

*"_l Bï de jeusd is het 
"rr"ru"i"îflrrykste dat iedereen, zowel de goed-e

als minder getalenteerd" 
"p"l"i ,ãiprezter voetbalt. Dat iedereen bin_

nen het elftal, ongeacht z,n uo"t¡at_
capaciteiten, elkaar waardeert. lkdenk dat ik dat ats j"ugOir;¡n"ì
goed heb aangepakt. nät ão"t rni
ontzettend veel plezier als ik zie daíminder goede spelers van vroeger
nog. steeds lid zijn van ZVC, zelfs-in
1: Jeugdbegeleiding zinen, en goe_
de. maatjes zijn gebleven met Éef_
t¡dsgenoten die nu in de selectie
spelen.

spelen. ZVC betekent voor veel
inwoners nog steeds ,,0" 

""i"nig¡n!van- Zieuwent,' en volgt f."i Jãnodige kommentarenl d; vertcnt¡i_
gen van het eerste. Waar ligrt degÍens tussen hobby en verplichiing?"tedereen doet het in principe vJor
zichzelf en niet voor een ander. Dusook niet voor de supporters. Een
teamsporter, en dat is een voetbal_
ler of althans dat hoort hij te zijn,
wordt op momenten dat ,¡n 

"nimominder wordt, opgebeurd å""; .ü;
medespelers. Hrj wordt meegetr;l_
ken door het team. Ats de 

-hobby
echt .""n verplichting bl¡jft. 

-;;;
merk je dat. Zo iemand kómt b.v.
steeds minder trainen, heeft allerlei
kleine blessures, gaat m¡nder pres_
teren, enz. Hij valt dan u"nr"tf opeen gegeven moment buiten de
selectie.

Bij 
_de 

senioren ligt ,t accent voorna_
melijk op de prestatie. ruatuurt¡jt
moe'en de spelers plezier beleven
aan het voetbal, maar het winnen
van de wedstrijd is het Ooel waarales om draait. lk hecht veel waar_
de aan het niveau van de selectie.
Mensen die in de setectie w¡ffeì
spelen zullen moeten presteren. Datgaat niet vanzelf. Daar moeten zedingen voor ontzeggen. ln ieder
g.eya.l is een goede motivatie en
strijdvaardigheid zeer belangrijk. Ëiwordt momenteel agressief enintensief getraind. Daar geniet ìlvan. Spelers die dat niet -w¡llen 

oikunnen, zullen ,n stapje t"rug moã_
ten.doen en in een lager etftal gaan
spelen. "

Een selectie-speler getroost zichgrote inspanningen voor de vereni_
SlnS. Daar mag wet wat tegeno;er
sta.a!. Een goede organisatiã, goed
trainingsmateriaal en gewassen
clubkleding is wel het minste wat
hij mag verwachten. Oe speter Oieni
druk te zijn met het voetbalten en
niet met alle zaken eromheen.,,

Aan welke eisen moet ,n voetbal_
trainer voldoen? Wat zijn z,n be_
langrijkste taken ?
"De grootste zorg van ,n trainer is
de vorming van 'n hecht team. Allespelers zijn een onderdeet/sct 

"teìh¡^^^^ r^¿ ¡^--
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goed leiding moet kunnen geven. Er
zijn standaardregels maar elk indivi-
du, elke speler moet anders worden
benaderd en begeleid. Daarvoor is
mensenkennis nodig. Communica-
tie, (het goed kunnen luisteren,
maar ook goed kunnen uitleggen) is
heel belangrijk. Een trainer is meer
een maatschappelijk werker, een
halve psycho-therapeut. dan iemand
die wel even zal zeggen hoe het
voetbalspelletje gespeeld moet wor-
den.

Een belangrijk aspect is ook open-
heid en duidelijkheid. De spelers-
groep moet weten wat het beleid is,
waar je mee bezig bent en waar je
(op langere termijn) naartoe wilt
werken. Alles moet op één liin
zitten. Het van de hak op de tak
springen heeft geen zin en kweekt
alleen maar onrust en onvrede. Als
je consequent en. open handelt
zullen de spelers op mindere mo-
menten de trainer en elkaar steu-
nen.

Daarnaast is een bepaalde mate van
technisch en taktische inzicht op
voetbalgeb¡ed zeker niet onbelang-
rijk. Ook iemand die al 20 jaar voet-
balt kun je nog wat leren. Het duurt
alleen wat langer dan bii 'n jeugd-
speler.

Een trainer met mensenkennis en

weinig verstand van voetbal kan
lange tijd goed funktioneren. Een

trainer die technisch en taktisch
geschoold is, maar niet met ver-
schillende spelers om kan gaan
heeft het al snel verknalt en wordt
niet meer geaccepteerd. "

Welke afspraken heb ie met het
bestuur gemaakt en wat ziin ie doel-
stellingen ?

"lk heb een contract getekend voor
2 iaar.lk train en begeleid de selec-
tie; het eerste en tweede elftal dus.
ln het verleden zijn er al eens plan-
nen ontwikkeld om naast 't eerste
een "tweede" selectie te maken
bestaande uit 't tweede en 't derde.
Dat lag toen bij verschillende perso-
nen nogal gevoelig en is toen niet
doorgegaan. Op termijn zou het
voor de club goed zijn om deze
indeling alsnog te overwegen en in

te voeren. Dit mag overigens niet
ten koste gaan van de kwaliteit van
't tweede. Er zijn binnen ZVC vol-
doende spelers met capaciteiten en
motivatie om met drie elftallen
prestatie-gericht te gaan voetballen.
Mijn wens en doelstelling is om toe
te werken naar een situatie-struk-
tuur waarbij 't eerste tot en met het
derde prestatie-ger:icht spelen. Deze
spelers dienen zich in dienst te
stellen van de vereniging. De over-
stap van de A-jeugd naar 't eerste
of tweede maar zeker ook naar 't
derde moet gelijk zijn. De oefenstof
bij de eerste drie elftallen van Zieu-
went (het liefst ook bij de lagere
elftallen, maar dat ligt wat moeilij-
ker omdat daar het recreatieve
aspect de boventoon voert) moet
goed aansluiten op datgene wat b'lj

de jeugd gedaan wordt. Voor de
gehele vereniging, dus van pupil tot
senior moeten de trainingsvormen
irn disciplinaire regels op elkaar zijn
afgestemd en herkenbaar overko-
men. Op deze manier verloopt de
doorstroming tussen de verschillen-
de leeftijdscategorieën eenvoudig en
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gladjes. ln dit hele verhaal heb ik
een coördinerende funktie.

lk heb dus, naast het trainen/coa-
chen van de senioren-selectie, veel
contact met de jeugdafdeling. lk k¡jk
iedere zaterdagmiddag naar de
wedstrijden van de A-jeugd en heb
intensieve contacten met alle jeugd-
trainers. Overigens is 'n compli-
mentje voor de gehele jeugdstaf op
z'n plaats. Zij zijn, op basis van een
nieuw jeugdbeleidsplan, goed bezig.
De senior-afdeling kan hier een
voorbeeld aan nemen."

Niemand heeft alleen alle wijsheid in
pacht. Door wie erVof wat laat je je
leiden bij het nemen van beslissin-
gen ?
"Allereerst is er natuurlijk het bege-
leidingsteam rondom het eerste en
het tweede. Deze bestaat uit Jan
Fukkink (assistent-coach en assis-
tent-trainer [hij traint o.a. op don-
derdag-avond het tweede, terwijl ik
dan het eerste apart neeml, Richard
Stortelder (leider), Leo Vos (grens-
rechter),. Jos Knippenborg (coach
van het tweede in het afgelopen
seizoen) en Jan Seegers (de nieuwe
coach van het tweede). lk laat hen
zoveel mogelijk meepraten en mee-
denken. Dit geldt ook voor de spe-
lers. lk wil weten hoe zij erover
denken. Helaas moet je hen er vaak
wel naar vragen. Ze komen meestal
niet uit zichzelf. Als je weet wat er
leeft binnen de groep is het risico
van een plotselinge uitbarsting van
problemen, die onnodíg lang hebben
gesudderd, klein en vaak te voorko-
men. Met name de aanvoerdér kan
hierin ook een belangrijke rol spelen.

H¡j kan als vertrouwenspersoon
fungeren; een schakel tussen spe-
lers met onvrede en de trainer.

Verder zijn er de supporters. Na een
wedstrijd is het belangrijk om even
bij hen aan tafel te gaan zitten en
over het vertoonde spel na te pra-
ten. Sommige van hen zijn zo be-
trokken bü 't geheel dat ze mij bel-
len met tips over opstellingen en
wat dies meer zij. lk waardeer dit
soort adviezen. Het is natuurlijk wel
zo dat meerdere wegen naar Rome
leiden en ik uiteindelijk zelf de route
bepaal, maar het is fijn om te mer-
ken dat er zoveel meeleven. Sommi-
ge supporters zijn dag en nacht met
ZVC en voetbal bezig. Dit verhaal
geldt in principe ook voor de be-
stuursleden. Volgens inijn contract
ben ik volledig vrij in de keuze van
spelers, opstelling en speelwijze. De
tijden van vroeger, waarbij in 't
Witte Paard achter een borrel een
college van "wijze mannen" de
opstelling maakte, zijn voorbij. Maar
ook hun meningen en adviezen
neem ik serieus in overweging."

Wat betekent voetbal en trainer ziin
van ZVG voor jou ?
"lk ben een voetbaldier. Het is een
gigantische hobby van mij. Al jaren
ben ik minimaal 5 dagen per week
met 't spelletje en alles wat erom-
heen komt kijken bezig. lk volg
momenteel de trainerscursus oefen-
meester-2 (op maandag-avond en

zaterdagmorgen), train de selectie
minimaal op de dinsdag- en donder-
dagavond, ga zaterdagmiddag naar
de jeugd kijken en ben de gehele
zondag onder de pannen. De organi-
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satorische aspecten, het intensief
omgaan met veel verschillende
mensen en natuurlijk het voetbal-
spel zelf boeit me enorm. lk wordt
er nu voor betaald, maar al zou ik er
niks voor krijgen dan zou ik het nog
doen. Het is voor mij geen biibaan-
tje voor 't geld. De financiële ver-
goeding valt, als je het uitreKent per
uur, wel mee. Het zijn niet alleen de
direkte zichtbare uren op het veld,
dat je met voetbal en ZVC bezig
bent. De voorbereidingen van de
training, 't uitdenken van beleid
(waarom doen we dit zus of zo) en
't oplossen van problemen kost ook
tijd. Soms bedenk ik op 't werk
oplossingen. Een probleem moet
eerst de wereld uit zijn voor ik me
weer kan concentreren oP iets
anders.

Het enorm veel bezig zijn met voet-
bal vraagt natuurlijk om begrip van
je naaste omgeving. Gelukkig word
ik volledig gesteund door Hedwig,
anders zou het allemaal niet kun-
nen. De kinderen wordt het voetbal
met de paplepel ingegeven. Zii
groeien ermee op en vinden 't tot
nu toe prachtig."

Jos Heutinck; een verenigingsman
in hart en nieren. lemand die niet uit
is op persoonlijk succes, maar liever
praat over de vereniging als geheel.
Hij wil in de toekomst wel verder in
't trainersvak. "Minimaal op d¡t
niveau; de naam van de vereniging
is niet zo belangrijk, als ik maar met
een doelstelling en een uitdaging
kan werken." Voorlopig heeft hij
zich voor 2 jaar aan ZVC gebonden.
"Werk genoeg."

Het toetie van Jos
1. Wat is je favoriete gerecht?

lndische gerechten en dan met
name nasi, bami of macaroni.
Daar kun je 's avonds ideaal oP
trainen. Als ik uiteten ga neem ik
altijd tomatensoep en een var-
kenshaasje.

2. Waat erger je ie aan op sPortge'
bied in Zieuwent?
Nergens aan; Zieuwent is een
sport-lievende gemeenschaP.

3. Wat is volgens jezelf ie slechtste
eigenschap?
lk kan moeilijk nee zeggen en

thuis laat ik teveel aan Hedwig
over.

4. Wat is volgens iezelf ie beste
eigenschap?
M¡jn sociale opstelling; ik kan
heel moeilijk nee zeggen.

5. Wie vind ie de beste sPortman of
-vrouw van Zieuwent?
De jongens van Petas. Erik en
Peter zijn all-round sporters. Het
maakt niet uit of het nu schaat-
sen, tennis of iets anders is. Ze
presteren overal in.

6. Als Zieuwent een zelfstandige
gemeente zou zijn, wie zou er
dan burgemeester moeten wor'
den?
Deze vraag is voor mij niet aan
de orde, dus kan ik er moeilijk
een antwoord op geven. Er zijn
in Zieuwent veel capabele men-
sen die een coördinerende funk-
tie kunnen vervullen.

9

7. Wie is de meest ondergewaar-

deerde Persoon binnen iouw ver'

eniging?
All; ieugdleiders. En Herman
gokkers; hij staat niet oP de

voorgrond, maar verricht een

heleboel werk.

8. Wat is ie grootste hobbY?

Voetbal.

9. Wat zou ie graag anders zien in

Zieuwent?
O" verkeersdremPel b¡j André

v.d. Wetering eruit en b¡j de

lagere school erin.
De Redaktie (HWIR)
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0-i Danny Meyram, 1-1 Ioris
W{ssJnk, 1-2 Rob Koeslag.
De enerverpnpe openingsfalÞ
w€F t5lpèrerd 1g9r.-het ffivok
vai het du€t. Dê ploegen ver-
zoqgdeir eën boeiend spektakel.
Vobrdat.Danny Meyram in de
vijftiørè miriurt Se scce oÉEq- '

der 0-1), hadderr'!v[areo Spery-
oo['(RIØVC) en' Ieroen Beljers
6nþm) de paal d geraakr Uit
ee¿¡lhoekchsp passeerde Joris .

Wd*ink fuelfnaâ Ian l¡$illem
oqke* 1-1.
Tiø¡ minuten na do henranirg
b{càt Rob Ko€slåg Raûrrr @ t;
2. ittrbordiroeder ¡IeD¡i, W€i-
kanp "Na de l-2 rms RtrZVC
h$rún meesu. løetrcl kuns.
enivlþwert voorkman Ratum
del æütlcnak€r. Imis .,lÀIaæink
sc$qtqûgtegesdepáal"
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Bokkers is
goud waard
\Minterswijk loopt eerste deukje op

Door BABT KRAAN
WINTERSWIIK Hij had
vier weken rust gekregen om
zijn liesblessure goed te laten
genezen en kwam daarom
pas de tweede helft van de
streekderby tegen Winters-
wijk in het veld. Desondanks
was Freddy Bokkers goud
waard voor RI(ZtlC. Een
kwartier voor tijd passeerde
hii vanuit de draai mét een
schuiver Winterswijk-doel-
man Gerben Schreurs: 0- l.

vasthouden, ruimte maken voor
de spitsen en een steekbal ge-
ven."
Bovendien werd Winterswijk-li-
bero Henk Becks het voetballen
wijwel onmogelijk gemaakt door
Ferdinand Schutten. Laatstge-
noemde speler fungeert normali-
ter a]s voorstopper, maar was
voor deze gelegenheid door RK-
ZVC-trainer Ios Heutinck in de
spits geposteerd. Heutinck wist
namelijk dat Winterswijk met
twee spitsen speelde en omdat
Schutten als inschuivende cen-
trale verdediger niet ,op zijn
sterkst is, liet de RKZVC-oefen-
meester he.m als centrum-aã.n-
valler spelen. ,,Tegen een team
met twee spitsen, heb ik geen
vier verdedigers nodig", aldus
Heutinck.

Oppermachtig
Schutten was één van de vier
Zieuwentse spitsen. ,,Tegen Ra-
tum en Zelhem waren we opper-
machtig, maar speelden niet effi-
ciënt", aldus Heutinck. ,,Daarom
heb ik de opstelling gewijzigd en
speelden we met vier aanva-llers.
Daarmee verrasten we in het be-
gin Winterswijk."
Overtuigde Winterswijk gister-
middag niet, ook RKZVC voet-
balde ondanks de getoonde inzet
niet best. Desondanks kreeg |elle
IGabbenborg een prima kans,
maar zijn inzet lùerd van de lijn
gehaald. John lGabbenborg
schoot een wije trap net over,
terwijl Dennis Krabbenborg zijn
schot zag worden gestopt door
Gerben Schreurs. Winterswijk,
dat na twintig minuten de dek-
king reorganiseerde en toen v.at
kreeg op de RI(ZVC-spitsen, was
nog het dichtst bij een doelpunt
toen Wim Dijks na twee minuten
voor Ronald te Fruchte opdook.
De RKZVC-doelman bleef de si-
tuatie echter meester.
In de tweede helft viel et zo mo-
gelijk nog minder te genieten.
Een omhaal van Schutten was te
zacht om Schreurs te kunnen
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Daarmee schonk de routinier de
Zieuwentse ploeg de eerste drie
punten van het nog prille sei-
zoen en bezorgde Winterswijk en
passant de eerste deuk. lVinters-
wijk had namelijk de eerste drie
wedstrijden gewonnen.
Winterswijk-trainer Ben Koolen-
brander accepteerde de neder-
laag gelaten. ,,Dat we nu a-l negen
punten hebben, is boven ver-
wachting. Je weet dat die zeperd
toch een keer komt. Maar voor
hetzelfde geld gaat één van onze
kansen er toch in. En dat loopt
het heel anders."
Ondanks de goede resultateri in

'de eerste drie wedstrijden, waren
de verwachtingen bij Winters-
wijk voor aa\u,ang van dit sei-
zoen niet bijzond,er hooggespan-
nen. De club raakte namelijk
haar complete, veelsôorende
voorhoede kwijt. Daniel Sand-
man verkaste naar buurman
\ÀVC en Mohammed Faris koos
voor het Duitse FC Oeding.
Zodoende moest de oefenmees-
ter op zoek naar nieuwe aanval-
Iers en vond die in de personen
van Stanley Laisina en de snelle
Wim Dijks. Beide spelers kwa-
men er tegen RKZVC niet echt
aan te pas. Maar het duo heeft
voorlopig nog krediet.

Zaalvoetbal
,,Laisina komt uit het zaalvoetbal
en Dijks heeft vorig seizoen niet
zoveel gespeeld", verklaarde de
trainer naderhand. ,,Ze moeten
nog veel
aan."
Dat beide spelers niet tot hun
recht kwamen, was ook op het
ontbreken van Eric van Zutphen
terug te voeren. De middenvel-
der begon nog wel aan de war-
ming up, maar kwam door een
liesblessure niet in actie. Zo-
doende ontbeerde Winterswijk
een vormgever, die de spitsen
van goede steekpasses kon voor-
zien. Koolenbrander: ,,We moes-
ten improviseren. Van Zutphen
is een belangrijke schakel. Hij
kan op nun¿mer tien een bal
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¡te klasse C

WitkamPers ' Lochem

Neede - Reunie

Winterswijk - BKZVC

Ratum - Eibergen

Zelhem - Markelo
Kotten - VloS B

2-0
24
0-1

1-4

0-3

Markelo
Winterswiik
VIOS B

WitkamPers
Neede
Kotten
Eibergen

Ratum

Zelhem
Reunie

BKZVC

Lochem

1-4

9-2
8-3

11- 8

6-4
7-7
fo

8-7
5-8
2-4
2-4
4-7

4 31010
43019
42 1',ì 7

4202 ô

41215
41215
31114
4112 4

21013
31a2 3

4103 3

4 0 22 2

leren. Daar werken we verontrusten. Bokkers deed het
beter. Hij draaide weg bij Fren-
ken en haalde doeltreffend uit
(0-1). Een slotoffensief mocht
Winterswíjk niet meer baten.

Opstellingen
Wintercwiik:
Schreurs, Jansen, Memic, Becks, Frenken,

Stojahov¡c (Müller), Allemaghi, Schuur.

Boessink, Dijks, Laisina (Limba).

RKilC: Te Fruchte. Peter Bouwhorst, John
Krabbenborg, Erik Bouwhorst, Spekschoor,

Domhof, Jelle Krabbenborg (Bokkers), Den-

nis Krabbenborg (Joost Rouwhorst), Kolk-

man, (KIein Goldewijk), Schutten, Wassink.
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Wim fliiks vrn Winterwiik (achter)verliest een duel van ziin opponent van RI(ZVG. fuo: Mår¡ots Molder



Omhoo ggev allen Winterswijk keert na nederlaag' terurg in de realiteit

RKZVC
heeftbaat

oo

U
o

nleuwe
speelstiJl
Harold Brusse

WINTERS\MIJK - VV Winterswijk tegen RKZVC was de
wedstrijd van een verrassende koploper tegen een verras-
sende nummer laatst. Waarom'De Boys'de ranglijst aan-
voerde, werd gistermiddag nooit duidelijk, zoals ook de
laatste plek van de gasten uit Zieuwent een raadsel bleef.
RKZVC won met L-0 en kreeg daarmee wat het verdiende.

De thuisploeg had in de afgelopÞn
weken een goede reeks van drie
overwinningen neergezet, niet in
het minst tot verrassing van trainer
Ben Koolenbrander. '\Me hebben
vririg jaar twee spitsen verloren
die samen toch goed wâren voor
dertig goals en dan is het heel ple-
zierig als je toch zo'n goeie start
hebt.'Voor de aanvallers Daniël
Sandman (WVC)'en Mohammed
Faris (FC Oeding) kregen de Win-
terswijkers een middenvelder en
een verdediger teru$. De eeiste,
Eric van Zúphen, ontbrak gister-
middag vanwege een liesblessure
en al snel bleek hoe bef angrijk þij is

voor het nieuwe Winterswijk.
Van Zutphen moet de spitsen be-
dienen en er was niemand die zijn
taak over kon nemen, Dat bete-
kende dat vooral talent Wim Dijks
steeds verkeerd aangespeeld werd
en nauwelijks gevaarlijk kon wor-
den. De tweede nieuweling, verlo-
ren zoon Henk Becks, moet leiding
geven aan de verdediging. Dat
ging hem gisteren echter niet best
af, mede door de offensieve spel-
stijl van de gasten. Becks ß back,
maar leek meer een pantomime-
speler dan een libero. De wanhopi-
ge armgebaren van de grote kleine
man van 'de .Boys' spraken

Winterswijk-aanvaller Wim Dijks (links) probeert gevaar te stichten in de defensie van RI(ZVC.

boekdelen.
RKZVC begon namelijk met vier
spitsen, van wie Ferdinand Schut-
ien (normaliter voórstopper)
Becks. het opbouwen moeilijk
moest maken. Dat lukte uitste-
kend en mede daardoor waren de
Zieuwentenaren het meest in bal-
bezit. Voor trainer Jos Heutinck is
dat echter geen reden om met het
nieuwe systeem door te gaan. 'Van
oudsher speelt RKZVC met.twee
spitsen en een schaduvispits daar
kort achter. Waarschijnlijk gaan

we dat de komende weken ge-
woon weer doen. Vandaag ver-
wachtte ik echter hooguit ander-
halve spits bij Winterswijk en het
lag dus voor de hand dah iemand
door tê schuiven.'
De beloning voor de aanvalsdrang
van de gasten kwam een kwartier
voor tijd, toen invaller Freddy
Bokkers (terug van een blessure)
knap wegdraaide bij zijn bewaker
en uit de draai.Gerben Schreurs
kansloos liet. Eerder was RKZVC
twee keer gevaarlijk geweest via

Dennis Krabbenborg. Eigenlijk
zette Winterswijk daar in de hele
wedstrijd slechts één uitgespeelde
.kans tegenover. Al na vier minu-
ten strandde Wim Dijks op keeper
Ronald te Fruchte, die voor het
eerst dit seizoen de nul vasthield.

Opstell¡ng "Winterswflk: Gêrben
Schreurs; Koen Jansen, Aziz Memic,
Henk Becks, Yoessef Allemaghi, Ste-
ve Frenken; lgor Stojanovic (77. R*
fael Limba), Toon Roessink, Henk
Schuur; Stanley Laisina (77. Marcel
Müller), Wim Dijks.
RX?VG: Ronaldte Fruchte; Erik Rouw-

Wintorswük - RKZVC O-1
74. 0-1 Freddy Bokkers. Scheidsrech-
ter: H.MrJ. Keurentjes. Gele kaarten:
Sander Kolkman, Joris Wassink (bei-
den RKZVC).

horst, John Krabbenborg, Peter Rouw-
horst; Marco Spekschoor, Dennis
Krabbenborg (87. Joost Rouwhorst),
Pascal Domhof, Jelle Krabbenborg
(46. Freddy Bokkers); Sander Kolk-
man, Ferdinand Schutten, Jor¡s Was-
sink (88. Raymond Klein Goldewijk).

I



FXZYG-t{eede O¿ {(}l}
0-1 en 0-2 Niek Hassir¡k.
De eerste kansen waren voor,RK-
ZVC. Dennis Krabbenborg en
Mark Penterman misten echter.
Na dit offensief nam Neede het
initiatief over. Niek ll/assink
scoorde uit een'wije trap 0-1. In
dç tweede helft werd een kopbal
van Sander Kolkrnan van'AI(ZPC

4eldassqG
EilÉrgeri - Wiffersl,tijk
Rm/c-lw
hlnie -Witkampe¡s

Lodpm -VFS B 
,

Zelh€$rKo$en :
lfa*€lo:Ratrn
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W¡nprswiik
Neede

van de doellijn getrapt. In de te. '

genaanval was het wel'raak. De ,

Ëuo¿ig" Ivo Ieremic bood Niek I

Ebergen
Wrtkðnpçr
Kotten
Zelhern
Reunb'
Batsl
FK4Æ
Lochem

Hassink een niet te missen kans:
0-2, RI(ZVC drong hiema wel aan
maar kon Neede niet in de pro-
blemenbrengen

I

ircn¡c-Sc nüe ofloii. or àn
0'2 NiekHassink'
De eerste-kênswas voold-e f¡uis
club. Jo-ris Was sink s cÉõot riit ¿ê.
draai net naast. Op slag.van rust
werd het G1. Hierna deed de
thuisclub er alles aan om naast

"Neetle te komeD-,Erwaren kan-
i s€n Inââr Z€ werùen helaas voor
de-Zieuwentse ainhang niet be-
nutÏn de slotfase werd het na
een uitval 0-2 en was hetvooi de
thuisclub nogeven p,omperr of
verzuþen.Alle in zet mocht ech-
ter niet baten.





, RKZVC reist Yoor

tralnlngsstage
#naal Potsdam

nEL/\¡tlENT - Het eerste elftal
van RKZVC benut het voetbal-
wijc weekeinde wel heel deca-
dent. De hoofdmacht , van de
Zieuwentse voetbalvereniging
heeft - om de sleur eens te doôr-

' breken - namelijk een trainings-
kamp belegd in Potsdam. In het
voormalige Oost-Duitsland staan
naast een aantal trainingen ook
een wedstrijd op het program-
ma.

Daarnaast zal ook het culturele
en sociale asPèct natuurliik niet
worden vergeten. Iir dat kader
zal ook een bezoek worden ge-
bracht aan Berlijn.

De conhcten voor de triP wer-
hoofdsponsor
opdracht van
und Entwick-

dat in

wat werkzaam-
heeft verricht in het oos-

van Duitsland. Dat bedrijf -

dochterfirma vari een onder-
neming in Deventer - heeft in
Kirchsteigfeld, een woonwijk in
Potsdam, het beheer over een
gloednieuw multifunctioneel
spoftcomplex. Naast voetbal oP
kurutgras bestaat het complex

'ook nog uit een atletiekbaan,
een kunststol volleybalveld en
een basketbalveld.

Met een wedstrijd tussen een ge-
lesenheidselftal'en RKZVC

" wärdt het kunstgras-voetbalveld
dit weekeinde officieel in ge-

bruik senomen. Uiteraard onder
bet toËziend oog ván het lokale
televisie-station en de Pers. Zo-
dat de Zieuwentse voetbalclub
ook nríg even behoorlijk aan de

, prkanschaven. r,

t
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RKZVC zitop rozen
sa winst oP Reünie'-
Door onze nædewert<er Na ¿e p4u1ryF R"iitt:^:Ti
6.úTIN-¿HÈM _ Reünie maakte gieker re wer-k. Binnen twee mr-

t"ã*-nxzvc een o-l ãCÈt"t- ãutenkreeg de ploegvantrainel

;iff,i iä"a. 
-vi¡ 

"ti""t""- "oot Blanken drie kansen' Gescoord

di¿ äåurc" ,,dé. euforie- plaats werd er niel Na acht minuten in

;å;t'i;l;t.*'É;ddi;-Bo'tr"it de tweede helft leek !5,ik v3n de

ä;d" il;n ú"rorgae nrczvC WeteringRKZVC inveilige haven

ä;"arriä-emlo"¿" riis*stpo- te hebb;n gehoodst 0-3, "{ie;
;ffi.;;*ñ;ä.rr*¿Ë""i.i-_ mand geloofde er meer in. ¡Iet
;ffiaä'i,t'ãä=ti"td; nãt* ð t" konwelo-6worden"' zo gaf Ker-

worden., , gerien de stemming bij de aan'

ilr2ùC-¡"ttu¿de een verdiende hang'van-Reänieweer;
qverwiining. Ðat 

';"üã; õìã*met"er kwam omstreeks

woordvoerder Wlm fãtpãti"" de zeventigste minuut' Andries

åï-.ffni;;rädtÀ;ï ,w" , uautittt w-erd vasqehopden en

hä.Ë*"tir"g;met s-õvan FK- 
' 

Iaeco Kemkens schoot dþ toege-

ãilC gewpnneo' w" ,ã"¿ä "ät l""au *¡" uap feitloosrÏri' let
varkeritie wel even wassã", *ä* doel,- 1-3- Zeven minute¡r later

ffiËü't"ä ili" iitîi oiæ*t' w¿rs dÞ spanning treletrlal teruq,

Vooral in de eerste--frãftí *tt Opnieuw scoorde Kemkens uit

Reünie minder dannK'iúC." 
"étt 

wije trao' 2-3' In de taçhtig-

ü"îîi"iï;'k"--R ätö ry*, iü *ú'lut lclóote Rob yan Eijkel-

ããà.iä¡t w"ssink in de zestien-' brouwet' zelfs 3-3 in de touwen'

de minuut een 0-I "ãóXpto"g. 
Het- offerrsief van ReüLnie ging

In de 29ste minuut- tËootõ" verdgr' D-e jacht op de ytnsl
'ri"¿ä. ïi.kei;-"p 

-u*g".r"tt 
we$ ¡n de 85ste minuut bruut

"""-i*aãr"kìil*.,¿"i 
o-zlpä na onderbrokeir. In flaats van.4-3

åä ituff "* kreeg dã tt"it"fpU' werd het 3-4' Ffeddie Bolkers

de eerste tans. Vra¡ã ¡"h"ti"" scoorde na een 'snelle 
counter

J"ftàiîã,"ã.i.' hetwinnende ¿q"lpTt'



BRUSSE uitblinker Freddy Bokkers schiet zieuwentse ploeg naar
paarwekenge-
Retnie RIøVC

RKZTC neemtwraak op Rë in doelpuntenfestün
kan zorgen. Maar we hebben over
twee weken hoe dan ook een vol
huis in Zieuwent."
Reünie-RKZVC34(O-21. I 6. O-t Jo-
ris Wassink; 29. O-2 Freddy Bok-
kers;52,O-3 Erikvan de Weiering;q& 1-3 Jacco Kàmkens; 76. Zld
Jacco Kemkens; 8e. 3-3 Rob van
Eykelbrouwer; 83. 34 Froddy Bok-
kers. Scheidsrechter: C. Baéciano
(Deest). Gele kaarten: Freddv Bok-
kers. Ferdinand Schutten lnkVdl.
Toeschouwers: 500.

REUNIE: Edwín Bennink; John Har-
gge.{q, _Rob van Eykelbrouwer, Henk
Bijenhof, Martin Meutstege; Jacco
Kemkens, Marc Schutten, Kãrél Aarlñi
123.. foþ.Hoogeveen); Herbert Hork;
Andries Ulderink, Pascal Kock (42. Ro-
nald Sasse).
RKZVC: Ronaíd te Vruchte; Marc Be-
rentsen, Joris Wassink, Ferdinand
Schutten, Petei Rouwhorst; Marco
Spekschooi (81. Martin Krabben-
borg), Eric Rouwhorst, Erikvan de We-
tering, John Krabbenborq (46. Maar-
!en Dom hof ); Sander Kolkñra n, Freddy
Bokkers. '

5{)af,Dewond
en de ploeg uit

maar aan één
De strijdbespreking heb ik het er

maar niet meer over gehad; het
was niet meer nodig. Da's typisch
ZieuwentS, denk ikl'
Om de revanche vorm te geven
had Heutinck zijn ploeg aange-
past aan de thuisclub. Ferdinañd
Schutten was terug uit het tweede
elftal om spits Anãries Ulderink
uit te schakelen en Mark Berent-
sen moest zijn centrale positie op
het middenveld afstaai ten fá-
veure van mandekker Eric Rouw-
horst. Op die manier moest hü de
dadendrang van Marc Schutten
temperen.
Dat pakte uitstekend uit, mede

orirdat Peter Rouwhorst routinier
Herbert'Hork vo.lkomen uit de
wedstrijd speelde. Daarnaast mis-
te de thuisclub de geschorste Ni-
colaT Pleijte achterin, is Ronald
Sasse na ziekte nog steeds op de
w€g-terug en werd het moedige
inschuivenvan laatste man Heñk
Bijenhof niet beloond. Sterker
nog, de Borculose defensie was
eengatenkaas. Reünie mochtvan '

de gasten het overwicht hebben,
maar de grens lag bij het straf-
schopgebied en gevaarlijk waren
de rood-witten in de eerste helft
dan ook nauwelijks.
Heutinck was.niet eens teweden

Onder
strijd. Nog eens vier minuten
mocht Reünie zelfs weer van de
derde klasse dromen, toen Rob
van Eykelbrouwer een corner ach-.

. ter Ronald teVruchte kopte.
Het was echter de ldasse van Bok-
kers die de Borculoërs de das om
deed. Hij kapte zich wij, keek en
ramde de balvanaftwintig meter
in de kruising.-Reünie hãd niet
meer de kracht om nóg eens terug
te komen en Henny Blankqn bel
rustte in de nederlaag.,,Zij waren
een stuk scherper darr wij, zo sim-
pel is het. Ik vond overigens wel,
dat de scheidsrechterwel érgwei-

. nig flootll, aldus de teleurgestelde

trainer- ,,!et was natuurlijk ont-
zettend knap van dejongéns dat
ze nog tot 3-3 terugkwamen,
maar.aan een gelijkspel hadden
we niks. We moesten voor de
winst gaan en dat strafte RKZVC
heel goed,af."
De nacompetitie lijkt dus voorbii
voor Reünie en Blanken beaam[
dar. ,,De druk ligt nu bij witkam-
pers, want zr.¡ moeten winnen.
Maar dl.motivatie loopt bij ons
natuurluk enorm terug."
DatkomtJos Heutinck niet goed
u'it. ,,Ze hebben nog een kañsie,
dus misschien dat Reünie tegãn
Witkampers nog voor wat leuks

vaü uitblinker
lukte dat grs-

volkomen rn de eel! moeten maken."
Na rust maakte Erikvan
ring er na een wereldpass
kers 0-3 van, waarmee

de

strijd op
Niets was
begon
fluiten

scheidsrechter te
voor

Ferdinand Schútten op
Ulderink. En uit twee

v t)

l

Opnieuw scoorde Kemkèns uit
ln de eerste was

2-3. In de tachtig-
van Eijkel-

een vrÐe trap,
ste minuut kopte Rob
brouwer zelfs 3 -3 ln de touwen.

Het offensief van Reünie ging

verder. De acht op de winst

werd 1n de BSste minuut bruut
onderbroken. In flaats van 4-3

werd het 3 -4. Freddie Bokkers

scoorde na een snelle counter

schoot net naast. het winnende doelpunt.

Spo12 MEt1997



RKZVC neemtwraakoP Reùinie
Doo r Harold Brusse

BORCULO - Een paar weken geleden droogde Reünie

ll<ivcmetmaar iiefst 5-0 af. De wondwas nog vers en de

ploeg uit Zieuwent dacht maar aan één ding: wraak' De ver-
.'nede"ring moest worden uitgewist, de goede naam hersteld'
Onder aänvoering vanuitblínker Freddy Bokkers lukte dat

gistermiddag vol[omen in de eerste wedstrijd-van de.na-

Ëompetitie 1ã-+¡. laar kon ook Reünie-trainer Henny Blan-

kãn'niet òndóruit: 'RKZVC heeft gewoon verdiend
gewonnen.'

JoS Heutinck, trainer van de gas-

ten, had.het oP de training ai ge-

merkt. 'Ik hoefde maar even over
die nederlaag te beginnen of de

iongens waren scherP. In de wed-
striidbespreking heb ik het er maar
niei meei over gehad; het was niet
meer nodig. Da's tYPisch Zieu-
wents, denk ik.'
Om de revanche vorm te geven
had Heutinck zijn Ploeg aangePast
aan de thuisclub. Ferdinand Schut-
ten wâs terug uit het tweede elftal
om spits Andries Ulderink uit te
schakelen en Mark Berentsen
moest zijn centrale positie- op het
middenveld afstaan ten faveure
van mandekker Eric Rouwhorst-
Op die manier moest hij de daden-
diang van Marc Schutten
temperen.

Na rust maakte Erik van de Wete-
ring er na een wereldPass van Bok-
t<eñ O-: van, waarmee de wed-
strijd op slot ging' Dacht men.
Niets wäs minder waar. Eindelijk
begon scheidsrechter Baciano te
flulten voor overtredingen van
Ferdinand Schutten oP Andries
Ulderink. En uittweevrije trappen
die daaruit volgden, schoot Jacco
Kemkens zijn ploeg binnen acht
minuten terug in de wedstrijd. Nog
eens vier minuten mocht Reünie
zelfs weer van de derde klasse dro-
men, toen Rob van EYkelbrouwer
een corner achter Ronald te
Vruchte kopte.
Het was echter de klasse van Bok-
kers die de Borculoêrs de das om
deed. Hij kapte zich vrij, keek en
ramda 'lo l-^l ---

rond vieren de spelers van RKZVC feest. FOTO HANS PRINSEN

e Tf.Ë*tf.$fi,ff
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RKZVC neemtwraakoP Reünie
Door Harold Brusse

BORCULO - Een paar weken geleden droogde Reünie

ññ2îð;;t maar ti"ttt s-o af ' De wond was nog vers en de

pìï"g"it Zleuwent dachtmaar aan één ding: wraak' Dev91-
.làa"îirrg *oest worden uitgewist, de goede naam hersteld.

ór,¿"t uät ,roering van uitbl-inker Freddy n okkers lukte dat

ø.t".-iJ¿ag volËomen in de eerste wedstrijd-van de.na-

:;;;itt;?5-+). puut kon ook Reünie-trainer Hennv Blan-

Ë;';i;;-à"¿áãii''RKZVC heeft gewoon verdiend

gewonnen.'

JoS Heutinck, trainer van de gas-

ten, had. het oP de training al ge-

merkt. 'Ik hoefde maar even over
ãie nederlaag te beginnen of de

iorrn"n. ware--n scherP. In de wed-
'striidbespreking heb ik het er maar
niei meei over gehad; het was niet
meer nodig. Da's tYPisch Ziev
wents, denk ik''
Om de revanche vorm te geven

had Heutinck zijn Ploeg aangePast

aan de thuisclub. Fèrdinand Schut-
iã" *ut terug uit het tweede elftal
om spits Anãries Ulderink uit te
schaÉelen en Mark Berentsen
moest zijn centrale positie- op het
middenveld afstaan ten faveure
van mandekker Eric Rouwhorst'
Oo die manier moest hij de daden-
ärang van Marc Schutten
temÐeren.
Dat oakte uitstekend uit, mede
omdát Peter Rouwhorst routinier
Herbert Hork volkomen uit de

wedstriid speelde. Daarnaast mis-
te de thüisciub de geschorste Nico-
laT Pleiite achterin, is Ronaid Sasse

na zieÉte nog steeds oP de weg te-
rue en werd-het moedige inschui-
*rJn,t.n laatste man Henk Bijen-
hof niet beloond. Sterker nog, de

Borculose defensie was een gaten-
kaas. Reùnie mocht van de gasten
het overwrcht hebben, maar de

grens lag bij het strafschopgebied
Ën eevaãrüik walen de rood-wit-
ten"in de eerste helft dan ook nau-

weliiks.
Heu"tinck was niet eens tevreden
met twee doelPunten (Joris Was-

sink en FreddY Bokkers) bij rust'
;RÈ i" tug hoeïeel ruimte we kre-

e"t.l.*" îadden het gewoon af

ároeten maken.'

Na rust maakte Erik van de Wete-
ring er na een wereldPass van Bok-
t<eri O-¡ van, waarmee de wed-
striid op slot ging. Dacht men'
Ñidrc *ät mindèr waar. Eindelijk
beeon scheidsrechter Baciano te

fluiten voor overtredingen van
Ferdinand Schutten oP Andries
Ulderink. En uit twee vrij e trappen
die daaruit volgden, schoot Jacco

Kemkens zijn þloeg binnen acht
minuten terúg in de wedstrijd' Nog
eens vier minuten mocht Reûnie
zelfsweervan de derde klasse dro-
men. toen Rob van EYkelbrouwer
een corner achter Ronald te
Vruchte kopte.
Het was echter de kiasse van Bok-
kers die de Borculoërs de das om
deed. Hii kaPte zich vrij, keek en

ramde då bai vanaf twintig meter
in de kruising- Reünie had niet
meer de kracht om nóg eens terug
ie komen en HennY Blanken be-

rustte in de nederlaag. 'Zii waten
een stukscherPer dan wij, zo sim-
oel is het. Ik vond overigens wei,
ãat de scheidsrechter wel érg wei-
nie floot', aldus de teleurgestelde
triiner. 'iïet was natuuriijk ont-
zettend knaP van dej ongens dat ze

nos tot 3-3 terugkwamen' maar
aañ een eelijksPel hadden we niks
We moesten voor de winst gaan en

dat strafte RKZVC heel goed af''..
De nacomPetitie lijkt dus voorb¡
voor Reünie en Blanken beaamt
dat. 'De druk ligt nu bij Witkam-
pers. want zij moeten winnen'
ivlaar de motivatie loopt bij ons na-

i""tiiiL enorm terug bij ons"' Dat
komt Jos Heutinck niet goed utt'
'Ze hebben nog een kansje,--dus

;itt.hi"" dat ñeünie tegen Wit-

kampers nog voor wat leuks karr

zorgen. Maar we hebben ovet:

tw""e weken hoe dan ook een vol
huis in Zieuwent.'

ReünieRKZVC 34 ((}'2).
ro. o-r lor¡s wassink; 29' o'2tueddY
Bokkers; 52.0-3 Erikvan de Weterin9i
oa. i.-3 Jacco Kemkens; 76.2-3 Jacco
Kemkens; 80. 3'3 Rob van Eykelbrou"
wer: 83. 3-4FreddY Bokkers.
Scheidsrechter: C.L.S. Basciano
(Deest). Gele kaarten: FreddY Bok-
i<ers, Ferdinand Schutten ( RKZVC)'
Toeschouwers: 300.

Reúnie: Edwin Bennink; John Har-
geerds, Rob van ËYkelbrouwer, Henk
Biienhof, Martln Meutstege; Jacco
Kémkens, lvlarc Schutten, Karel Ba-
rink (73. Rob Hoogeveen); Herbert
Hork, Andries Ulderink, Pascal Kock
(42. Ronald Sasse).
RKZVC: Ronald te Vruchte; Marc Be-
rentsen, Joris Wassink, Ferdinand
Schutten, Peter Rouwhorst: Marco
Soekschoor (81. Martin Krabben-
bòrg), Eric Rouwhorst, Erik van de We-
teriñg, John Krabbenborg (46. Maar-
ten Dõmhof); Sander Kolkman, Freddy
Bokkers.

Een verdediger van Reünie treurt na het eerste doelpunt' Op de achtergrond vieren de spelers van RKZVC feest' FOTO HANS PRINSEN



t met kien combinatievbetbal ovenvinning in derby

Reünie knock-out
na,dreun Bokkers

DooTRUDIHOFMAN

IOBCUIO - Met twee doelpunten en een lepe assist speel-
de Freddy Bold<ers gisteniriadag onbenuiìt de hoof?rol
tn deverrassende 8,4uitwinstvanRKZVC op Reänie uit
Borculo. Bold<er_s'winnende treffer in de ösé "rd";t,een verwoestende uithaal van dik twintig meter, was
werkelijk wonderschoon. Deze dreun beteñende boven-
dien de knock-outvoor de thuisploeg..

knap wij, maar zijn schot uit de
draai miste het doel op luttele de-
clmeters.
Een minuut later had dezelfcle
Schutten domme pech toen zijn
schot op de lat belándde. In de ie-
bound stuitte een knal van Jos
Kemkens op de handschoenen
van Te Fruchte. Dit waren de eni-
ge wapenfeiten van de thuisploeg
in het eerste bedrijf.

In de tweede helft startte Reünie
Beünie had, gesteund door de cij-
Iers voo-r aanvang van de derby,
een nederlaag in het eerste nâ-
comp-etitieduel allerminst inge
calculeerd. De cijfers spraken iin-
mers unaniem in het voordeel
van de gastheren. Reünie was in
de reguliere competitie als twee-
de geëindigd. RMVC als tiende. In
de onderlinge duels had Rèünie
tweernaal gezegevierd.

En op eigen veld rnet de overdui-
delijke cijfers S-J. Maar een wils-
krachtig RKZVC toonde met kien
combinatievoetbal aan dat een
voetbalwedstríjd meer is dan een
simpel rekensommetje. Na 52 mi-
nuten voetbal stonden de gasten
met O-3'ruimschoots vooi. Een
tussenstand waarop zelfs de
meest fanatieke Reüirie,frn niets
kon afdingen.

Toch zou_het streekduel nog een
spannende slotfase beleven. Met
ofificieel nog ruim twintig minu-
ten te gaan, mocht Iacco Kémkens
voor Reünie buitän de zestien
aanleggen voor een vriie trap.
Kemkens kweet zich uiierst bL
kwaam van deze taak. Zijn krul-
bal verdween voor keepeiRonald
te Fruchte onhoudbaafin de rech-
terhoek.

Gruzelementen
Deze treffer gafde thuisploeg de
tot dan toe node gemiste s-pirii De
KopJes $n-gen weer omhoog en
ook de aanhang leek er weerln te
geloven, getuige de aanmoedigin-

gen'Come onReünie, come onReü-
nie'.
Het nieuwe elan bij de spelers
leidde vaker dan vóorheên tot
winst in de pittige, maar faire
persoonlijke duels. In de 75e mi-
nuut resulteerde de vechtlust
t-ot een tweede doelpunt. We-
derom was het lacco. Kemkens
die_vanuit een wi¡e trap doel
trof. Leek RKZVC tót op aät mo
mentop rozen te zitten. Methet
incasseren van de 2-3 sloop er
zichtbaar an_gst in de plõeg.
Angsq dig vijf minuten later gè-
grond bleek. Rob van Eykil-
Brouwer toverde met het h-oofd
de 3-3 op het scorebord.

Na deze onverwachte wending,
leek een moment lang zelfs
winst voor Reünie mogelijk.
Maar drie minuten na deþelijk-
maker schoòt Freddy Bo-kkérs
de Borculose hoop aan gruzele-
menten. Als iemand dit doel-
punt verdiende, was het deze
voorhoedespeler wel. Bokkers
toonde zich vijfennegentig mi-
nuten lang - scheidsrechtei Bas-
ciano liet ín de tweede helftvijf
minuten langer doorspelen
-een plaag voor de Reúnie-de-
fensie.

het lüf.
het verdere
vanuit dode
trof,

nlijk furieus, maar dit
had niets om

ln
twee maal

ke

doel
inde
zege

zoáls
echter volledig

Nacómpêt¡t¡e 4G: Reünie-RKZVC
3-4 (G21. f 6. Joris Wassink 0-1 ; 29.
Freddy Bokkers G2¡ 5,2. Erik van
de Wetêr¡ng O€;68. Jacco Kem-
ken¡_1-_3;?5. Jacco Kemkens 2-3;qO. Rob Eykelfrouwer 3,3; 83.
Freddy Bokkers 3-4. Scheid¡iech-
ter: Basc¡ano. Gele kaañ: Frcddv
Bokker¡ en Ferdinand Schuttei
(beiden RKZVGI-

Reünie: Edwin Bènnink; John Har-
geerds, Martin Meutstêge, Karel Ba-
ri nk (73..Ro b Hn_o gêvêre nt He nkB¡ je n-
hof, .Rob van Eykel-Brouwer, Jacço
Kemkens; Herbert Hork, Andries Ulde-
rink, Mark Schutten, Pascal Kock (42.
Ronald Sasse).

RKZVC: Ronald'fe Fruihte; peter
Rouwhorst. Ferdinand Schutten. Joris
Wassink. Marc Béientsen; John Krab-
benborg, Eric Rouwhorst, Marco
Spekschoor (80. Mark Karnebeek);
Sander Kolkman (84. Martin Krabben-
borg), Freddy Bokkers, Erikvan deWe-
tering.

ovèrzicþGen een fluwelen trap-
techniek te beschikken. Zo leiã-
de een slimme.steekpassje van
z¡n voet op Erik van de Wete_nng tot <le 0-3. Zijn winnende
19erpu¡t Sa{aan dât hij behalve
een bal strelen, het leder ook
een ongenadige poeier kan ver_
I(opçn.

Wapenfeiten

Ee nummer 8 van RKZVC was
niet-alleen balvast en technisch
vaardig; hij liet ook met de re-
gelmaat van de ldok zien over

de roodwitten het steeds ,
over de ñtt'-'t-
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PRoGRAMMAWEEKENDPoTSDAM/BERLIJN

Vriidag 25 oktober

Vertrek 8.00 uur per bus b'rj Sportpark van RKZVC'

Aankomst rond 16.00 uur'

Training17.30uur-18.45uur(kunstgras/speelveld)

Aansluitend avond Programma

Zaterdag 26 oktober

i:ijf J ;3,lTJ uoo,oereiding op wedstrijd

2ô rhñ6 HñDt¿ñì! DÂ¡J 0o( Ñ06 Ñ6if iÑ ÉÉnfR$ì¡¡i$osxcúç 6tzel(A...

@{frffi:@
1 0.00 uur openingswedstrijd sportcomplex'

Aansluitend tot ongeveer 14'00 uur gevuld programma'

Vanafl4.30uurvrijprogramma.(welgezamelijkeinvulling)

Tiidstippen warme maaltijden zulle-n ter plekke worden

(eventueel verschuiving trainingstijd) *g

georganiseerd.

P9.09ÉÉRDí ?É- v¿RlRoÙJt lÉ È4ÞfÉÑ F{Ér -Dl BÊt

Zondag 27 oktober

Vertrek 9.00 uur ÉÉ¡$É6 2¡.r¡ .DÈ¡ iþftot rg 9c<gârlrtlf lÓl üÀ^t tP ÈEf. úrt{el:

lnZieuwenteengezamelijkeafsluitingbij'tWittePaard

B'rjzonderheden Kunstgrasschoenen
Voetbalschoenen met vaste noppen

Restant kleding is vezorgd.

P.S
*"* Denk aan event. Duitse Marken

""* Denk aan PasPoort!

Éñ ?É CrñDìíìaÑllv 2l¿ír< ílRßê ÔÔsí.Þü1f31?S-
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Jos Heutinck
Jan Fukkink

Lotu!wkberlijn
v¡E ¡i¡¡í, d D.
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Elk gewenst doel is haalbaart
Bij deze laatste thuiswedstrijd van het seizoen
1996-1997 wil ik op de eerste plaats alle suppor-
ters bedanken voor hun steun bij zowel uit- als
thuiswedstrijden,

Deze steun zullen we vanmiddag ook nodig heh.
ben in de wedstrijd tegen Witkampers. RKZVC
weet wat er dient te gebeuren; winst is noodzake_

I

(

(

(

t
I
!
{

lijk om de finale van de nacompetÍtie te bereiken,
witkampers heeft voldoende aan een gelijkspel en zij zijn dan ook de
favoriet, maar dat hebben ze zelf ook ar laten doors.h"*"r"n.
R.KZVC heeft in het slot van de competitie en in de wedstrijd tegen
Reünie laten zien, dat het geleerd heeft beter om te gaan rnet druk.
Natuurlijk zal RKZYC vanmiddag moeten pieken or d" beslissings-
wedstrijd af te dwingen. Daarbij zal iedere speler in de discipline en
organisatie moeten blijven spelen met als doelstelling, dat elk doel te
bereiken is als je dat persé wilt! rk weet als trainer, Jat RKZVG in dit
soort wedstrijden sterk voor de dag kan komen.
lk hoop, dat we een leuke wedstrìjd te zien zullen krijgen in een reuke
entourage, waarbij het publiek als twaalfde man kan fungeren.

fongeñsr veel st¿ccestt
Jos Heutinck

Hoofdsponsor RKZVC
Heringsaweg l0
7134 RC Vragender
Postbus 2lé
7120 AE Aalren
Tel" 0544-379t71
b.g.g" 0543-45Nglz
Fax: A544-379294

(tu
,))

ÞEStFl-E><
Proirctinriehting BV



Õp zondag 1 juni a.s. wordt de beslissende wedstrijd gespeeld voor

pronretie naar de derde klasse tussen RKzVClWitkampers en

Gendringen/St. Joris. Deze wedstrijd zal op neutraal terrein worden

gespeeld. De plaats van handeling wordt vanmiddag na afloop van de

beide wedstrijden in overleg met de KNVB vastgesteld.

rv strijdbal
De bal waarmee vanmiddag gespeeld zal worden is beschikbaar

gesteld door Ans en Henk van de kantine'

Hiervoor onze hartelijke dank!!

Oefenprogramma seizoen 1997- 1998

De selecties
RKZVC Witkampers

Joop Zomer
Richard Enzerink
Gerrit Stegeman
Marc Oudenampsen
Arjan Langeler
Dinand Langeler
René Woestenenk
Hans Oudenampsen
Jan Wiilem Hoekman
Martin Wijnbergen
Hans Klomphaar
Bert Jansen
André Beuzel
Marty Wichers

'Arno Koonstra
Egbert Rekers
Henk Rekers

Ronald te Fruchte
Peter Rouwhorst
John Krabbenborg
Erik Rouwhorst
Joris Wassink
Ferdinand Schutten
Marco Spekschoor
Pascal Domhof
Marc Berendsen
Sander Kolkman
Freddie Bokkers
Mark Karnebeek
Martin Krabbenborg
Ërik van de Wetering
Justin Mul
Toby Krabbenborg
Jelle Krabbenborg
Tenno Kolkman

Trainer:
Jos Heutinck
Leiders:
Jan Fukkink
Leo Vos
Verzorgers:
Jan Staring
John Eekelder

Afsluiting van het seizoen 1996- 1997
Als afsluiting van dit seizoen zal op woensdag 4 iuni a"s" om 19.00

uur een wedstrijd worden gespeeld tussen RKZVC 1 en RKZVC 2.

Na afloop zullen in de kantine de speler van het jaar en de topscorer

worden bekendgemaakt in een gezellig samenzijn'

vanzelfsprekend worden hierbij alle supporters van harte uitgenodigd.

Statistieken
Vierde klasse C ,,

Reünie - RKZVC 3-4 (0-2)

Witkamper's - Reünie 1-0 (0-0)

Vierde klasse D '
Gendringen - St. Joris 4-0 (2-0)

Zondag 25 mel â997

RKZVC - Witkampers

Zondag 25 r¡rei 1997
St. Joris - Gendringen

Stand:
1. Gendringen

2. St. Joris

.

1-3 (4-o)
1-0 (0-4)

Stand:
1. Witkarnpers
2. RKZVC

3. Retinie

1-3

1-3

2-0

(1-0)
(4-3)
(3-s)

Trainer:
Jan Oosterwijk
Leiders:
Herman Nìjenhuis
Dinant Wichers
Verzorger:
Bert Poelman

Dinsdag 12 augustus 1997

Donderdag 14 augustus 1997

Z,¡ndaï 17 auguslus 1997

Dinsdag 19 augustus 1997

Dr:nderdag 21 augustus 1997

Ze:ndag 24 augustus 1997

Dinsdag 26 augustus 1997

Zondag 31 augustus 1997

Dinsdag 2 september 1997

ZondagT septentber 1997

RKZVC - DZSV
RKZVC - Keyenburgse Boys 1

Rigtersbleek 1 ^ Í\KZVC 1

RKZVC beker
Vios B 1 - RKZVC 1 (toernooi)
RKZVC 1 beker
RKZVC 1 beker
RKZVC 1 beker
RKZVC 1 beker
Start competitie

19.30 uur
19.30 uur
11 ,00 uur

De eerste ronde van het
bekertoernooi van de KNYB
wordt komend selzoen in een
poulevorm gespeeld, Er zullen
poufes van viif clubs uit de
regio worden samengesteld.



RKZYC st,alatmet lege handen
ZieuwentsÇ ploeg grrjpt op eigen veld naast promotie na nederlaag tegen Witkampers (0-2)
Door HENRI HENDRIXEN
zrnuwnnr - ñ-xzvc u"-
schikte v.oor de wedstrijd te-
gen Mtkampers over redelijk
goedè papieren. Na de ver-
rassende 3-4 zege tegen Reü-
nie was de kans groot dat de
Zieuwentse ploeg de nacom-
petitie Ín de vierde klasse C
op haar naam zou gaan
schrijven..D-an moest ei op
eigen veld wel gewonnen
worden van Witkampers.
Maar die ploeg bleek tn ãielu-
went een maatje te groot
voorRKZVC,0-2.

En daarom speelt niet RKZVC,
maar Witkampêrs volgend week-
einde het promotieduel tegen
Gendringen, de.winnaar van.de
nacompetitie van de vierde klas-
se D. De winnaar van dat duel
promoveert naar de derde klas-
se.
Witkampers, dai dii seizoen al
twee keer wori van RK{VC, had
al aan een remise genòeg had.
Trainer Jos Heutinck stuurde zijn
formatie niet met de-opdracht
het veld in oin een snelle beslis-
sing te forceren. ,,Volgens mij
zou een 0-0 stand bij de spelers
van Witkampers in de tweede
helft negatief doorwerken", zo
meende Heutinck.
Het Srsiek sterke RKZVC startte
goed en kreeg in de eerste dertig
minuten twee goede kánsen.

ìSander Kolkman zag zijn lobje
net over gaan en Ferdinand
Schutten kopte uit een hoek-
.schop tegen de lat. ,,Die bal had
er in gemoeten",, zo bekende
Schutten na afloop. Hij nam gis-
termiddag voqr de derde keer (!)
afscheid narn van het eerste elf-
tal van RKZVC. ,,Maar dit was
echt d.e allerlaatste keer", wist
Schutten naderhand, terwijl hij
een fles bier aan de mond zet.
,,Na 14 seizoenen is het welletjes
geweest." Schutten was na zijn
laatste duel in december tegén
Lochem door Heutinck voor de
twee nacompetitiewedstrijden
weer opgetrommeld omdat ver-
dediger Pascal Domhof ge-
schorst was.
De opmerking van de 37-jafige
routinier dat hij nu echt stopt,
ontlokte veel gejuich bij zijn .

ploeggenoten. ,,In de aanval liép
hij,iedereen in de weg en achtei-
¡n liet hij ziin tegenstander een_.
voudig scoren,,, Iiet ploeggenoot

Ioris Wassink plagend de 37-jari-
ge routinier weten.

Slotfase
In de slotfase van de eerste helft
gooide Witkampers een beetje
schroom van zich af en kreeg de
ploeg via uitblinker René Woes-
tenenk een goede kopkans. De
bal ging net naast het doel van
doelman Ronald te Fruchte.
Een kwartier na de hervatting
sloçg Woestenenk wel toe. De
numnier .tien van Witkampers
maakte zich mooi wij en pas-
seerdê Te Fruchte met een dia-
gonaal schot, 0-1. Zijn tegen-
stander Ferdinand Schutten was

op dat moment nergens te be-
kennen. Schutten: ,,We hadden
balbezii. Na de hoekschop brak
Witkámpers snel uit, waardoor ik
niet op tijd terug was."
Na deze tegenslag gooide ûainer
Heutinck van RKZVC alles op de
aanval. Hij had pech dat hij geen
beroep kon doen op topscorer
Freddie Bokkers, die tegen Reü-
nie zijù vierde gele kaart had
geincasseerd . en daarom ge-
schorst was. Heutinck ,,Freddie
heeft dit seizoen in de korte tijd
dat hij in de aanval staat, al tien
goals gemaakt."
Spits Martin Krabbenborg kwam
na de 0-1 in þet veld voor Iohn

IGabbenborg en Ferdinand
Schutten werd die fase naar de
frontlínie gestuurd. Erg veel
bruikbare ballen kreeg het duo
njet. Tien minuten voor tijd viel
het doek definitief voor RKZVC.
René Woestenenk deed met zijn
tweede treffer RKZVC de das om,
o-2,

Plezier
Secretaris Ian Wisselink van de
supportersvereniging maalde er
niet om. ,,Wat heb je er aan aìs je
straks alles verliest in de derde
klasse. Dan gaat het plezier toch
weg", wist de RKZVC-suppòrter
uit Halle, die op 4 juni op de ver-

enigingsavond de speler van het
jaar bekend maakt. ,,Ik vertel nog
niet wie het gaat worden, maar
hij heeft vandaag niet meege-
daan", ze laat 1¡Vîsselink .cryp-
tisch weten.
De speler van de wedstrijd was
gistermiddag zonder twijfél René
Woestenenk van Witkampers.
Hij kreeg voor zijn twee treffers
van zijn trainer lan OosterMjk
een publiekswissel.
Zijn collega Heutinck keek on-
danks de nederlaag toch terug
op een redelijke wedstrijd van
zijn ploeg. ,,Verliezen is geen
ramp. Als je maar met opgehe-
ven hoofd het v.eld kùnt verlaten.

Foto: Mario te Moldor

En de jongens hebben er tot aan
de laatste seconde voor gevoch-
ten." .

In plaats van een derde klasse
met Longa'3O . ein Varsseveld,
moet Heutinck, die zelf nog met
RKZVC als speler in, de derde
klasse uitkwam, het volgend sei-
zoen in de vierde klasse opne-
men tege-ri ploegen'als IWC en
Grol.
,,Ik denk dàt de derde klasse ons
ook beter ligt. We hebben aan
het slot van de compètie bewe-
zen een stabiele vierdeklasser te
zijn. Maar de. derde klasse be-
hoorf wel tot de'mogelijkhedea
vanRKZVC."
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Droom van RKZvCspat: tegen ÏVitkampers uiteen
Door Harold Brusge doel.' Spits Sander Kolkman kon

met de b-2 uitslag eigenlijk geen
vrede hebben. 'We moeten voor
rust sewoon scoren en dan moet
ik nðg zien of zij winnen' Het is
niet alleen iammer omdat we nu
niet tegen Longa kunnen sPelen,
maar promoveren oP zich is al
ontzettend mooi. Ik moet zeggen
dat ik behoorlijk teleurgesteld
ben', aldus Kolkman. 'want met
name hier thuis had ik toch meer
verwacht. Als die koPbal van Fer-
'dinand er toch eens in was
gegaan...'
bËtãpuut van verdediger Ferdi-

nand Schutten was in Zieuwent
dan ook het gesprek van de dag.
Na twintig minuten ging de lange
mandekker bij een corner mee
naar vorén en sloeg zijn hoofd te'
een de bal. die echter viâ de on-
ãerkantvai de latweer het veld in
sprong. Het was de grootste kans
vbor ãe thuisploeg, die daarnaast
vooral 'via Kolkman gevaarlijk
was. Witkampers deed wat terug
viâ het spitsenduo Bert Jansen en
René Woestenenk, maar tot de
rust hield Ronald te Fruchte zijn
doel uitstekend schoon'

"Na rust bleek Schutten één van de

sleutelffguren in de wedstrijd te
zijn. Twee keer scoorde, buiten
zijn schuld om, zijn directe tegen-
stânder René Woestenenk.
.De eerste keer was na een klein
uur spelen, toen Schutten weer
voorin zijn opwachting maakte
voor een.cornèr en Hans Oude-
nampsen de Witkamper counter
orachtie inleidde.
baarna-stuurde Heutinck Schut-
ten naar voren als vierde sPits en
plaveide \iloestenenk met een
ichuiver de weg naar de finale van
de nacompetilie. Ondanks de
dmkvanRKZVC.

Want die wâs er, vond ook Jos
Heutinck. 'Witkampers geeft nor-
maal gesproken heel weinig weg
en dañ vind ik, dat we best veel
kansen hebben gecreëerd.'Na-
tuurliik misten we FreddY Bok-
kers en Pascal Domhof, maar het
team heeft dat enorm goed oPge-
vangen. Justin Mul is bijvoor-
beeid pas zestienjaar en hij deed
het er! goed, moet ik zeggen.' 

-
Heutinlk kon dus leven met de
nederlaag. 'Van tevoren ga je uit
van winsl. Als dat dan niet lukt,
telt de manier waarop je verliest
en ik ken weinig Ploegen die, tien

minuten voor tijd en in de weten'
schap dat ze nog drie keer moeten
scorèn, zo door blijven knokken.'

RKZìíC-Wltkampers (}'2
56. G1 René Woestenenk; 77. 0-2 Re'
né Woestenenk. Scheidsrechter: Fre-
ricks ('s Heerenberg). Gele kaarten:
Marc Èerendsen. Ferdinand Schutten
( RKZVC). Toeschouwers: 600.

OostolllnÉ RKZVC: Ronald te Fruchte;
pèter Roúwhorst, Joris Wass¡nk, Fer-
dinand Schutten, .Erik Rouwhorst;
Marco Spekschoor, Marc Berendsen'
Erik van de Wetering (79. Mark Kar-
nebeek), John Krabbènborg (60. Mar-
tin Krabbenborg); Sander Kolkman'
Justin Mul (69. Jelle Krabbenborg).

ZIEUWENT - RKZVC mag de
droom van de derbY tegen Lon-
ga'30 weer een jaartje voor zich
úit schuiven. ln de nacomPetitie
van de vierde klasse C was Wit-
kampers uiteindetijk te sterk, al
warén de mogelijkheden voor de
groen-witten duidelijk aanwezig
gerveest. Het was jammer, ver-
iuchtte trainer Jos Heutinck,
maar de manier waaroP zijn Ploeg
had geknokt maakte véel goed' En
dus richtte hii de blik meteen weer
vooruit: 'De äerde klasse blijft ons
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4e kla¡se C
Dinxperlo - Wintenwijk
Eibergen - Lochem
Heunie - Neede
WVC-RKZVC
Vosseveld - Grol

Batum -Vl0S B

Neede 3
vt0s B 3
Beunie 3
WVC 3
Hatum 3

Grol 3
lochem 3
Dinxperlo 3
RKZVC 3
Eibergen 3
Vosseveld 3

Winterswijk 3

210 7 7.
2016 B-
2016 5-12 0 5 5-
12 0 5 3-
11148-
11143-
11144-
1023 5-
0212 3.
01216.
01213-

2-1

0"2

0-2
4-0

1-1

1-0

J

5
3
1

2

7

3
5

11

5
o

6

t Eenluchtduelinde RKZV-Vos seveld die in *B voor de gastheren eindigde. (Foto: Hans prinsen)
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DoorMARCgrnÖlEn

WMERSWIJI( - Alle ogen wa-
ren gisterenweer eens gericht
oo iVVc, de voetbaltrots van
üinterswijk. Met twee Punten
uit evenzoveel armetierige re
mises waren de geel-zwarten
hard op weg naar een rnidden'
mootpositie in, j awel, devierde
klasse. Tegen RKZVC werd het
blad gekeerd en na een Prima
44 zege èn de ondertekening
van een nieuw sponsorcon-
tract ís de conclusie gerecht-
vaardigd datWVC zijn doel' zo
snel mogelijk terug naar een
acceotabtl niveaü, wel zal ha-
ten.,]uits ik de rust, die er nu is,
in de groeP kan bewaren",
waarschuwde trainer Marcel
Lötters.

Financieel kan'vWC ongetwij feld
tot de gezondste verenigingen in
de regib worden gerekend. Zeker
na de ondertekening gisteren van
een vierjarig (l) sponsorcontract
door Jos Wij nands, direkteur van

Exakta, het Winterswijkse bedrijf
dat eerder volleYbalvereniging
Bovo naar grote hoogten stuwde.
,,Wijnands heeft vanmiddag ory
13.0b uur het contract getekend,
maarhij is alweerweg", sPrakPre-
ses Hans NijkamP gistermiddag
voor aanvang van de wedstrijd.
,,Hii heeft zelf heel weinig met
spoit, komtooknooit kijken ofzo.
AIleen vindt hij het zijn plicht om
in Winterswijk een grote club te
soonsoien. Het behoeft nauwe-
líiks commentaar dat wij ontzet-
ténd blij zijn dat wij die vereni-
ging zijn. Hij heeft ook door laten
schemeren dat we het contract
nog eens kunnen verlengen als
we tegen die tijd in een hogere
klasse spelen."
Een hogere klasse... Bij VWC wor-

den de ambities niet achter doel-
palen verborgen, maar tegelijker"
tiid is de druk om te presteren
zó'n beetje de enige vijand van
trainer Lötters en zijn sPelers.
,,Mij n voetballers spelen voortdu-
rend methet mes oP de keel", stelt
Lötters.,,lkben eigenlijk niets an-
ders aan het doen dan hen tegen
die druk in bescherming te ne-
men. Als dat lukt kunnen we zo
spelen zoals we vandaag bij vla-
gen hebben gedaan."

Pitbull
Zoals WVC gisteren aantrad kent
het nauwelijks zwald<e Plekken.
KeeperWoordes lijl<t een redelijk
betrouwbare sluitPost .en voor
hem hielden Patrick ter Horst en
Arjan Hebly het centrum herme-

SpoRT

tisch afgesloten. Op links speelde
Afrri Neziray als een goed afge-
richte pitbull, terwijl oP de
rechtsbácþositie Jan Ayelle vrij-
wel foutloos speelde.
Het middenveld werd tegen
RI(ZVC gevormd door Frank Neer-
hof. Barry Besschers en Wim Pan-
cras. Neeihofen Besschers vielen
op door offensiefspel en doelPun-
ten, Pancras was de Pulnrulmer.
Voorin beschikt \¡WC over een ze-
ker voor de vierde klasse uitste-
kende voorhoede. Daniel Sand-
nÌan en Sander Hoopman zijn de
geblokte routiniers, zij hebben oP
links een opbloeiend talent naast
zich, Steven te Lintum. De links-
poot werd helaas voor hem nog te
iveinig in het spel betrokken,
doordat de ouwe haP veelal elkaar

opzocht.Met Hoopman heeft
WVC een echte leider in huis, een
leider die niet schroomde om bij
balverlies de positie van de links-
back in te nemen. ,,Hij is de stu-
wende kracht", wist ook trainer
Lötters. ,,Aan hem trekken de an-
deren zich op."

Intikken
In de beginfase had HooPman
veel steun aan middenvelder
Neerhof, die de hele rechterflank
bestreek. Aanval na aanval rolde
op het doel van de onzeker kee-
pènde Tenno I(olkman af, maar
WVC stuitte in die fase vooral oP
eigen haast en onkuncle. De eerste
goal voor de thuisclub kwam van-
afde linkerkant, waar Te Lintum
een paar prachtige schijnbewe-

gingen in huis had en zo BarryBes-
schers kon bedienen. Die zette in
twee instanties voor en Sandman
had de bal daarna voor het intik-
ken, 1-0.
De Lötters-elfzocht direct daarna
de beslissing maarverder dan een
bal tegen de paal (schot Sandman)
kwam de ploeg niet. Langzamer-
hand kreeg RIøVC iets meer griP
op het spel, maar de ploeg werd
nir,rtfner gelijkwaardig aan WVC.
Ook niet toen de gastgn bij hun
enige kans de buitenkant van de
kruising troffen. ,,We hadclen al
in een eerder stadium door moe-
ten drukken", vond Lötters. ,iAls
het inderdaad 1-1 wordt krijgen
we het nog lastig."
Lastig werd het helemaal niet
meer toen Te Lintum weer eens

doorbrak op links en hij 'one-

touch' Besschers bediende' 2-Q

Dezelfde Besschers zorgde na een
slecht genomen corner ook voor
3-0 en ñet Winterswijkse Publiek
spinde tevreden. Toen Frank
Ñeerhofook nog eens eep fantas-
tische lob produceerde en 4-0 aan
liet tekenen werd er al weer
zachties gemomPeld over de na-

kende titel.,,Dat ver-wachtingspa-
troon, dat is onze enige vijand",
mompelde Lötters na aflooP nog
rnaar eens.

Volgens trainer Marcel Lötters is het ijs gebroken na 4-0 winst 0p RKZVC

Wintersw[jkse Voetbal Club komt erwel, mits...

VUVC-RKZVC4-O(t-Ol. 19. 1_0 Daniet
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Grol heeft nog aanpassrngsproblemen
¡ô rol en \,WC, vorig seizoen
\f gedegradeerd uit ãe derde
klasse, werden voor de competi-
tie gezien als dé titelfavorieten
van de vierde klasse C. Beide
clubs werd een surplus aan kwa-
liteit toegedicht en in de optiek
van vele Oostgelderse voetbal-
liefhebbers horen \,WC en Grol,
gezien het aantal leden en het
'verleden, op een hoger niveau
thuis.

Aanpassingsproblemen
Vooralsnog voldoen ze niet aan
de verwachtingen. De achter-
stand van de titelpretendenten
op koploper Neede is klein. Zon-
dag staan beide ex-derdeklassers
in Groenlo tegenover elkaar. De
verliezer kan een hoge klassering
voorlopig vergeten. Bovendieñ
staat er het nodige prestige op
het spel.

Grol-trainer Henk Veldhuis be-
kijkt het echter nuchter. ,,On-
danks alle toestanden er om-
heen, proberen we deze wed-
strijd gewoon te zien als elk an-
der duel. Bij een nederlaag haak
je af en als je wint, doe jé mee.
Maar in de vierde klasse kan ie-
dereen van iedereen winnen. De
verschillen zijn niet zo groot.,,
De matige start van \,WC en Grol
is volgens Veldhuis terug te voe-
ren op aanpassingsproblemen.
De Groenloërs en Winterswijkers
hebben nog moeite met hét fa-
natisme van hun tegenstanders.
,,Omdat we titelkandidaten zijn,
kijken ze hoog tegen ons op. óie
mensen laten duidelijk blijken
noe ze tegen ons aankijken. Als
je de programmaboekjes leest,
wee,t je genoeg. Bij Vosseveld
had de scheidsrechter nog niet
gefloten of daar gingen ze á. Wi¡

moeten vanaf het eerste fluitsig_
naal een uur lang alles geven en
kwamen niet aan voetballen toe.
Alleen RKZVC wil voetballen. Al-
le..andere ploegen vreten je op.
Bij Vosseveld hadden wé oót
meer problemen dan bij Vios B,
mochten we blij zijn dat we bij
rust niet met 2-0 achter stonden.
In de tweede helft scoorden we
en gingen bij hen de koppies
hangen. In hun zestien meter
schopten we tegen twintig benen
aan. Dan moet je de l-0 vasthou-
den en niet meer weggeven.
Maar-een aantal jongenJ ging
voor de bal spelen en dus gaveñ
w_e toch nog twee kansen wèg.',
Met het laatste deel van zijn op-
merking snijdt Veldhuis een

lweed,g 
euvel aan. Zijn ploeg wil 

,aanvallen in situaties waar voor_
zichtigheid geboden is. ,,Na Vios
B en Vosseveld moeten ze ervan

orertuigd zijn ùat ze de deur op
slot moeten houden, hoe saai dát
ook is. Als je dat niet ziet, heb je
wel problemen."
,,1a, op papier hebben midden-
veld en aanval voldoende kwali-
teit, m.aar als je zo gemakkelijk
de goals weggeeft, heb je proble_
men. De backs zijn aanvallend
ingesteld, hoewel hun kwalitei_
ten niet echt op dat vlak liggen.
Ze moeten hun taak niet véige-
ten en dat gebeurt afen toe. Dat
moet veranderen. Ofze doen dat
zelf óf ik trek mijn conclusies.',
.De Grol-trainer vindt dat \MVC
min of meer in hetzelfde schuitje
zit als Grol. Ook de Winterswij-
kers beschikken over een ster(e
aanval en hebben in Sander
Hoopman een sterke centrale
middenvelder.,Voorin hebben
ze Sandman, Te Lintum en Bes-
schers. Achterin hebben ze pto-

blemen. Als de tegenstander
dtuk zet, krijgen ze het moeilijk.,,

Conditie
Ondanks de nog wat tegenval_
lende resultaten beschouwt
Veldhuis Grol en \AVC als de be-
langrijkste titelkandidaten.,,Ge_
zien het materiaal wel, maar el_
ke week krijgen we dus met su_
pergemotiveerde ploegen te
maken en kunnen we niðt wi¡.uit
voetballen. Ik denk echter ãat
over een paar maanden bij de
meeste ploegen trainingsinien_
siteit en conditie wat minder
worden. De eerste acht weken is
alles nog nieuw en is iedereen
fris. Ik heb dat als speler van
HSC '21 ook gemaakt. ña de de-
gradatie . uit de eerste klasse
hadden we het voor de winters_
top moeilijk, maar daarna was
het anders."
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Reünie gaat over de knie b o o RKZVCU
Door onze sportredactiê
DOETINCHEM - Reünie leed
de tweede opeenvolgende ne-
derlaag. In Zieuwent was RKZVC
met 3-0 te sterk.
In 4D boekten St. Ioris en Groes-
sen.de ee(ste zegeb. St. Ioris ver-
sloeg Westervoort met 3-4.
Groessen won uit van Keijen-
burgse Boys:2-3.

UOETBAL 4e kla¡ie G
Grol-WC
RKZVC - Reunie
Neede - Eiberoen
lochem - Dinx-oerlo
Winterswiik - hatum
Vl0S B - Vôsseveld

ZONDAG 4C
RKZVG-Reänie 3-O fl.O)I 1-0 Sander Kolkman, 2-0 Freddie
Bokkers, 3-0 Dennis Krabben-
borg.
Reünie kwam tekort tegen RK-

, .AIC. Uit een voorzet vãn Iohn
Krabbenborg kopte Sander Solk-.man in raak, l-0. Tien minuten
na de hervatting ging Reünie-
doelman los van BaaI niet wijuit
bij een schot van Freddie B-ok-
kers:2-0.
Tien minuten voor tijd bepaalde
Dennis lGabbenborg de eind-
stand op 3-0. Arbiter Lubbers
deelde zeven gele kaarten uit,
voofal voor praten en aanmer-
.kingen op de leiding."

Neede

vt0s I 4 2 2 0.8421t 742117
4130 642026
42026
41215
4121s
4112 44112 440313
40222

0-0

3-0
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1-1

$5
9-6
5-4
5-1
5-6
B- tl
B-7
4-4
Ê-t
5-7
5-7
7- 10
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WVC
, Reunie. 
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Grol.
Ratum

Dinxpedo
Winterswiik
Eibergon '
Vosseveld



sÉ

I

Door onze çortrdactie
DOETINdHEM - 'Eibergen

heeft nflvc in de vterde klisse
C met maar liefst 7-1 verslagen.
Het betekende de eerste over-
winning voor Eibergen. Ook
Giol scoorde zeven keer in het
treffen tegen Reünie. Don Haen
scoorde drie keer binnen vier
minuten. i

I

Eibersel¡8l(ZYG 7-l l3.Ol
l-0 en 2-0 Bjöm'Reinderi, 3-û

Martin Penterman (Pen.)',3'l
Freddy Boèkers (Pen')' 4-1 Mar-
tin. Pentermah 1PenJ, 5-1 Jordi
Pit, 6-l Bjtim RèinderÞ,7-l Mar'
co van de Woude.
Tegen RKZVC behaalde Eiber-
geã op eigen terrein de eerste
zese van het seizoen. ,,Daar was
.tiËr op af te dingen", zo vertel-
de Eibergen-trainer Ru¡rd Wan'
tia-',We waren gewoon beter en
hebben de kansen goed'benut."
,sander Kolkman van RKZVC

kreeg rood wegens natraPPen. "

¡lo ldæçe G
Dineefu- Neede

Eiberg€n - RK /C
Ramþ - Gml

WC-Væævelel
Winþrswiik-W6B
Rat{n -Loúer¡r

1{'.7-1
91
24
tr3
1-1

t0 12- 6
I ¡$10
I 96
8 6-5
1 6-1
6 12- .8

6 7-5
6 5-5
6 &13
6' S18
5 .11- 12

4 s_10

vns B

Grol
Neede

5
5-5

5,
5
5
5
5
5

,5
5
5

311'221
221
221
z 1 .2
131
131
t31
203
203
122
113

Loúem
Dirlçerlo
Eibergen
WW
Ratum

Reunie
.nKzyc- '
Vossweld
Wintøswiik
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SPORT

DEIDERDEHELFT

RIcìlc-trainer Jos Heutinck steekl'de handen uit de mouwen en maait zelfs de looppàden rond het

ioofdveld van de Zieuwentçe vierdeklasser (zie Maaimachine)'

Maaimachine
Â an de vooravond van de eer-

la.rt" thuiswedstrijd tegen Vos-
seveld heeft de selectie van RK-
Z\IC het hoofdveld onder han-
den genomen. Ook trainer Jos
Heutinck van de Zieuwentse
vierdeklasser stak de ha¡den uit
de mouwen. Na vijf wedstrifden
heeft RKZVC zes punten en ja-
wel, die zijn louter en alleen op
het Zieuwentse gras behaald.
Heutinck overweegt dan ook om
de komende weken de trainin-
gen te schrappen en de hoofd-
velden van de tegenstanders
eveneens met maaimachine,
kantjesknipper en hark te bewer-
ken.

\r'rrfeÌrl Bos, Freil Diks, Dorìrier'ì Esserlink, Barl Kraan err Dick Visser Tips: 03 l4 3721g0Bijclragen
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RKZVG-DinxPe ¡1s 2'/' lo{l
ï-l lotit úassink, 2-o Freddie

sokk"tt, 2-l Heino Elbutg, 2-2

Bert Radstaak
Ñi Aut hervatting nam RKZVC

Li.r.t"tt viiftien minuten een 2-o

uoottprottg. DinxPerlo kwam
nã"¿ ieruel Uit twee hoekschoP-

ãun n* F-rank Gerritsen koPten

ír"ì"o ¡l¡"te en Bert Radstaak

iaak (2-2). Tussendoor had Wiet-

rè kìutttu van DinxPérlo oP- de

ou¿ s"s"ttoten. In de slotfase

ãtãae¿"ett Marcel Rensen (Dinx-

oerlõ) en lustin Mul (RKZVC) er

li"i í" om hun Ploeg de over-

winning te bezotgen.

¿le ldasse G
Vosseræld - Beunie

6rol - Eibergeñ

RICVC - Dimpedo
Neede - Ratum

Loctem -li,fnrerwijk
VIOS B .VWC

¿-t
3-2
2-2.
4-2
3-1

3-0

1113iF6
2 1 ît 18-12
21 1,1 13-8
2l l1 9-6.
2 2.8 8= I
1 3 7 t0.15
1 3 1 11-20
3 2 6 14-11
3 2 6 13-14
3 2 6 7-8
3 2 6 7-9
1 ,4 4 6-13

vtos B

Gml

Neede

RKZVC

Eibergen

Ratum

Winterswijk

locipm
Dimpdo
Saunie

Vossateld
WVC

4
3
3
2

2
2
2
1

1

1

1

1

6
6
6
tt

6
o

6
6
b
6
6
6

RaturÈni{Zyc n-4l7-21
0-1 SanderKolkcnan, l-1 Jeroen
Beþrs, 1-2 Sander Kolhran, 1-3

Sander Kolksnan, 2'3 Rob Koe-
slag, 2-4 Freddie Bol&ers, 3-4
Wilfred Bemers, 4-4 DannY MeY-
ram.
In een sensationeel duel keek
Ratum lang tegen een achter-
stand aan maar Pakte tn 4"!S:
retijd nog een punü In de eerste
vier minuten hadden beide ploe-
gen al een keer gescoord. Op slag
van rust z-orgde Sander Kdknan
ervoor dat RIZVC met'een l-2
voorsp6bhg kon gaan rusten. In
de tiveede hetft liep RIØVC eerst
uit, om daama de voorsprong
wegte geven.

¡lo ktæss C
DinxBerlo - Grol

Eibegen - VossweH
Beunie " WVC

Lochem - V|OS B

Winterswiik - Neede

Rarüm - RkvC

VIOS B

Gml
Neede

Lochem

Beunie

Eibergen

1-2
5-1

$1
0-0
0{
44

ls6
20- 13

13- B

$6 -
13- 16

1$ t2
s11

t5- 24
11- 13

8- 11

14- f9
6- 13

Dinxperlo
RK¡/C.
'Ratuin

WC

7 421147 421147 3 31127 3 31127 313101232 S1223I7 223I7142 7i .1. 3 3 07 | 3'3 67lz4 5

Vosseveld

Winteßwiik
- Oefenmeester

Heutinck blijft nog twee jaar
,van RKZVC in ZeuwenL.

zijn beide partijen overeen-
Heutinck is aan zijn

seÞoen bezig. De oefen-
is van plan in-de nabije

de cursus
1 te voþn en is

trai.
bezlg.
tech-mçt her

nische
opzetten van een
commissie binnen de

chib, die het technisch beleid
binnen de vereniging moet be-
wdken.



Drie doelpunten RIøVC'er Kolkman niet genoeg voor winst bti Ratum

Spektakelstuk eindig[ verrassend onbeslist
WINTERSWJK - Jos Heutinck,
trainervan RKZVTC, noemde het
een blamage. Collega Herman
Beijers van de thuisdub krabde
zich nog maar eens achter de
oren, vol ongeloof over hoe zijn
ploeg toch nog een gelijkspel
(,14) uit het vuur had weten te
slepen. Want, zo wist de Win-
terswijker: ,,Het was op het
laatst pompen of verzuipen
voorons, envoor hetzelfde geld
waren we hartstikke verzopen."

Soms zie je van die wedstrijden,
waarvan je het op een koude
herßtdagwarm krijgt. Taktiek is
niet belangrijk, technisch is het
slecht, maar toch heeft het duel
een hoge amusementswaarde.
Ratun-RKZVC was zo'n wedstrijd.
Beide ploegen leden veel balver-
lies op het middenveld, maarver-
overden met een enorme dosis in-
zet de bal weer terug, om hem ver-

volgens net zo snel weer kwijt te
raken. Scheidsrechter Brockötter
floot uitstekend en liet voordeel
gelden waar dat kon, zirdat de
wedstrijd met name in de tweede
helft snel op en neer golfde.
De eerste helft was matig. De gas-
ten kwamen middels een lobje
van Sander Kolkman binnen vijf
minuten op 0-1, maar uitblinker
Jeroen Beijers maakte binnen de
minuut gelijk. Pas op slagvan rust
gebeurde er weer wat noemens-
waardigs, toen Kolkman uit een
scrimmage de 1-2 inschoot.
In de pauze bracht Beijers Danny
Meijran voor de jonge Marco Kro-
senbrink, die het nummer negen
op zijn rug nauwelijks waar kon
maken. Daarnaast kwam Johan
Mateman in de ploeg voor Wilco
ten Damme. Heutinck wisselde
niet, en zag hoe zijn ploegvia een
lob van alweer Kolkman de voor-
sprong uitbouwde naar ,1-3. Dit

was voor Ratum het sein om alles
naar voren te gooien. Beijers gaf
toe dat het riskant was: ,,Natuur-
lijk namen we enorm veel risico's.
Als RKZVC op 1-5 komt mogen we
niks zeggen. Maar ze misten de
ka'nsen en wij maakten steeds
meer druk.'.'

Stiftbal
Heutinck zag het met lede ogen
aan. ,,We krijgen plenty kansen
om de voorsprong uit te bouwên.
Sander Kolkman had er vandaag
wel vijf kunnen maken." Ðe spits
miste echter binnen een minuut
drie keer en RIØVC kreeg de reke-
ninggepresenteerd toen Rob Koe-
slag een steekpassje van Meijran
verzilverde. Toch leek alles voor
de gasten nog in kannen en krui-
ken te zijn, toen Freddie Bokkers
er met een weergaloze stiftbal 2-4
van maakte.
Menige ploeg had nu de strijd ge-

staakt, maar niet Ratum. Koeslag
schoot voorlangs, Tenno Kolk-
man redde tot twee keer toe op
een inzetvanTheo Schreurs enJe-
roen Beijers was dichtbij met een
kopbal. Beijers was het ook, die
met een omhaal aan de basis
stond van de aansluitingstreffer
van laatste man Wjlfred Bemers,
die in het iaatste half uur zijn ei-
gen strafschopgebied niet meer
zag.
Ver in blessuretijd, door Brocköt-
ter toegekend voor een blessure
van de arbiter zelf, kwam de thuis-
ploegzelfs opgelijke hoogte. Dan-
ny Meijran kan nauwelijks trai-
nen, maar bleek opnieuw van on-
schatbare waarde voor zijn ploeg
en dompelde alles wat uit Zieu-
went kwam in diepe rouw, Heu-
tinck, die deze week zijn contract
met twee jaar verlengde, incluis.
,,Wat een afgang. Dit is hetzelfde
als een nederlaag voor ons. We

misten op het laatst aanspeelpun-
ten voorin en legden de druk op
onze eigen verdediging. Een
schrale troost is dat elke ploeg die
nog hier naartoe moet het lastig
gaat krijgen."

Ratum-RKzvc (1-21 A-4.5. 0-1 San-
der Kolkman;6. 1-1 Jeroen Beijers;45.
1-2 Sander lkmãn; 52, 1-3 Sander Kolk-
man;1 2. 2-3 Rob Koeslag; 73. 2-4 Fred-
die Bokkers; 79. 3-4 Wilfred Bemers;
90. 4-4 Danny Meijran. Scheidsrech-
ter: Brockötter (Winterswijkl. Gele
kaart: Justin Mul (RKZVC). Toeschou-
wers: 200. Ratum: Jan-Willem Oukes;
Geurt Abbink, Wilfred Bemers, Arjan
ter Haar (67. Jan Toebes), W¡lco ten
Damme (46. Johan Mateman); Joop
Kemperman. Jeroen Beijers, Theb
Schreurs; Marco Krosenbrink (46.
Danny Meijran), Paul Beijers, Rob Koe-
slag.
RKZVC: Tenno Kolkman; Erik van de
Wetering, Joris Wassink, Tobie Krab-
benborg, Erik Rouwhorst; Marc Karne-
beek (90. Han Rouwhorst), Mark Pen-
terman, John Krabbenborg; Freddie
Bokkers, Dennis Krabbenborg (79.
Justin Mul), Sander Kolkman.
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*Zon-
dagavond rolde er een keurig
en informatief persbericht
van de fax met de nredede-
ling dat.trainer Jos Heutinck
ziin contrâc-t bij RKZVC heeft
verlengd.- Menige club kan
een voorbeeld nêmen aan de

þr:marf van' de,Zieuwentse
vierdeklasser. *-

18

äELIWENT - Trainer Jos
Heutinck blijft bij RKZVC.
Het bestuur van de Zieu-
wefits€ vierd*laseer en de
3Sjarige hoofdtrainer ziin
een verlenging van het con-
tract met twee seizoenen
overeengekomen.
Heutinck is nu aan zijn der-
de seizoen als hoofdtrainer
fuzig. Naast de verjonging

van de selectie is hij bezig
met het opzetüen v¡¡n een
technische commissie, die
het voetbaltechnisch beteid
biruren de vereniging moet
gaanbewaken.
Heutinck, die in het bezit is
vân het diplocra Trai''
ner/Coach II,'is van pl¿rü :
ook de cunsus Trai-,,'¡.
ner/Coach I b gaan volgen.'i,
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Hct l<omt nie'"zo gel< vaak voor
dat cen trairrer bij een amateur-
club z'n contract met twce jaar
verlengci. Jos Heutinck is wat
dat bel reft een uitzondering. De
ocfcr;meester van RKZVC, die
al bezig is aan zijn derde jaar bij
cle club, tekendc atgelopen
week voor nog eens twee sei-
zocnen bij. 'De spelersgroep
wilde unaniem met mij verder',
vertel: Heutinck.'Bovendien
heb il< het gcvoel dat mijn werk
bij RIøVC nog nict af is. De
grocp zit nog lang nict aan haar
þlafond. Dus waarom zou il<

dan weggaan?'

Toch vroeg de Zieuwcntse oe-
fcnnreester andcrhalve wcel<
bedenktijd toen de clubleiding
hem onlangs een twee-jarige
aanbieding oftreerde. 'Als je zo
lang bij een club werl<t, bestaat
het gevaar dat de buitenwacht
gaat denl<en dat je bij de inboe-
del hoort', beseft Heutinck. 'En
il< wil liever niet dat etiket van
verenigingsmens opgeplakt
krijgen. Hoe þocd ik het ook
naar rnijn zin hcb bij de club.'
Want Heutinck wil als oefen-
meester verder dan de vierde
l<lasse. Niet voor niets probeert
hij volgend jaar de cursus oe-
f'enmeestcr I te volgen. Dat hij
ondanks zijn ambities toch
voor dc duur van twee jaar bii
RIøVC heefl bijgetekend,
vindt mede z'n herkomst in het
nieuwe takenpakket van hem.
Heutinck gaat samen met de
bestuursleden Franl< Mul cn
Willy Hummelink een nieuw
beleidsplan op technisch ge-

bied voor de club schrijven. En
dat plan moet het handvat voor
de toekomst van RKZVC wor-
den. 'We hadden bij de club al
een Technische Commissie,
maar dat wat los aasl allemaal.
Wii proberen daar straks wat

structuur in te brengen, zodat
het beìeidsplan als een rode
draad door de vereniging gaat
lopen', zegt Heutinck, die zich
in dat l<ader ool< gaat bezighou-
derr me t dc opleiding van jcugd-
trainers. 'Het jeugdplan van
Ajax is natuurlijk fantastisch,
maar je moet wel reëel blijven.
Het belangrijkste is dat je plan
gericht wordt op dc club waar je
wcrl<t, Dat die visie ook aan-
sluit bij de mogelijkheden van
zo'n club. Want je kuntde jeugd
van RKZVC nou eenmaal niet

op dezelfde manier laten trai-
nen als de jeugd van bijvoor-
beeld Doetinchem. En datheeft
niets mct het vcrschil in niveau
te maken, maar alles met de cul-
tuur van de club.'

Wat de nabije toekomst betreft
ziet Heutinck ook nog vol-
doende mogelijkheden. De
start van het eerste elftal dit sei-
zoen was wat tegenvallend,
maar de oefenmeester is ervan
overtuigd dat er betere tijden
aankomen. 'We hebben dit sei-

zoen bewust úoor de jeugd en
niet voor de routine gel<ozen',
aldus Heutinck. 'En dat bete-
kent gewoon dat we even ge-
duld moeten hebben. Maar on-
danks het feit dat we de laatste
twee weken vier punten heb-
ben weggegeven, gaat het qua
voetbal de betere kant op.' Zon-
dag tegen Winterswijk moet de
ommekeer ook in de score eens
tot uitdrukking komen,.meent
hij. 'Het komt dit seizoen wel
goed. Ik zie ons dit jaar nog wel
bijde eerste vijf komen.'

Sport *N:ÑÑNÑ $. $\ \ i-\ r ",
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Heutinck kijkt verder dan eerste elftal

REGIO OOST GELDERLAND

fos Heutinck werkt ook de komende twee jaar nog bii RKZVC.'Ik heb het gevoel dat miin werk
nog lang niet af is.' Foro wILLEM Hlsslnl(

.t-
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Oðfenmeester RI(ZVC ,

käktstuhverder
dan eerste elftal
DOEIINCI{EM - Het komt niet
zo gekvÊak voor dat een.trai- I

ner bij een amateurclub zln 
.

collúact met twee jaar ven
lengd.Jos Heutinck i-s wat dat I

betreft een uitzondering. De :

oefenmeester van RIØVC, die I

albezigis aq¡¡'zijn derdejaar 
¡

bij de club, te$e.ndþ afgelopen i

week voor noþ ëerIs twee sei.
zoenen bij. ,Ðe spelersgroep
wilde unaniem met mij ver-
'der", vertelt Heùtinck. ,,Bo
veodien heb ikhet gevoel dat
mijn werk hier nog niet af is.
De groep zit nog niet aan haar
plafond. Waarom zou ik dan
weggaan?"

Tgchwoeg de Zieuwentse oe
fe'umeester bedenlctijd t<ien
fle clubleiding hem een twee
Jarige aanbieding ofteerde.
,"Als je zo lang bij een club
werkt, bestaat het gevaar dat
de buitenwacht gaat denken
datje bij de inboedel hoort",
zegt Heutinck ;,En ik wil lie
ver niet datetíket van vereni-

. gingsmens opgeplakt krijgen.
Hoe goed ikhet ook naar mijn
zin heb bij de club."
Want Heutinck wil als oefed
meester verder dan de vierde
klasssrNiet voor niets pro.
beert hij volgend jaar de õur:
sus oefenrneester I te volgen.
Dathij ondanks zijn anbities
todr' heeft bij getekend, vindt

..:rqede z'n he¡komst in zijn

RKZVGllinterswi¡k 1€ (1'1)

i-O totart Penterman, 1-1 StanleY

i.irñ, 1.2 Erik Rouwenhorst

G.¿.t, r-¡ Marcel Muller'
ìlãã ¿"-t¿"-minuut Palte M-arl

P;";; d" bal af van Brik úñr
Z"mttu" an scoorde I-0' win-
t"Ë,oiif herstelde zich goed.van

àä" í"g"t tuiler. StarùcY luith.u
å-"alce"in de zeventiende mi-

"üut 
r-r. Sander Kolkman kreeg

i;i"*. twee goede mogeliikhe-
den om RVI/C oPnieuw aan eie

f"iãi"S te brengeó maar hii mis-

te. .

ir, ¿e wueae helft deelde Win-
ierswiik de eerste tik uit' maar

t.a Aá**"t de hulP van RI(ZVC

"o"t "oaig. 
Erik van de Wetenng

."hoot de bal tegen Erik Rou'

ioåJottt waama-de-bal in het

Zi"¡*""tt" doel verdweertt' l-2'
Zãu"" ."i""t"n voor tijd- stelde

vf*"ét UuU"r de zege veiligvoor
Winterswijk 1-3'

¡le ktasse G
..1.¡r

4{
tlz 1:

Sl x1:l
l_3 0

il I
1 r' 11 25- 14 'it(
a I i¿ li8 :,¡

ázlz 9-7 r-;r

11 ï [[tt\;

WVt - Eibergm
Vosseveld - 0imPerlo

Grol - Ratum

R|ØVC -Wintersw¡r
Neede'Lochem
V|OS B . Reunie

Grol 85.8 5*âi4
8'383838202828281
B1

1e periode.

VIOS B

Næde
Læhem . i

Dinxperlo

Beunie

Eibergen

wvc
Winterswilk
RKA¡C

Ratum
Vossereld
Grôl kamPioen

/2

Rt.''G¡eede 7_2lO-Zl
ô-iÞãt"i croot Kormelink o-¿

Martijn Klein Zessink, 1-2 Igris
Wassink'
Woordvoerder Henri WeikamP'
van RKZVC meende dat Neede
effectiever met de kansen was
omgesprongen. Peter Groot Kor-
meúnk en Martijn Klein Zessink
scoorden voor de Pauze de,twee .

treffers van Neede' Meteen na de '

1-0 van Groot Kormelink ver-
prutste Dennis Krabbenborg een
goede kans voor om RKZVC. De
tweede helft begon RIøVC
voortvarend. Joris Wassink knal' '

de van twintig meter 2-t in. de,
touwen. Hiema kregen Freddie -
Boktr<ers, Sander Kollsnan en

Krabbenborg kansen, maar gtn'
gen daar niet effectief m99.o+'

qieuwe takenpakket, Heu-
tinck gaat met-de bestuursle
dø" Frank Mul en Willy.IIum-
melink een nieuw beleidsplan
op teúnisdr gebied voor de
club schrijven. En dat plan
úoet het handvatvoor de toe

4e klasse G
Eibergen -Vl0S B

Beunie - Dinxperlo
WVC - Hatum
Vosæveld -Winærsryifi
Grol - lochem

RKzuC - Neede

Grol 10 7
Neede 10 5
vros B 10 5
Dirue€do 10 5
loóem 10 I
Reunie 10 4
Eibergen 10 3 ,

wvc 10 3
Ratum . .ir 10 2

Winterswijk'" 10 2
RKZVC 10 2

Vosseibld l0 1

Grol kampirien lste perióde.

4.{l
12
sx
1-1 '

2-1 '

1-?.

van RIØVC worden.
haddenbd de dub al een 2 1 23 32-17

4.1 19 _17-103 2 18 1B- ltl
2 3 17 15- 12:.
3 3 15 12-lq
1 5't3 fi-n
3.4 12 26-19
3 4 12 17-15"
4 4 t0 16-25
3 5 I 1?-20
2 6 I 18-31'
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Commissie, maar
wat los vast allemaal. Wij

daar strala wat
intebiengen, zodat
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Door onze sportredac{ie
;ö;iÏÑChEu - c'ot en Vios

beleefden een sléchte generale

iepetitie voor de beslissingswed-
.tåid o* de eerste Periodetitel'
Gról verloor in Neede met 1-0'

maar bleef wel liistaanvoerder in
4C.' Vios verloor thuis met I-2
vanRKZVC.

UOETBAT

2q

t9g7

Vios &RKZVG r'2 (O-l)

0-1 Mark Kamebeek, 1-l RoY

Tammel, 1-2 Justin Mul'
vios-trainer Bert Izaks ven ¡èet

ziin oloeq niets. ,,Ze hebben har{ '

;äã'ñÌi;îäóie.' guat nu veel

äoeitijker dan aan het begin van

het seizoen."
RKZVC nam na drie minuten
ãããr rvratt Karrtebeek de leiding'
ð-i.- b""ttit Krabbenborg had

een minuut later Pech met een

schot tegen de lat.
Vios ginã hiema beter sPelen en

hanteerde ook na rust een noog

i"*oo. Na een uur bracht RoY

i-dmet Vios naast RKZVC' 1-l'

"Ñu 
¿" gelijkmaker kwam ik het

írot¡" 
"uä"f;us 

uit om de zaak oP

t" oãpp"tt, maar toen ik weer zat

i.-t-ñãt al L-2," zo herinnerde
tzaks het winnende doelPunt
vãn Iustin Mul zich' In blessure-

tiia 
-tt""g 

RoY Tammel de kans

ãi ¿" g"'¡ttiaker maar hij mis-

te.

4e klasse C
. Diuperlo - Eibergdn
ì.Neede-Grol,

Lochem - Vosseveld

Winterswijk-WVC
flatum - Beunie

vtosB-RK /c

' utg
l-0
1-3

1-1 '

3'6'
t-¿,

23 €2- lÚ'
22,tß- X0

"18- 19- 13

11 15- 12

16 23- 25

15 13- 13
13 18- 16

12 26- 19

11 20- 32

10 70- 26

10 13- 21

10 13- 31

Grol

Neede

,vros B

Dinxperlo

Reunie

Lochem
WVC

Eibergen
RKZVC¡
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Wintertñik
Ratum 11 2

Grol kampioen lste periode.

11 7
11 6
11 5
r05
11 5

11 4
11 3

103
11 3
11 2
11 2

22
41
33
23
15
44
34
26
45
45
45

(

(

I
I

I

t
!
I
I



SPORT

DE DERDE HETFT
Tips? Bel: íi-l 1 I .'l .r lt{l Biidragen: ' ' ".- ir-' ì a:s3 ri',',rti-.,1 '- ."ì' '-iS'-'-r " 

:ì'-l

Paul Holkenbolg (net baretl staat de spelers van ßZXVC geesteliik bii. Dat hielp want de ploeg won Yan topper Vios Beltrum'

.,ì

,Broeder
rlaul Holkenbore meende dat

tegen Vios Beltrum wel eenbeet-
je geestelijke steun kon gebrul-
ken. Daarom zat hij verkleed als
broeder op de bank. Gehuld in
monnikpij, met de badslippers
aan en een rode baret op zijn
kruin steunde hij de Zieuwentse
ploeg tegen topperVios.
Paul Holkenborg staat in Zieu-
went en Beltrum bekend. als
'Paul van de balJcer' en als 'Paul
Doortje'. Het was bèst lastig voor
hem partij te kiezen. Hij woont
weliswaar in Zieuwent maar hij
in dq lobp der jaren een grote
kennissenk¡ing opgebouwd in
Beltrum. Hij is er elke zaterdag-
middag te vinden in café Spil-

" man. :

.Tegen trainer Jos Heutinck van
BIØVC sprak hij vooraf, ,,Ik bu¡
veui Beltrum, maar ik hop dat
Zöwent wint." Hij keeg zijn zin.
De faam is Holkenborg vooruit- '
gesneld. Holkenborg, die werkt':

å::ff;å'å'#:,i:*i:'åHry;ï-
dag bij hekkensluiter Longa '30
op de bank te komen zitten.



zoftDAG 4C
RKZVG-Grol 23lÞ2l
0-1 en 0-2 Michel Hoftnàn' 1-2
Erik van de Wétering 1-3 Tom
Klein Zeggelink, 2-3 Erik van de
Wetering.
Grol had een bliksemstart. In het
eerste kwártler schoot topschut-
ter Michel Hoffrnan twee keer

faak. Bü het tweede doelPunt
had.hij geluk {at doelman Tenno
Kolkryrn een te hoge terugsPeel-
bal niet kon. verwerken. De
stormloop van RI(ZVC lèverde in
de B2ste minuut Pas de goal (f -2)

van'Erik van de Wetering oP.
.Daarvoor hadden Mark Karne-
beek en loris Wassink kunnen
scoren. In de negentigste minuut
werd het door Tom Klein Zegge-
tink 1-3. Dat Van de Wetering in
de 94se minuut zijn nveede tref-
fer scoorde was alleen voor de
statistiekvan belang.

Freddie

aâl&|s$C
RKZüC-Gol
Neds - Vosseveld

tndrem-WVC
Winterswdk- Betm'rc

Batum - Eibergm

V10S B - OinxPerlo

1-?
1-2
4-1)

z-2'll
0-3

35- ¿0
1$ t2
18. 12

17- 13

1S 16

z}.n
u- 20

18. 20
n- 21

1$ 23

20- s2
22- 35

Gml

Neede.
Dinxperlo

Locùem

VIOS B

Reuue

1292226
12 6 4 2n
1162320
12..5 3 4 l8
12 5 3 418
1252517
11 3 4 413
12 3 4 513
12 3 4 513
1225511
12 2 5 5 11

1232711

Eibersen
wvc
VosseveH

Winter$vijk
Batum

BlÕic
Grolkanpioøl 1 ste periodo.

s.^rî

ffiF:'î#:lffilåþ;å:þ
ffi;' *;ild-teugien genoteú.''

iää iñ'*ee vãrgat hij. zrill-

ri*#';Hrt'3$i'"1ä";'H
å'JtråiTtHSf "Ë""åx"H;ö
iiräËüp"îiã *innen' Dat resul-

sili:"'+ri"¡""*g+¿:*"":'X.
iöäar iiaaa"n we niet oqcqrT
üãiä."-r*"maal moest het u-

)ài ä¿i¡g urengen voorvPsse'

äïä, äîÏâ"tní het initiatier
oïerna.IB.. -.



RKZVC maak t 2-0 achterstand goed tegen winterstaijkers

\¡\A/C stort in slotfase volledig in
Door Haggeman

ZIEUWENT . WVC zit ernstig
verlegen om een zielenknijpei
van formaat. In Zieuwentwas de
Winterswijkse eliteclub heer en
meester, totdat RI(ZVC twintis
minuten voor tijd vanuit het nietã
de aansluitingstreffer scoorde. In
de slotfase stortten de geel-zwar-
ten -psychisch volledig in en
mochten zelfs van gelulispreken
dat de tweede Zietiwentse treffer
kort voor tijd viet.:Zo bleef de
materiële schade voor.WVC be-
perkt tot een gelijkspel (2-2).
Ge,e.stelijk is de Winterswijkse
malheur na .gisteren nauweÍi;ks
nog te overzien.

Tot gisteren scoorde RKZVC in
dertien wedstrijden 25 doelpun-
ten en incasséerde 41 trefferi. De
hekkensluiter is daarmee na
koploper Grol ,en subtopper
Reünie de meest scorende tiub
in 4C. Triest alleen voor RKZVC
is dat de club gemiddeld de wed-
strijden verliest met 4-2...

Na de- 6-4 (l) nederlaag vorige
week bij Vosseveld beiloot ãe
Zieuwentse trainer los Heutinck
tot-een,praatsessie met zijn ach-
terhoede en ruilde hijzijn jeugdi-
ge keeper Tenno Kolkman in
voor de meer ervaren Ronald te
Fruchte. Veel geluk had Heu-
tinck niet met zijn omzetting. Be-
halve dat zijn défensie stijf ítond
van de zenuwen, toonde Te
Fruchte zich allesbehalve een
versterking. De keeper verkeek
zich volledig op twèe afstands-
schoten van Sander Hoopman.
De enige treffer die in dê eerste
helft viel, had nooit mogenvallen
en deed lachwekkãnd aan.
IWC-aanvoerder Sander Hoop-
man, absolute uitblinker aan
Winterswijkse ziide, besloot tot
ieders verbazing irit te halen van
35 meter. Het schot leek vol-
strekt kansloos maar Te Fruchte
zagvreemd genoeg de bal te laat,
wasgeheel uitpositie en dook te-
vergeefs: 0-1. '

In de kleedkamer zal, Heutinck
{ zijn therapeutische gaven heb-
ben aangewend, want de makke
schapen van voor rust toonden
plots bezieling. RKZVC schudde
de zenuwen van zich af en toog
onvervaard in de richtingvan he-t

Winterswijkse doel. De resul-
teerde in de eerste fatsoenlijke
Tieuwentse aanval en een kóp-
bal van Marc Karnebeek. net
naast. .Alle goede bedoelingen
ten spijt, kreeg RKZVC luttele
secon-den daarop een gruwelijke
opdoffer: Hoopman tiaalde dit-
maal uit van 25 meter en Te
F.rgcþtg zag de bal hoog achter
zich in het doel verdwijnen (0-2).

Tot de zeventigste.mlnuut leek
nlets een eenvoudlge zege van
WVC in de weg te-staanl Toen
rye..{ hçt WVC-publiek ptots
akelig stil. Dennis Krabbenborg
ontslapte en schoot onberispe-
lijk de bal achter Remco Kam-
perman (1-2). Het doelpunt had
enorme gevolgen voor de ge-
moedstoestand van de Winters,
wijkse elf. Weg was het souverei-
ne spel, verdwenen het zelfuer-
trouwen en angstig werd de ei-
gen loopgraaf opgezocht. In de
tachtigste mlnúut deed Hoop-
man een wanhopige poging allès
te beslissen door van liefsiveer-

tig meter uit te halen. Zevenmi-
nuten later viel de gelijkmaker.
De bal belandde uit-een corner
midden op het hoofdvan invaller
Han Rouwhorst en verdween
per ongeluk in de kruising: 2-2.

WVC-coach Ben Polak was na
afloop net zo timide als zijn ploeg
zich de laatste twintig ñiñuteñ
toonde. Hij haalde slechts het
schot van Wassink op de paal
aan. Polak: ,,Als die erin.vliegt,
sta je met 3-0 voor.,, Inderdaãci
ja, als.

RKZVC-WVC 2-2(O-LI
0-1 en O-2 Sander Hoópm an, L-2 Den-
nis Krabbenborg, 2-2 Han Rouw horst.
Sche¡dsrechter: Esman. Toeschou-
wers:600.
RKZVC: Te Fruchte; peter Rouw-
horst, Wassink, Erik Rouwhor'st, To-
bie Krabbenb_org; John Krabbenborg,
Penterman (69. Mut), Kotkman (7ã.
Han Rouwhorst), Dennis KrabÈen-
borg; Karnebeek, Bokkers.
VWC: Kamperman; prinsen, Wassink,
Siortelers, Neziroy; Van de Hurk (33.
Winkelhorst), Besschers, Smits,
Sandman, Hoopman, Stemerdink (6b.
Te Lintum (70. Hebty).

Doelman Ronald te Fruchúe stopt wvc-aanvallerDaniël sandman af. FOIO HANS PRtt{SEt{
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Klcin Goldewijk moet defensie RI<ZVC leiden

+

B il"["""i,i?11ïi,å fflilî
gaan genieten van een welver-
diende oude dag. De voormalige
doelman van De Graafschap,
NEC, Vrasselt en \^/VC probeerde
de selectiekeqpers van zondag-
vierdeklasser RKZVC de kneepjes
van het vak bij te brengen. Maar
in de winterstop werd hij bena-
derd door RI(ZVC-trainer Jos
Heutinck met de vraag of hij de
handschoenen weêr uit de kast
wilde halen. De Zieuwentse club
werd geconfronteerd met een
groòt aantal tegendoelpunten en
de Rl(ZVC-defensie ñad drin-

' gend behoefte aan een goede or-
ganisator. Klein Goldewijk stem-
de toe. De 39-jarige routinier
heeft weer gespeeld en het is de
bedoeling dat hij de rest van het
seizoen bij de hekkensluiter van
de vierde zondagklas$e C onder,
de lat staat.

L,Hij keept de rest van het sei-
.zoen in het eerste", zo geeft Heu-
tinck aan. ,,We hebben een vrij
jonge achterhoede. Er was te
weinig duidelijkheid en hij heeft
die wel."

..Zelfuertrouwen
Bovendien kregen de RKZVC-' spelers naarmate de eerste com-
petitiehelft vorderde steeds min-
der geloof in eigen kunnen. ,,fos
heeft lang gewacht. Hij hoopte
dat het tij gekeerd zou kunnen
worden en {e verdediging eens
een kçer,:in/at meer geluk zou.
hebben", aldus l(ein Goldewijk.
,,Maar dat bleef uit. Daardoor
verdween het zelfuertrouwen bij
veeljongens en bij de keeper."
Die doelmañ is de twintigjarige
Benno Kolkman, die begin dit
seizoen werd verkozen. boven
Ronald te Fruchte (21). ,,Hü was
er iets meer mee bezig en kreeg
zi:doende de voorkeur. Helaas
bleven de resultaten uit. We sco-
ren behoorlijk, we hebben op
drie teams na de mee8& doü: ,

punten gemaakt. Maar we kre-
gen er ook veel tegen. Ik heb be-
grepen dat dejongens het op een
gegeven moment ook niet meer
wisten. De verdedigers gingen
anders voetballen, er was geen
vertrouwen meer."
Heutinck vond dat er wat moest
gebeuren en woeg Klein Golde-
wijk of hij zijn rentree wilde ma-
ken. Laatstgenoemde vond dat

Ben Kleln Goldewijk vervangt Benno Kolkman voor de rest van dit seizoen als
ders was groot"

keeper van RI(ZVC. ,,Benno kon zich daar wel in vinden. Do,rhli q¡zflúi¡¡S.ou"
Fûto: HenhWest€iveld

Voor mij is het uitdaging, hoewel ons dit seizoen nog niet oue.-ko-l
het een keer over moet zijn. Het men." De ZieuwenÍse club staat

^s*
".f-

""ôSè.

*ôc
-$gr

Qe

een lastige waag. ,,Twee of drie
jaar geleden ben ik ook al eens
teruggekomen, maar toen dacht
ik er anders over. Ik ben nu

om weer
pen. Ios stelde voor om Benno te
vragen wat hij ervan vond. Die
kon er zich wel in vinden. De
druk op zijn schouders was ook
$oot. Hij heeft de pech dat er
geen genehtie tussen zit. we
hebben geen keeper van rond de
dertig en Benno en Ronald kre-
gen dus geen tijd om te rijpen.
Ze werden meteen voor de leeu-

wen gegooid."
I(ein Goldewijk stemde toe, hoe-
wel hij ook andere hobby's als
mountainbiken en tennissen

ken,
ik heb los gevraagd: 'geefrnp é6n
goede reden om het weer te pro-
beren'. Hij zei dat het op de úai-
ning goed ging en ik moest het
doen voor mijn zoontje.van zes.
Ios heeft ook een zoon. Die jon-

moet ook maar kunnen
lichaam. Ik heb wel

gebeuren.'
heeft er twee

wedstrijden op zitten. RIøVC
won met I-0 van Varsseveld en
rnet 2-l van Par ,,Goed voor het
zelF¡ertrouwen", zo rneent de
routinier. ,,Die zeges had de
ploegnodig. We hebben met mi-
niem verschil gewonnen, dat is

de tweede competitiehelft voor
de lastige taak het vierdeklasser-
sehap te behouden- "Hd is nu
alle hens aan dek. Dat is ook één
van de redenen dat fk temg ben
gekomen. We hebben nog acht
wedsuijden. De jongens vechten
ervoor, het moreel . is niet ge-
knakt. Het is vast gegeven dat
aan het eind van de competitie
gekke dingen gebeuren. De on-
derste ploegen paL:ken allemaal
punten. Het moet kunnen om
ons te handhaven."

gen waagt constant waarom hij
niet voetbalt. Mijn zoontje loopt
thuis met keepershandsöhoenen
rond. Ik wil kijken hoe het gaat.
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RÍZVGLochem (}0
RKã/C en Lochem waren gelijk-
waardig. Sander Kolkrnan: had
nech ñret een schst tegen de

oaal. Na de hervatting was het
inredstriidbeetd hetzelfde. In de

slodase keeg de thuisclub een

aantal mogelijkùeden' Justin Mul
en John lGabbenborþ stuitten oP

doelman Kolkman van Lochem'
¿þ klas€s G
Beunie - Eibergen

WC - Dinxpalo
Vmssrdd - Baürn
Grol-Winteisvifi
RlØC-Læhem'
VI0SB - Næds

2-5
4{
2û
24
0.û

:o
Grol
Neede .

Eibøgen
Dinxpedo

VIOS B

Læiem
Vossaeld
Reun¡e . '
WVC

Winterswijk
Eatum

Htø/c

16 9 5 2 C2 .42-n
16 I 4 4 28 2F18
16 7 5 4 26 4*',24
16 7 4 5 2 zrn
16 6 5 5-23 2+21
16 6 4 6n 1s--n
16 5 6 5 21. 3+34
lô 6 3 7 71 3+37
16 4 6 6 18 2&26
16 3 5 I 14 1932
16 2 I 6 14 n-fi
16 3 5 I 14 2V44

Vios B kampioen lste Pøiode.
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Winterswuk en RKZVC in 'finale' tegenover elkaar

*T l Tinterswiik. RKZVC en Ra-
VV tu- is hei water tot aan de
lippen gestegen. De Achterhoek-
se clubs delen in de vierde zon-
dagklasse C met veertien punten
de laatste plaats. Het verschil
met de staart van de rnidden-
moot bedraagt vier punten,
waardoor voor deze verenigin-
gen elke wedstrijd een 'finale' is.
Zondag staan Winterswijk en
RKZVC op sportpark Jaspers in
Winterswijk tegenover elkaar.
Om de kansen op handhaving
enigszins in eigen hand te hou-
den, is winst noodzakelijk.
,,Als je verliest, heb je een pro.
bleem", zo schetst Winterswijk-
trainer Henny Aellerinck het be-
lang van het duel. ,,Het is een zes
puntenwedstrijd. Na de winters-
top zíjn we beter gaan voetlial-
len. We zijn nu rneer een team.
Er is hard getraind en er staat nu
een collectief. Begin dit seizoen

moesten we aan elkaar wennen.
Ik was nieuw en wist ook niet
wat er looswas. We spelen nu wij
constant. We deden zondag ook
niet veel voor koploper Grol on-
der, dus het vertrouwen is er."
De 

.Haaksbergse 
oefenmeester

kan overmorgen niet beschikken
over de langdurig geschorste
mandekkers loesef Allemaghi en
Aziz Memic. Toon Roessink is
eveneens uitgesloten. ,,Daar
hoeft het collectief niet slechter
van te worden", zegt Aellerinck,
die Henk Dreeijers en Erik Be-
ijers uit het tweede elftal heeft
gehaald om de verdediging te
versterken. De oefenmeester
heeft veel waardering voor Be-
ijers. ,,Die doet het fantastisch,
hij'is een goede mandekker. Hij
wilde niet meer in het eerste
voetballen, maar nood breekt
wet. Erik heeft karakter, dat zou
een aantal andere spelers ook

moeten hebben." ,,RKZVC is een
redelijke club, maar staat niet
voor niets onderaan. Het wordt
een zware bevalling. De laatste
wedstrijden, tegen Neede en
Grol, voetbalden we redelijk.
Toen speelden we aanvallend.
We moeten scoren en niet af-
wachten."
Dat deed Winterswijk ook niet
tegen \iWC, dat 55 minuten met
een man meer speelde maar niet
verder kwam dan l-I. ,,Sindsdien
zijn we iets rustiger gaan voet-
ballen en is het coacheri beter
geworderr. Beijers heeft achterin
de zaken redelijk op de rij en
coacht ook naar voren."
RKZVC had een redelijke genera-
le repetitie, want de Zieuwentse
formatie speelde met 0-0 gelijk
tegen middenmoter Lochem.
Het was voor RKZVC de eerste
keer dat het in competitiever-
band de nul hield. Dit tot tevre-

denheid van oefenmeester Jos
Heutinck. ,,De defensie is iets ze-
kerder geworden, onder meer
door de aanwezigheid van Ben
Klein Goldewijk (keeperstrainer
die de rest van het seizoen bij de
Zieuwentenaren onder de lat
staat, red.). De andere jongens
staan met meer vertrouwen in
het veld en de organisatie ach-
terin is beter. Dat werkt door op
de rest van het elftal. We hebben
een goede serie neergezet. We
wonnen in oefendtrels met 2-l
van Pax en tegen Varsseveld kre-
gen we geen goal tegen. Dat geeft
vertrouwen, hoewel het tegen
Winterswijk geen garantie is.
Dan spelen andere belangen,
maar de nul is wel belangrijk."
Scoren is tegenwoordig geen
probleem meer voor de Zie-
uwentenaren, die de afgelopen
seizoenen met de nodige moeite
de doelpunten bijeen sprokkel-

den. Dat het aanvallend wat be-
ter gaat, heeft volgens Heutinck
ermee te maken dat centrale
middenvelder Fred Bokkers re-
gelmatig in de spits speelt.
,,Ons manco was dat we.vaak wel
een overwicht hadden, maar de
kansen niet afmaakten. Fred
heeft weinig kansen nodig, om-
dat hij een geroutineerde speler
is. Dennis Krabbenborg en San-
der Kolkman scoren nu ook re-
gelmatig." RKZVC mist de ge-
schorste Tobie en John Krabben-
borg, maar Heutinck maakt daar
geen probleem van.
Heutinck noemt de 3-1 zege die
Winterswijk in de eerste ontmoe-
ting boekte, terecht. ,,Ze kregen
toen vier kansen en scoorden
drie keer. Het was onze slechtste
wedstrijd van het seizoen. Het
was een blamage. Los van de
stand op de ranglijst hebben we
nog wat goed te maken."
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Dê datieduel WinterswÍik-RK:ZYC ùware kost
Door BART KRAAN
wlÑrÈnswur Geen wed-

tttiid uoot fi¡nPto"u"ts' Dat is

noÉ d" beste omschrijving van

hãt" A"gtuautieduel Winterswijk-
nrzvc] De teams toonden goe-

de wil en inzet, maar lieten tege-

filt ,i"n waarom ze in de vierde

zändagklasse Czolaag staan' Er

*ir ål¿"" sPrake van goed

voetbal en scorèn was gistermid-
dag te veel gevraagd: 0-0.

Sleîhts weinig sPelers vestigden
in Dositieve zin de aandacht oP

zich. Bij Winterswijk sPeelde

routinier Henk Schuur als cen-

trumspits een behoorlijke partij.
Hij was balvast en toonde over-
zióht en rust, maar was niet echt
gevaarlijk. En aan Zieuwentse
[ant zorgde Fred Bokkers voor
het nodige gevaar' maar hij had
weinig getuti itt de afwerking. Ab-
solute uitblinker was èchter Win-
terswiik-doelman Gerben
Schreúrs. Voor rust hield hij zijn
ploeg overeind bij een koPbal
van Sander Kolkman en een kans
voor Sander Eelkelder. In de

tweede helft was de 2l-jarige
keeper paraat bij twee inzetten
van Bokkers en een schot van
Kolkman, terwijl hij geluk had
dat Koen Jansen een lobje van
dezelfde Bokkers van de lijn
haalde. ,,We hebben een goede

keeper", zo loofde Winterswijk'
trainer HennY Aellerinck zijn
doelman. ,,Hij heeft ons gered."

Pech
De persoon in kwestie sPrak na-
derhand van een sPannende
wedstrijd. ,,Als je zelf niet scoort
krijg je het moeilijk. Aìs we de
kansen hadden benut, hadden
we gewonnen. We sPelen nog vijf
wedstrijden en daarvan moeten
we er drie winnen. We hebben
echter twee keer oP rij niet ge-

scoord. Dit soort duels heeft wel
wat. Vorig jaar waren we zes of
zeven wedstrijden voor het einde
al veilig en was de druk er al af'"
Of Schreurs volgend seizoen bij
Winterswijk onder de lat staat, is
nog de vraag. Hij studeert be-
drijfskunde in Groningen en is
derhalve alleen in de weekein-
den in Winterswiik. Hij traint al-

leen oP zaterdag met keePers-

trainerlan Endeman. ,,Ik ga eerst

werken en dan trainen' De trai-
ningen zijn echt fantastisch", al-

duJschreurs, die het ¡groepsge-

voel' mist. ,,Ik overweeg om daar
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Een verdediger van RKZVC ko¡nt een stap te ko¡t om een vogrzet van Winterswiik-speler Salih Hozic te blokkeren'

te gaan voetballen. Dan kan ik
ook daar trainen."

Nietverkeerd
Gezien de stand oP de ranglijst
moesten de teams winnen om de

kansen op handhaving in eigen
hand te houden, maar de trai-
ners konden wel leven met het
gelijkspel. Te meer daar de ande-
re degradatiekandidaten, Ratum'
]WVC en Vosseveld, ook gelijk
speelden, waardoor alles bij het
oude bleef. Bovendien was RK-
ZVC-oefenmeester Jos Heutinck
verheugd dat zijn team oPnieuw
geen tegengoal had geincas-
õeerd. In de eerste helft'¡an de

competitie was de Zieuwentse

defensie het zorgenkindje. "De
0-0 is niet verkeerd", aldus Heu-
tinck.
De Zieuwentse oefenmeester
was echter onteweden over de

manier waaroP zijn Ploeg na rust
met de kansen was omgespron-
gen. ,,We hebben er toen niet het
maximale rendement uitge-
haald. RI(ZVC was conditioneel
sterker en we kregen zes tot ze-

ven goede kansen. Een inzet van
Fred Bokkers werd van de lijn ge-

haald. We hadden moeten win-
nen. We hadden in de tweede
helft meer moeten voetballen. In
plaats daarvan gingen we mee in
hun manier van voetballen.
Maar we hebben een oneryaren

ploeg, die daar niet zo best mee
om kan gaan."

Nerveus
De teams voetbalden nerveus.
Zowel bij RKZVC als Winterswijk
was de opbouw van achteruit
slecht verzorgd en goede combi-
naties waren oP de vingers van
'één hand te tellen. Sommige
Winterswijk-fans hadden het al
snel gezien. ,,Dit is echt degrada-
tievoètbal", aldus één van hen'
Was. er van goed voetbal geen

sprake, van inzet des te meer'
Mark Penterman, Tobie en Den-

nis Krabbenborg van RKZVC en
Winterswijk-verdediger Roger
Schonewille moesten hun over-

maat aan daadkracht bekoPen
met een gele kaart'
Ondanks het matige voetbal kre-
gen Winterswijk en RKZVC wel
[uttt"tt. Maar Schreurs toonde
zich dus een geducht struikel-
blok voor de Zieuwentse sPitsen,

terwijl de sPitsen en middenvel-
ders RKZVC-keePer Ben Klein
Goldewijk ook niet konden Pas-
seren. Hii kwam voor rust oP tijd
ziin doeÍ uit bii een doorbraak
ván Stanley Laisina en redde oP

een schot van Harry DreeYers'

Na de pauze hield hij invaller
Wim Dijks van scoren af, maar
had hij over gebrek aan geluk
ook niet te klagen. Koen fansen
en Stanley Laisina konden niet

Foto: Mario te Molder

orofiteren van zijn enige foutje'
*uurttu Steve Frenken alleen

voor de RI(ZVC-keePer naast

schoot. Vlak voor tijd gleed Erik
Rouwhorst èen voorzet van Wim
Diiks weg voor de voeten van
Mârcel Müller. Zodoende bleef
het 0-0, waarmee beide teams
nog goed beloond werden.

Opstellingen
Winterswiik: Schreurs, Beiiers, Dreeyers

Schonewille, Jansen, Van Zutphen (Frenken),

Roessink, Laisina, Schuur (Dìjks), Hodzic

(Müller).

RKZVC: Klein Goldewi.ik, Peter Rouwhors.t,

Tobie Krabbenborg, Wassink, Erik Fouw-

horst, Karnebeek, Penterman, Eekelder, Bok'

kers. Dennis Krabbenborg, Kolkman {Mul)
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Door onze sportredactie
DOETINCHEM - De derbY tus-
sen Vosseveld en \MVC werd een
boeiend spektakel. WVC nam re-
vanche voor de nederlaag eerder
dit seizoen, 2-4.
RKZVC speelde voor de vierde
keer op rij gelijk. Tegen Eibergen
werd het 2-2. Aangezien Ratum
en Winterswijk verloren staan
deze twee clubs nu op de tvvee

degradatieplaatsen.

RKZVC-Eiberg en 2-2 l2-Ol

iîil.tt; Ètabbenborg' ?-o f'o-

iis Wassint<, 2-1 Josef Tsishanoa'

2-2 lordi Pit'"*ãi1", vierde getijksPel oP rq

lii"åiixzvc rieinig oP' Voor

å;';;;; l""k de thuisclub oP

Ï:""';;;; d-e zese' Door Dennis

ät'"ffiilù eñ Joris wassink

i;i;"ñiøvi een verdiende 2--o

;ä;t;;s' Na de-tegentreffer

"ãä'ì"tttuËt 
Iosef Tsishanda in

ää'sä.i""*lnuur (2-1) nam de

äi"tlun Eibergen toe' Het ge-

;^; *;; de eeliikmaker (diago-

;".å ;ä"ð ån lordl Pit' Beide

;b"*" kiegen daarna kansen

op dé winnende tretler'

4e klasse C
Vosseveld - WC
Grol - Reunie

RKZVC - Eibergen

Neede - DinxPerlo

Lochem - Batum

Vl0S B - Winterswiik

2-4
4-1

2-7

5-0
E'' 
1-0

36 48- 28

32 32- 20

28 48-21
28 24- 21

?6 26- 25

26 26-21
24 39- 42

22 31- 29

21 35- 39

16 31- 46

15 19: 33

15 21- 43

Grol

Neede

Eibergen

Dinxperlo

VIOS B

Lochem

Reunie
WVC

Vosseveìd

BKZVC

Winterswiik

18 10

18 I
18 1

188
18 1

18 7

18 1

62
54
14
46
56
56
38

18 b / b

18 5 þ I

18 3 1 I
18 3 6 I
18 291

lste periode.
Barum
Vìos B kamPioen

,¡gyg speelt zich tegen Vosseveld veilig; zorgen voor RKZVC, Ratum en Winterswiik houden aan

Zôädam r,oîg!,voor stunt en leeftweer
van onze sporrredactie B5ÍX3-i?"'¡*lî.J, â:;i:\:,.2 ìj:'¿i ,,-å",",*",ul,iLîTi'lå'03,'.'J -iY"";1ï$::år:i'"-å;9lJ;""'::
D.ETINCHEM-pestrijdomde H:.ä5åî;lJ,ìchamuta 

rshisan- Toen winrerswijk één op één ging "-"

*nltï*ffiöiËïTff:""i $::.ti:l#.å{,m: f,îffåîi r.11årr}jä{liiFì;;iíb"'tttt" affiït#m1itiA:+t$i,T.

:åihiäi*ffir':l*li:råHï å:i'täüåî;iåeËf¿.1'i*ffi 

n*gän+ä**,i;ln,''g* iffi*åä4ii+:iilsiîË},íìäit" îi'¡ 
-nxzùc.-óãoî *i"tt açhJSÏland,J

tïiiäsui'"r¿ üikt het gevaar nisKrabbenb

;;';üñ¿;;"?¡.w*19þgi^1 ffiÍ:lfåh duur betaard. rnval- ril=¡i'"î.-iãäJ"ããiõlé'¡ärí"ï--.. ããóreenwi;etrap ópvoorsprong
zit na de nederlaag tegenvios LwcEuç 'LrrL
Beltrum.diepi'd"-"ïä.';;i lerTs:hamutäilti;""d;.;;ig4i RatumkonindeÞ"si"r"''".¡¡¡s y;å."î.'y"s het gebeurd met

seldt ook ooot n"t""í,=äiíiË voordeommekeer'Netinhetveld terenvanhetfeitdat-dega

äÏìåätïöc'ñäî-lr"¿î t.ggl!: lrl_*eteen 
en bracht de kraarblijketijt noq ¡Le1 

wakker Keiienbursse Eovs'Drempt voor-

iõãi¿ãrr¿"r,iutopp"rrëä*ãí- gasrenweériîàãwedstijd. ii"r".,. ña rústwas n",.iHäi:: äiå'"f.il-3h1-o 
hnarcer Giessen'

;i;w;n;1sa"q5¡"9 
äi.ÈîxiH*ãÉ,"is'*-""""¿ il;i::åÏä'äiitlü+:lii-Ë+:.g gf iË,'.',ì,i,r,,t"åå,,'i"iîîîpunten (1-1). Zeddam t

Duiven verrassend u
DW en won met G2. Keyen- L¡ntum. ä;,4;ãi"t*trot¿ã]trrrir il;i"é ãit rii" ploég eindelijl

Li"Ñ^ d;F^uür.ttJtä-'"i.rt voor ruim 1300 roeschouwers gaf ü'tu-t'oitt a"tt rt"t t"ttgste "it'¿' tî:äåî"iliïtri"H:iir"H.:
lucht door qrempt voomrt vosseveld de wedstrijd binnen VIERDE KL{ssE Ð u:t tret meeoe tãäm ãre attämaarmet2{teverslaan. twaalf minute.n y9g: door defen-

vrERpE r{,tssn c 
- ä'i*l*'ftrJååit?i|ï}}i ::îååî,':;5'i3;:;:; [111];iÎ"1î n¿".¡'l'."*'."ll"t!.".,i.!îïfi

: loep,zuivere hattrick scoren. Vos- sen. denlDrempt speelde 
"niet 

slecht,
Grol-Beünie4-l (2-o).-1-oen2-oMi- sevèld zette na rust alles.o.p- alle.s 

Volgens woordvoerderTheg Hlt": ;;;*Ed; rii¡ hebben weniet
cher Hoffman''.' ""1*,I3i5: :Ë'H:,#å:?'*:L#!:llili;åi åtgi*;i*uiili,li*ll,;m :::i:*:l"swesseseven3-1 MichelHoffman'4'1
teler.

Gror-verdediger parrickårienl:l i*t*m,",1,ff¿ll'' 
zodatde 

;ìtiË*i',í;fn'r.åiHt'.",î,ï- 
"...Ë:filfFT'"ÍlÍi;,o"J,1"'0""

borg legde g. gqu"1'Jl5,"."îîl: f,:,ä'.Ëew;il;m ä;ìñ;Ëià ,,rk denk d¿t we aan een lentede

Tåi:'"J'1i.'iüå:#ån'"'Hå ì'.,'."d 'åiiîH;ï::iï,i1* 
1.o 

äîff;î"åi1[ïiff1;äå.fJ em*ç""'"'"'3\,i:,TiÍ#å';
man zette zijn Ploeg
fraaie omhaar en eeri afstands- Deenigetreffervielindetwintig- ãiisen,¿iËeenuoorr.t*ài?uir"- nietbest' organisatorisch gezien

schotindetwaalfdeendertiende ste minrrui.^viåtã*r*"" l"tïr ;;åriit¿h.- ;-haa! in <1ã netten was het een puinhoop' waardoor

minuutopeen2{voorsprong.Na \eijerink r.toãt ¿. bar veiuit, Ëc",;iã;r rh.o.u",'li"e. g"" mede het ee$te doelp'nt tot

de 2-1 direct na rust duurde het RoyTammel kopte het l-ee¡ doo¡ "kwãrtiervoornetein¿ewåì?vil- standkwam'zeddamwasdaaren-

tot de slorfase voordar Hoffrnan en-Ivo scharenbbrg deed de resr. ¿i;îil"r;;; r<in"r oiittåiu"lã tegenwelergscherpenheeftdan

her duel definitiefbesliste. ,,Toch was h;I,'1;;, een G0 wed- g;ì1"*d. 
- --- ' ookverdiend gewonnen"'
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Dirvçerlo - BICVC
Eibergen - Grol
Ranie - VosselÆld
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47
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zotDAG 4C
Dinxperlo:Rl(ZVc l:t (1-ol
l-O,Marcel Vreeman, 1-1 Dennis
ttabbenborg

,In-de blessuretijd van de eerste
hdft scoorde Marcel Vreeman l-
0.,Eirect na de hervatting kwam
RKZVC op gelijke hoogite-. Doel-
mân Pascal Obbink kreeg een
schot niet onder controle en

, Ddånis Krabbenborg was er als
de kippen bij 1-1 te scoren.

ww-vt0sB
Wintersr¡vük - Lochen
Ratum - I'léede

Grol
l\lsede
Lochem

Dinxperlo

Eibergen

VIOS B
iwc
Vosweld
Har¡ie

18

19

19

ls
18
't9

19

19

19
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periode.

Rlgvc ts
Winterswiik 19Ratum 19.
Vios B kampioen lste

o¡:

îeæ

ReünieåI(ZVG (ÞÎ (o-01

o-f lottt* ftu¡Uenborg'ffi
vosseveld' maar ook lffiåjs.;
fl"î'ii:iå".3]'lii::minuten
Ïiïãï"*tting scoorde Iohn

lÏ:'1"*¿g"tliî.tti'".:
ä"ñ; Èert Arends met boog-

;ä:'itf"i ìeel 'geluk voorkr¡r¡am

üniCãu*a de geliilrnqkel

;äii;ü"i". ,,Een getijksPel had

¿ã ve¡tlou¿ingen beter weerge-

ä"äT;"-Jd;t woordvoerder

KerPenen'

e

At)

-2¿
rït

ê<

4
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SPORT

AlütÃTEURS
l.{ummers tien derde zaterdag- en vierde zondagklasse veilig

Bebld van het degradatieduel in de vierde klasse C tussen Winterswiik en RKZVG. De pioeg uit Zieuwent staat momcnteel tiende en is daarmee veilig.
Archieffoto: Mario te Molder



Doek v&lt voor RatUn en lryinfu k
nosrrÑcHrM- In de derde
irããtó b tt"a Be Quick ZutPþe.n
äiõã4" aan ðen 1-1-gelijk-
sñel teqen Erica'76 om de tlter
iä o¡rtãen. voor de Dierenaren
tuã"tã"¿u ttet resultaat degra-

ãiËú;" de vierde ldasse' In
icit-rt"t ¿o"k gevallenvoor Ra-

tti- Ë"-wi"tðrsYijk' qe Pþ.1-

g:i.:illiä""î,iffs"sl'i'ii'åä
iriãì¿õãi a""lnemen aan de na'

"åä"ãünà. 
Achteraf was het

iãi"itã"t van de degradanten
äïu"i*sti¡k omdãt Rl(vzc

"iãllo 
tíot{ van vios Beltrum'

4v;

'.RKZVC-Vios Beltrum f -O tf -Ot. i-O
Dennis Krabbenborg.
Vios was incompleet. Desondanks
knokten de manschappen van'de '.-t

scheidende trainer .Bert'Izaks' ;i

. voor een goed reSultaat. Na twin-
tig minuten was het echter Den- ;

nis Krabbenborg die RKZVC van' '

'uit een onmogçlijke hoekop voor-
sprong zette. Na rust stopte Vios-
{oelnian Joris Reij erink een straf-
schop van Freddie Bokkers.



t pas

rt 
I4g/

teg,

UOETBAI RKZVC-Vios B r-O {1-O}
1-0 Dçnnis Krabbenborg
In de twintigste minuirt stelde '
Dennis Krabbenborg het vierde-'
.klasserschap voor RKZVC veilig.
,,Een gelijkspel was achteraf 'al
voldoende geweest", zo merkte
woordvoerder Henri Weikamp
na afloop op. Uit een voorzet vàn
Sander'Kolkman scoorde Krab-
benborg 1-0. Vios drong wel aan,
maar kansen la,yamen daar niet
uit voort. In de tweede helft mis-
te Freddie Bskkgis een.straf-
schciþ voor RKZVC.-
Weikamp:.,,De laatòte jaren wa-
ren we altijd eerder veilig. We
hadden geen moeite om de l-0
voorsprong te verdedigen."

4e klas¡e G
Eibergen - Dinxperlo
Beunie - Batum
WVC'Winterswiik
Vosseveld - l,ochrim

G¡ol - Neede .

RKZVC - VIOS B

,4-21
2-1 ',

3-1
1-?

2-4
1-0 .

44- 25

5S 35
52r 38

3+ 2S
28-32
42- 34
32-.23 .

51- 43
39- 53
35- 51 .

33- 50 :

2ç 44

l{sede 22 12 6 4 42
Eibergen U I I 436Gtol 22 10 6 6 36Lochom 22 l0 ô 6 36
Oinxperlo 22 I I i33r¡/c- - 22 8 I 6 32vlosB .22 7 1 B 28
Vosseveld '22 7 ô gZl
Reunie 22 7 4 11. 25.RKZVC225B923

.Ratum
Winterswijlr 22 4 6 12 18

Neede kampìoen.

Vios B kampioen lste periode. .

Ratum en Winterswijk gedegradeerd.
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RKZVC - Fevenoortl
Oì-^uundus Z0 iuli a's. is Feyenoord
te'gast o{ spórtPark "de Creune
Weide" in Zieuwent. I)e nummer vler
uul ¿. ÞTT-Tel"competitie is dan in
vóãrbereiding op hei seizoen 1998-

téÕS en zal äntieden tegen een selec-

tie van RI(ZVC versterkt met reglonale
toDDers.
i-Jðs.inhukker zit nu nog in Frankrijk
uoot 

""n 
schnabbel bij de Mexicaanse

tr,,-maar op 7 juli is de voorbereiding
lrtrrF.u"nôotd-begonnen op het nieu-
*" seitôen. Dat liikt me ruim voldoen-
de om goed voorbereid aan de start te

verschiiáen. De selectie van Feye-

"áo.-¿ 
tn"t Jon Dahl Tomasson in de

*"i"¿ó"n, die overkwam van New-
äü1" u"it"¿ en ook met nieuweling
¡ått Ko.tt".*an van Willem II' Gio-
uu*iuun Bronckhorst speelt komend
seizoen niet meer bij Feyenoord, maar
volø Dick Advocaat en Arthur Numan
naa"r de Glasgow Rangers'
Ë*Lñ.oi¿ síartte deiraining op 7 juli
en'zit vanaf 16 juli in trainingskamp tn

de Beruwe, in Doorwerth om Precles te

iii". Úun hebben ze al wedstrijd-en

nËro""t¿ tegen Voorschoten en WSE
iü'wu¿¿itiueen. vanuit Doorwerth
r-p"l"n t. op vrijdag 17 juli tegen Hano
Heim uit Hattem en op zaterdag I ð J-ull

iéÈ"" SocP uit Punen' Na de rustdag
àJ rondue kunnen ze oP maandag-2O
i,íri ãã"-ffi* aan de slag iegen RKZVC
äat versterkt zal worden met speìers ult
omliggende Plaatsen.
ö"--íootudt"idingscommissie onder
l"idittn t un Johnnf Cuppers is al maan-

den diuk bezig dé organisatie helemaal
i."¿îtt¡g"ñ AlesãP het gebied van

sponsoring, verkeer en veillgheld moet
g-oed georganiseerd worden' (JoK oe

ínrictrtïng ian sportpark "de Greune
Weide" lerdienl de nodige zorg eî
aandacht.
b" ì"t""ti" werd samengesteld do-or

Íos Heutinck, trainer van RKZVC' De
volsende spelers zullen ingezet wor-
dãn": Sandér Eekelder, Marc Karne-
beek Bart klein Goldewrjh Sander
Kolkman. Tenno Kolkman, I)effus
I{iabbenÉore' John Krabbenborg'
Mark Pentõiman, Erik Rouwhorst,
üun Rou*horst, Peter Rouwhorst,
N,tàico Spekschoor, Joris Wassink en

Ê¡t uuå de Wetering (allen van

RKZVC). De selectie is aangewld met
þätãt-Éluntenbors en Michel Hoff-
man van Grol, Dãniël Bokkers van

kSg, Putt ty ikink van KSV, Jacco

fã-Í.."t ei Ma.c Schutten van Reü
iìã- i""nat¿ Kemper van Varsseveld
iiiarco Soieker van Mariënveld' Walter
i" Btuli. uun Longa '30 en Iv-o

Scharenborg van Vios Beltrum' Net als
pávé"ootd 6eginnen zij ook op {in¡dag
7 iûi aan de voorbereiding van dlt cluel'

Zä z.rllen vier keer trainen om de

Rótterdammers goed partij te kunnen
bieden.

lNSDAG

den met sPelers uit omliggende
plaatsen.

t4 1998

PPERS
SELECTIERKð/cVERSTERKIMETREGIoNALETo

)ord mqqndog te gostFeyenc
op sPortpork de Greune weide

ZIEU\üENT - Feyenoord is maanð'ag 20-iuli te gast op.

l"*io^t[1¿e Greune Weide' in Zieuwent' De nummer vler

ìä"å:'iä-i.rt-*pttitie van vorig- seizoen ueedt als

"åätu'*.i¿ìr,* 

-oo htt' seizoen 199s-1999 aan tegen een

selectie van RKZVC,ï^i+tãittftt wordt met enkele tegiona-

Ie toppers.

Oo 7 iuli is de voorbereiding
.rin Fån"ttoord oP het nieuwe
seizoen begonnei' De selec-

tie van FeYenoord komt naar
Zi.,r*.tt, 

-met de nieuwelin-
øen Ion Dahl Tomasson (van

ÑeJc.stte United) en Bert
iorr,.trnutt (van Villem II)'
Giovanni van Bronckhorst
soeelt komend seizoen niet
äeer bii FeYenootd' Hii voþt
õi"f. ¡.á"".äat en Afihur Nu-
man naar de Glasgow Ran-
ge{s.

Fevenoord ztt vanaf 16 iuli in
ir"'i.rittg.krmP i.t Doorwerth'
Z. tt.U'¡"" wedstriiden gesPeeld

t.n.r, Voottchoten en WSE uit
w?ããitt*"."tt. Vanuit Door-
wertb sPelen ze oP vriidag 17 iuli
,.o".t Fi^tto Heim uit Harem en

i$ ,^t rdug-t8 iuti tegen-SDCP
,it P,tttenl Na de rustdag oP

zondaE kunnen ze oP maandag

20 iutïan fris aan de slag tegen

nfZVC dat versterkt zal wor-

hangen Prachtige affiches waar-

.ro ã. *.dtt.iid-- wordt aanbevo-

le'n en de organisatie hooPt oP

een groot aantal t<¡eschouwers'

i;i å" vriiwilligers hebben hun

hulo toegezegd om dlt evene-

*"å, ,o, i.tt loed einde te bren-

gen'

Kaarten vo<¡r deze wedstriid

rì-ì. L""P bii veel sPortzaken

i"- ¿. n.rË tegio' De kaarten
-t 

o.r." in d; voorverkooP

f 15.00 eh voor kinderen tot en
'met'12 iaat f 7,50' Aan de kassa

zrin de kzartén/ 2,50 duurder'

De selectie werd samengesteld

d"oor Ios Hèutinck, trainer van

nfZúC. De volgende sPelers

r,,,U." i"e.r.t woìrdent Sander

Èekelder,"Marc Karnebeek, Bart

zuein Gôtdewiik, Sander Kolk-
*r.r, T"tttto Kolkman, lennis
Kr^úb"ttbotg, John Krabben-
Lãin.- rtlrtË Pänterman, Erik
io,ílt'tot.,, Han Rouwhorst'
Þãt.t no"*horst, Marco SPek-

.Joot. Ioris Wassink en Erik
vân de 

" Wetering (allen van

RKZVC).

De selectie ìs . aangevuld met

ñ"tti.t Blankenborg en Michel

Èãif*"" van Grol, Daniël Bok-
L.r. ,r"t KSH, DannY Ikink van

KSV, ]acco Kemkens en Marc-S;h"lrË" 
van Reünie, Leonard

Kemper van Varsseveld, Marco

Soi.k'.t van Mariënveld, Walter

tË Br^ke van Longa '30 en Ivo
Scharenborq van Vios Beltrum'
Net als Fãvenoord begint het

versterkte nfZVC ook oP dins-

das 7 iuli aan de voorbereiding

"rã 
Ai dæL. Zli zullen vier keer

trainen om de Rotterdammers

goed Partìi te kunnen bieden'
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Versterkt RKZVC kan Rotterdammers niet onder de tien doelpunten houden: 0-10

Door BART KRAAN

ZiËuwr¡tr - Het stng 4s-
'ieravond tegen RKZVC niet
Jt-ema¿ eîen gesmeerd,
ñãä-"t één onderdeel had
ràvenoord niet al veel moei-
tei doelPunten maken' De
Zi"t-"tt-t"tt*"tt, die hglP
-kt"n"t van sPelers van nabu-
rise" clubs, deden hun best'
mäar slaagden er net niet in
om de Rotlerdammers onder
de tien te houden: 0:10.

Fevenoord-trainer Leo Beenhak-
kei was naderhand dan ook te-

weden over de oefenwedstrijd'
,,Vanmorgen hebbenwe hard ge-

iraind en vanmiddag heeft ook
noq een aantal oP het veld ge-

staän. Dan vind ik dat we het
soed hebben gedaan", aldus
Ëeenhakker, die slechts twee

spelers wisselde. ,,We doen er nu
eèn schePje bovenoP. Morgen
spelen elf anderé jongens. Van

d-e negentig minuten zijn we er

tachti! in ialbezit, zodat zo'n
wedstiiid een goede training is'

. In'de 
-tweede 

helft werden ze

moe, zodat ze wat onnauwkeuri-
ser werden en wat kansen lieten
ägg".t. Maar dat vind ik niet be-
langrijk."
Vanzéffsprekend kunnen aan dit"
soort duels geen vergaande con-
clusies worden verbonden, maar
Feyenoord lijkt, met sPelerò als

Ion Dahl Tomasson en Peter van
Vossen, over meer mogelijkhe-
den te beschikken. Vorig seizoen
moest Cruz het vaak alleen uit-
vechten, maar het ziet er naar uit
dat hij dit seizoen wat meer
steun krijgt. Gisteravond speelde
hij in de punt met vlak achter
hem Henk Vos, Jon Dahl Tomas-
son en Thomas Buffel, die na
rust werd vervangen door Bona-
ventura Kalou.
,,Vier spitsen, dat is zo'n beetje
het idee", zo gafBeenhakker aan'
,,We hebben bewust gezocht
naar Kalou, Van Vossen.en To-
masson. Vorig jaar was alles oP

Cruz afgestemd, nu willen we
meer mensen bÌj Cruz brengen'
Of we oP deze manier verdedi-

gena steit< genoeg zijn, zal de tijd
leren." :

Veel fans hadden graag Peter van

Vossen noq even zien sPelen'

maar een ttékbl"tt,rt" hield hem
'aan de kant. Beenhakker: ,,Hij
heeft een tik gehad. We waren
bang voor een nekhernia' maar
hetvaltwel mee'

uct-
--*

Feyenoord-speler Jon Dahl Tomasson (links) kiikt hoe een ßKZVG'verdediger de

Over een week kan hij weer spe- scherp.,"" ?" tq":]d:] 
-f-91!,klen.,' gemotiveerd, zeker ln vergelu-

Uiteraard was Feyenoord vanaf [i"g -é1 qt Vitesse vorige wcek

ñ;;;;;¿ n"luigåuar het meest bij l{eede.liet zien' we hebben

i" 
- 
ùJ¡å"it, miar het duurde zéH geprobeerd onze posities te

toch nog 23 minuten voor Julio houderl, maar. op een gegeven

Cruz de"score opende. Dat had momen,t geef je ruimte weg en

alles te maken met het .trage krijgjetiengoalstegen."
tempo en de lage balsnehJid. Dáàf vûaren enkele zeêr fraaie

uurrä"Rotterdamirers. bii. Zot,stiftte Henk Vos þij de

"Vfã* i" kon niet echt zeggen derde goal- de bal subtiel over

äi;';; uitgebluste inãiuk {gelman Ben Klein Goldewijk'

üuu[*";, uo.rd nrzvc_trainer die gisleravond definirief als ac-

fos Heutinck. tief keePer stopte.

:Jå;äï;;"" ze behoorlijk Halvenivege vorig seizoen werd

bal met dp puntvan ziin schoen wegwerkt' 
t

de keeperstrainer door Heutinck onnavolgbare bewegìngen de

ä;;;ãñãJã- t" helpen IiK- Achterhoekse verdediging- zijn

äö"il;Ë;"i¿ã nutt" te hou- hielen liet zien en bçheerst Klein

ã"i. o"t lukte en gisteravond gaf Goldewijk passeerde' De fraaiste

hü ililüãefiñtief aantenäo goal van de avond kwam van d-e

üãft*u" oíer. Ook voor gastspe- io"t ua.t invaller Michel Hoff-

ùT'rË;ï;h"i.* ván"netinie man, die mêt een fenomenaal

was het de laatste wedstrijd in schot in de kruising 
- 
doelman

å*.""trt" 
"ftal. 

Hij gaat fii ziin P"dqk passeerde' Hélaas voor

;ü;;;ì;g". "duitp"t"". 
' hem keurde arbiter Ian Floors de

ð;k "" de pauze; die aanbrak goal wegens buitenspel af' waar-

met 0-5, liet 
^Feyenoord 

een paar door het 0-10 bleef'
mooie goals zien. Het. leukste

Rotterdamse doelpunt was van Opstellingen

ili,utt", Kalou die met een paar BKZVG, le hetft: Klein Gotdewijk, Peter

Foto: Theo Kock

Rouwhorst,. Wassink, B.lankenborg, Eric

Rouwhorst, Marco Spekschoor, John Krab-

benborg, Karnebeek, Schutten, Dennis Krab-

benborg. 2e helft: Klein Goldewijk (Tenno

Kolkman), Spieker, lkink, Kemper, Penterman

{Van de Wetering}, Sander Kolkman, Han

flouwhorst (Hoffman), Te Brake' Eelkelder,

Schutten (Bokkers), Scharenborg. Feyen-

oord: Dudek, Van Gobbel, Konterman, Van

Wonderen, Tiniho, Buffel {Kalou), Van Gas-

'tel, Bosvelt, Tomasson, Vos, Cruz (Nelisse).

Scoreverloop: 0-1 Cruz, 0-2 Van Gastel

(pen.), 0-3 Vos, 0-4 Cruz, 0-5 en 0-6 Tomas-

son, 0-7 Vos, 0-B Tomasson, 0-9 Kalou, 0-10

Nel isse,
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Keitoernoãi
Een fel spelend RKZVC Plaat!!9
zich vooi de finale van hét Kei-

toernooi, georganiseerd .door

Longa'30, mi¿¿ãts een 2-0 winst
op õrol. De doelPunten werden
säscoord door Guido NoPPen-
ñuis en Sander Eekelder.

Longa'30 verPletterde oP de eer-
ste Jpeeldag van haar- èigen Kei-
toemooi Vios Beltrum met 7-0-

,,Maarik dacht dat Vios niet met
ffet þam speelde dat in de com-
petitie zal aantreden", aldus
Longa'30-secretaris Ben Marij-
nusse.
De Lichtenvoordse derdeklasser
stond bij rust met 3-0 voor door
soals van Robert Jan van Loon
iex-Mariënveld), jeugdsPeler

Martijn Jansen Schoonhoven en

Herman'Duijn. Na rust duurde
het lang voordat Van I¡on 4-0
scoofdè. Coet ter Hèdde, Ri-
cha¡d Saalmi¡k en nogmaals
Van Loon bePaalden de eind-
stand oP 7-0.

Jvforgen sPeelt om 17.00 uur Grol
,en lnos Beltmm om de derde
olaató. T\¡r¡ee uur later maken
Longa'30 en RKã,/C ui,t wie win-
naaiwordt van het Keitoernooi'
Tiidens het Doornslagibemooi
ván DremptVooruit ziin al diver-

se wedstrijden gesPeeld..De uit-
slagen zijn als volgt Dierense
noys-Orempt Vooruit 2-1, Con-
coidia tvehl-Sprinkhanen 3-2'
GSV38-Concordia Wèhl 3-4, H
en K-Dierense BoYs 2-6. Van-
.avond staan de duels DremPt
Vooruit-H en.K en GS\r38-
Sprinkhanen oP het Progra-nrqra.
Zondag hebberi de finales Plaats.
Dierenie BoYs en Conì:òrdia
Wehl striidei vanaf 16'00 uur om
de eerste Plaats.

\999

oO

Keitoemooi :i--
Longa 1 is.afgelopen weekg-nd winnaar
seworden lhn het eigen l(ertoernoor.
Ñadat Vios.Beltn¡m iñ de eerste'wed-
striid met maar liefst 7{ was verslagen
mdt o¿. drie doelpunten van nieuwe-
lins Robert-Jan van LoorL mo€st men
in îe finale aantrêden tegen RKZVC.
De Zieuwentaren hadden hun eerste

wedstrijd gewonnen teilen een ongedn-
soireerd Grol.
iã-õ-;trüd à* ¿e eersie en tweede
plek was ñet oPvallend hoe goed ZVC
Lonsa teeensDel bood.
De äeuúentãren sPeelden füs van de
l,.uet 

"tt 
slaasden erin met goed voefbal: en een eezoñde agressie longa's spel te '

ontreeilen. In de- 35e minuut was het
toch Roen ter Hedde die op fraaie wij-
ze l.0 scoorde.
De rweede helft was eþen[¡k een kopie
van de eerste: beide teams waren rede-
lük aan elkaar gewaagd maar Longa
was niet bii maðhte om echt door te'
drulrften eiã/C ontbeerde een afrna-

'kei. De stand bleef zodoende ongewij-
zxed.
Uitslæen:
Longa'30 - Vios B.
RKZVC - Grol
Grol - Vios B.
Longa'30 - RKZVC

7.4
24
5-3
1-0

I

t
I
I
!
I
\
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Collectief RKZVC te sterk voor gehandicap1

eoJ, J. D8tf8l J+t, J. I JC.

Wächlersbach, GP van Duitsland fl(hc
Eindstand: 1. Smets {Bel} Husaberg, 2. Eckenbac

{Duì) Husqvarna, 3. Van Doorn {Ned} Honda, 4. Jc
hansson (Zwe) Yamaha, 5. King (NZe) Husqvarna. t
Machtlinger (0os) Honda.

WK-eindstand: 1 Smets 404, 2. King 330, 3. Jc
hansson 257,6. Van Doorn 21 1.

Door BART KRAAN
ZIEUWENT - Eigenlijk was bij
RKZVC-Vios Beltrum al op voor-
hand sprake van een ongelijke
strijd. Weliswaar handhaafde de
Zieuwentse ploeg zich vorig sei-
zoen ternauwernood, terwijl Vios
B nacompetitiedeelnemer was.
Maar waar RKZVC zijn ploeg bij
elkaar kon houden, stopten nìet
Ewald Wolterink en Roy Tammel
twee belangrijke Vios-spelers.
Bovendien kampten de Beltrum-
mers met een waslijst aan bles-
sures. DerhaÌve kwam de 2-0 ze-
ge van het Zierrwentse collectief
op de hardwerkende gasten niet
als een verrassiri6
Uiteraard toonde RKZVC-trainer
Jos Heutinck zich teweden, maar
hij vond wel dat zijn ploeg het
eerder had moeten afmaken.
,,Het bleef te larrg spannend. We
hadden eerder 3-0 moeten sco-

ren. De ruimte kregen we, die
derde goaì zat er ook wel in. Dan
mag je Vios riiet zo terug Ìaten
komen. Als het vlak na rust 2-l
wordt, krijg je een andere situa-
tie."
Daarmee verwees de oefenmees-
ter naar de kans van Ivo Scha-
renborg in de 48ste minuut. Op
een pass van Eric te Woerd ver-
scheen hij aJleen voor RKZVC-
keeper Ronald te Fruchte, die
echter adequaat ingreep. ,,Die
geal was ook niet terecht ge-
weest", aldus Heutinck.
FIij had gelijk, want RKZVC be-
heerste, met name voor rust, het
duel. De Zieuwentse defensie gaf
vrijwel geen kansen weg. Alleen
na het inbrengen van Joris Groot
Zevert werd de RKZVC-verdedi-
ging even in verwarring ge-
bracht. De invaller bereikte met
steekpasses Gijs Pape en Eric te

Woerd, mâar die faalden in de
afi,rrerking.
Aanvallend deed RKZVC al in de
elfde minuut van zich spreken.
Marcel Terhaerdt won het duel
van Eric te Woerd en passeerde
Vios B-doelman Ioris Reijerink
met een prachtig afstandschot.
Met Terhaerdt is meteen één van
de belangrijkste RKZVC-spelers
genoemd. Zijn actieradius is niet
groot, maar de oud-speler van
Grol is voor de Zieuwentse ploeg
zeer waardevol als verdedigende
middenvelder.,,Vorig seizoen
speelden te veel mensen centraal
op het middenveld", aldus Heu-
tinck. ,,Met Marcel hebben we
het goed opgelost."
Vijf minuten voor de pauze werd
het 2-0 door Sander Kolkman,
die profiteerde van een inschat-
tingsfout van Raymond. Hoitink.
Bijna was het op slag van rust

nog erger geworden voor de gas-
ten, maar Reijerink hield op fe-
nomenale wijze Kolkman van 3-
0 af.
Ook in de tweede helft kreeg de
thuisploeg prima kansen. Maar
arbiter l)onderwinkel keurde een
goal van Dennis Krabbenborg af
nadat Marco Spekschoor de paal
had geraakt. En in de slotfase tik-
te Iustin Mul een corner van
Kolkman naast en schoot Kolk-
man een voorzet van Mul over.
Heutinck was teweden over het
aanvalspel van zijn ploeg. ,,Ten
opzichte van vorig seizoélr nlis-
sen we Freddy Bokkers, maar dat
is goed opgevangen. Er zit nu
meer variatie in. Het moet ook
verrassend zijn. Het is beter dat
je vijf man hebt die zes goals per
seizoen scoren dan ééntje rnet
twintig doelpunten. Na afgelo-
pen seizoen, waarin we olìle-

recht or.rderin bivakkeerclen, is
de s¡rannirrg er¡rf. Er is lneer
weugde en de spelers tìenletì
nleer initiatieven. Aanvallencl
hebben we n-reer gebracht.',

Gehandicapt
Dat gold niet voor Vios Beltrum,
dat als excuus kon aanvoere¡r dat
het rnet een gehandicapte ploeg
aantrad. tsehalve Wolterink erì
Tammel lnoest de nieuwe trainer
Peter Jansen het doen zoncler Er-
win Hoitink (achillespeesblessu_
re),_Ronny.Heutinck, philip Hui_
nink (beiden enkelbleàsure),
Ignace Heutinck (feest), Silvio
Hoitink (vakanrie). Gistermiddag
stonden reÌatief onervaren spe_
lers als Willem te Vogt, Ooilin
Klein Gunnewiek en Bas Hom-
melink in de basis.
Het gemis van centrale vercledi-
ger Erwin Hoitink werd opgevan-

g€

dr
MOTORSPORTvL 
Spielberg, GP van 0ostenrilkm Worldseries 6{l0cc Supersport 1. Pirovano (lti

la Suzuki,2. Chambon {Fra) Suzuki 0,163, 3. Guaresscl

oF (lta) Yamaha 6,185, 5. Zeelenberg (Ned) Yamah

:- ltÌ,225; stand WK: L Pirovano (wereldkampioei
w( 151,2. Guaresschi 124,3. Chambon 121,8.leeler
ee berg 64.

¡ìt WK Superbike, eerste manche: 1. Slight {NZr

::' Honda, 2. Chili {lta) Ducati, 3. F0garry {GBß) Ducalvo 4, Yanagawa Uap) Kawasaki,5. Whitham (GBr) Sr

Dc luki; tweede manche: 1. Slight,2. Fogarty, 3. Chil

u^ 4. Yanaqawa 5. Corser {Aus) Ducati; WK-stand:

I 1: Corser 296,5 punren,2. Slìghr 295,3. Fogafty27t,5.
vet
eel Tolbert, 0pen NK wegrace

r¡e¡ 125cc:1. Bleys (Bel) Honda, 2. Koopman (Ned) Hor
" l" da, 3. Luyckx {Bel} Honda, 4. Van den Eiggelaar {Nevlo flonda, 5. Iimmer (Ned) Honda, 6. De Haan (Ne

sek Honda.

fi." 250cc: 1. Janssen {Hondaj, 2. I/arkink {Honda},

ÏL" eolwe* (Hondal, 4. flomein (Hondal, 5. Èilart {Ébrulls l¿); klassement l. l\4arkink 161 punten {kamp¡oer
lç6¡ 2. Janssen 103,3. Bolwerk 99.

-^, Supersport 600cc: L Hartelman (Ned) Honda,
'jl"' Verstraeten {Ned) Suzuki,3. Pajic (Ned) Kawasaki,dle Van Beek {Ned) Yamaha, 5. iheunissen {Ned) K.

,,y6 wasaki,6. Bosma (Nedl Honda.

redr
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$ DOmNCHEM _ RIøVC lijln de

soede vormvan eindvorig ser-

7ã"n t" hebben behouden, zo

Uiãet sisteren in de vooruit ge
í"ããlai- ãó*Petitiewedstrij d

ittir"l*:*.**t*;ålî.ii-,
derboog in de vierde klasse u

r dieovooir Zeddam: hetwerd 1'4,
äi'óL"roï i"ãã v¡ rae nasse c
kí'am Zelhem niet tot winst na
ãän soe¿e serie in het beken
,tõãrñõoi.regenAD'69 werdhet
'ì-r.lñ ae 

"esäe 
ldasse Fverloor

Haftõ mnstoos van GWW' Het
werddaarGs.

Al na negen minuten liet nieuw-
i.-o*"t I4arcel Terhaerdt met
ãen schot van twintig meter
viós-goatie ¡oris Reij erink kans-

ioós:"r-0. de voorsProng w-e1d

viif minuten voor rust verdub-
uËld door Sander Kolkman'

''l

VIERDEKTASSEC
4e kla¡se G
WC - Varsseveld

Vosseveld - Haaksbergen

KSV - Dinxperlo

Lochem - Grol

{tì '

3¡0 .

3"{'r
IT
liì ,'

3-,-0.
3.t'1
l: t[;
2. ¡v 0r;
2- ,n
t_l
1::' 1' ,

1-:: 3i'

;ffiË"Î-'+$'"':ilåï,-33'',J*å;?

Vorig seizoen lang degradatie-
kani[idaat, dit jaar meteen oP

de eerste sPeeldageen overwln-
ni"-g.-niøvc kon ãch in de vier-
äã iãaise c amper een Prettige.re
itart wensen. OP de overwrn-
hins viel niets ãf te dins-en'
*ãtít ¿" tlt"isclub wasvooral in
àe ãetste helft de betere Ploes'

WVC
KSV
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Dinxperlo
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Varsseveld
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Varsseveld-RXZVG l-O (l-o)
1-0 Maræl Golstein (pen.)'

"Deze zege.is goeÇ voor het zelf-'
vertrouwe{ì." Trai4er Erik Kot-
terman vån Varsseveld:wà OU¡
met de overwiruiing. ,Het was
hardnodig om na de slechte pe-
riode weer'eens punten te ha-
len." "':,
Hoewel de ploegen g#haardig
waren, kreeg VarsseveËþþeste
kansen. De enige treftr viel in
.de'laatstir minuut van deee¡ste
helft. Wpúre Stuiris werd neer-
legd en &farcel Golstein benune
de strafschop, In & tweede helft
keeg de thuiódrå.legio kansen
om de score op te, voeren, maar
Mark Kreeftenberg, Wiebe Stur-
ris eh Nick' Rotman hadden l

pech. Rogtinier, Ton vair Dilten
viel na zet'minuten uit rûet een
spierblessure. -:

Lochem
4{
3-2.
2-2
3-1

t-2.
1"{l

IAI¡VC

Witkårnpers
KSV

I vtosB '

i RgVC
i Din¡perlo
,¡Vosi,eveld

Vdt*veN

im
Háakshrqen
Reunie .

,,9 20 0 62 0'0 .6
1 '1. 0 41.0 1310r 310¡ 3.1013r .0 1 30 2 -0 2
0. ,1 ' 1 '1
'0'B 2 ß0'0' À.0

5. 1.

5-2s3
¿.?
2-l
4-4
$3
1"3
$3
3-4
1-4
û- .6

2..2
2\l

\2
2

'¿
2
¿

2
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ZOÍIDAG ¡TC

RXZYC-Lochem 1-f lt-O)
1-O Guido Nobbenhuis, I-1 Ger-
janBrummel
Het was een matige wedgüijd.
W.oordvoerder Wilco Wopreis
van RI(ZVC: ,We namen ver-
diend de leiding maar daama
wãs Lochem sterker." Het veld-
oyerwichtvan Lochem levetde in
de n¡r¡eede helft de verdiende ge-
lijhnakei op. Beide ploegen wa- ,

ren daama.teweden met het
punt en meden risfco's.

4e Hasse C
RKZVC - Læhem
vtosß: KSy
Wilkampers-Vosseveld .' - *"
Grol- WC
Dinxperlo - Hæksberoen
Varsseveld -fieunie -

1-0

1-3

0-1

Wi*ampers
WVT
Grol

VIOS B
Varsseveld
Reunie

RKZI/C

KSV

tæhem
HækSergen
Dinxperlo
Vosseveld

4 4 0 012'43019
4220I
42117
4 2.8 2 64. 2 0 2 €41124
41124
4 0 3. 134103 341 03 34.10 3 3

12-. 2
&¿
i_.s
i-ft
4.4
6-8
S^ù
$ r.8r
t 1õ'

3- -8



UOEÍBAt
¡te klas¡e C
Beunie - KSV

RKilC - Voseveld
Witkampers - lhakbergen
Grol - DinxPerlo

Varggeveld - Lochem

&3 1

$1
.,. v2

,iir 32

12 15- 4.
12 1+ 11

li &1
t0 ðr8#..4
l0 #es'B- 8
I "7, 11

I s67 96
6 7-12
3 8-13
3 .&14

' zollDAG ¡tC

. RKZVG-Vosseveld 5-1 (l-f )

i o-r. lrtart< Wissink, 1-1 Guido

. NoUbentuis, 2-l en 3-1 Ma¡co

. Soekschoor, 4-1 Mark Kame-

' bàek 5-1 Sander'Eekelder'
I I In de dertiende minuut strafte
' 1 Mark Wensink een fout r¡an 'RK-

-ZVC-doehnan- Ronald te Fruchte' af: 0-I. Daarna.domineefde de

thuisclub. Dat leidde Pas in de

4lste minuut in,de gelijkmakçr
van GudP Nobbenhuis. ln .de

- nrreéae helft ging het lange t¡o
seliik oP. Een kwartier voor a¡o

icoärde" vtarco SPekschoor 2-l'
nii ¿it doelPunt ging doelman

Etik ramþiêrmole niet vriiuit'
iããevul¿ïas dicht bij de gelijk-

' maker maar Sander Eekelcler

ttãóte een ¡¿van de liin af' In de

halste vijf minuten scoorde oe

thlrisclub drie keer'

WVC 6'4_0 1

6 4 02
6402
53.1 I
6312
6303
6303
6272
6213
620 4
6033
61-0 q

vüi*anpem
V*ssqæld
vw8'
KSV

Haaksbergen
Reunie
Grol

RKZVC .,
Dinxperlo
Lochem
Vosseveld

ri -,.. - *x

x\

9É.

SPORT ì

¿lê klasso C.
vr0sB-wc :
Diuoedo - Rl@C
Haahbergen -Vosse¡dd

VWC 9

Widcamoen 10

Haakstàræn 10

Vars,eve[l I
KSV S

vtos B I
Groi I
Vosseveld 10

Hø/C I
Reunie I
Dinxoerlo 8
iæ-trbm I

6 21m
6 1 3' 19

6 0 418
51316
4 3 215
32311
? 4 2lt
31810
23 4I
306I
215 7
1447

0-4
33
$1

z+7
17- 14

1$ 1A

l$ 11

r& 15

$10
l0- 10

11- 21

1+ 13

7- 15
'r& 16

Le r8



u nck gooit schoolbord weg
Oefenmeester van RKZVC hekelt na partij tegen Dinxperlo (3-3) instelling van zijn spelers

Door FRED DIKS.
DINT(PERLO - Het uitdragen
van de kerstgedachte was aan
trainer Jos Heutinck van RK-
ZVC eisteren niet besteed. De
Zieuüentse oefenmeester he-
kelde de instelling van ziin
pupillen na de 3-3 remise in
Dinxperlo.

,,Tijdens de pauze heb ik de jon-
gèns verteld dat ik oP zo'n ma-
nier niet eens wil winnen. Ik kan
tiet schoolbord net zo goed weg-
gioòien", zo gebaarde de driftige
Heutinck. ,,Er was geen scherpte
gn geen concentratie. Zo'n
slèbhte instelling mag wat mij
bejtieft afgestraft worden. De ba-
sis van het voetbal is het tonen
vañ een goede wedstrijdmentali-
teit en die ontbrak vanmiddag.
Cciinpetitievoetbal is nu eenmaal
ànâers dan partijtjes in de zaal.
Nu hadden ze ef moeten staan."
Iotm Heutinck had ondanks de
wanprestatie van zijn tobbende
team toch met de volle buit aan
de haal kunnen gaan. ,,Maar dan
mciet je niet telkens een voor-
sprong weggeven. Bovendien
had alleen Dinxperlo recht op de
drie punten. Gelukkig is het geen
structureel probleem, want Zieu-
went moet het altijd hebben van
de eenheid. Ik herkende de jon-
gens vandaag niet terug."
Nadat Dinxperlo het betere van
het spel had sloeg een cornervan
Sander Kolkman aan de andere
kant in als een granaat. Doelman
Ben Nijenkamp, die inmiddels al
bij de veertigers behoort, bleef
het antwoord na zeventien rhi-
nuten schuldig: 0-I.
Ondanks het slechte positiespel
vah beide kanten 'slaagde hek-

'.,kÞnsluiter Dirxperlo ei in om
'vJöt langszij te komen. Marcel
Vreeman reageerde attent in de
rebound, nadat doelman Ronald
te'Fruchte de bal niet klemvast
had gepakt. Na de pauze her-
haalde zich die situatie tot tvvee
keer toe. ,,Voor ons was de grote
û¡lnst dat we drie keer achtereen
vdn een achterstand terugkwa-
men", meldde Dinxperlo-oefen-
nieester ErikWeening.
0!r'aangeven van invaller Justin
Mul bracht Marcel Terhaerdt de
giasten weer op voorsprong. Ter-
haerdt stond woeger bij Grol als
úi*dediger opgesteld, maar werd
dë'laatste tijd door Heutinck om-
gëturnd tot een succesvolle en
a$ressieve aanvaller. Terhaerdt
was na twee minuten al kansrijk
geweest maar poeierde het leder

I toen hoog over. Het antwoord
van Dirxperlo kwam in de per-

soon van Frank Gerritsert. De
Dirxperlose aanvoerder zag zijn
knal van richting veranderen, zo-
dat doelman Ronald te Fruchte
het nakijken hadl.2-2.
Dinxperlo dicteerde de strijd en
rook de winst. Heino Elburg
stuitte op de Zieuwentse sluit-
post, Frank Gerritsen knalde
naast, terwijl Patrick Aaldering in
kansrijke positie faalde. De gas-
ten werden in die fase wegge-
speeld tot ongenoegen van een
hoofdschuddende Heutinck.
Kort voor tijd viel de treffer aan
de andere kant. Uit een corner
van Sander Kolkman liep doel-
man Nijenkamp onder de bal
door, waarna Sander Eekelder
inkopte: 2-3. De gerechtigheid
kwam even later toen wederom
uit een corner een doelpunt
werd geproduceerd. De hoek-
schop van Frank Melten werd
door Heino Elburg ingekopt: 3-3.

Resultaten
,,Kort voor tijd dacht ik dat het
verhaal over was", zo gaf Wee-
ning toe. ,,Qua resultaten loopt
het nog niet lekker, maar al5
mens en trainer ben ik niet ver-
anderd. Ik vind nog steeds dat
we veel te laag staan, maar als je
onderaan bivakkeert schijn je
geen recht van spreken te heb-
ben. En dit duel zo pal voor de
winterstop was uiteraard niet
ideaal, vooral omdat we een hele
poos niet gevoetbald hebben.
We trainden op ijs en sneeuw.
De ene keer was er te weinig wa-
ter en de andere keer weer te
veet. Wij hadden het gevoel alsof
we bezig waren äan het eerste
oefenduel."
Voor de Dirxperloërs hoeft de
winterdtop niet zo lang te duren
als voor andere clubs. Op don-
derdag 7 januari speelt de forma-
tie van Erik Weening voor de
derde bekerronde om 20.00 uur
tegen vierdeklasser Rijnland.
Vandaar dat hun trainer Toon
van Bindsbergen gisteren een
kijkje kwam nemen. ,,Officieel
moesten we op 10 januari voor
de beker voetbdlen, maar dän
zitten we met de hele ploeg in
Winterberg op wintersport.
Dirxperlo was bereid om mee te
werken aan het verschuiven van
de wedstrijd. Dat vonden wij erg
sympathiek van de vereniging.
Ze deden niet moeilijk."
Die barmhartige sfeer zit ook een
beetje bij de hoofdmacht van
Dinxperlo ingebakken. De sPe-
lers schijnen de grootste wien-
den van elkaar te zijn en ieder-
een roemt de geweldige onder-

linge sfeer, maar de club mist in
het veld een terriër die de zaak
wakker houdt en de technisch
begaafde spelers naar grootse

prestaties opzweept.

Opstellingen. .

Dinxperlo: Nijenkamp, Van Langen, Radst-

aak, Genitsen, Wynia, Elburg, Martijn Mel-

ten, Frank Melten, Aaldering, Vreeman, Te

Kaat.

RKZVC: Te Fruchte, Peter Bouwhorst,- John

Krabbenborg, Tobie Krabbenborg, Erik Bouw- I

horst, Spekschoor (Mul), Eekelder {Han

Rouwhorst), Wassink, Kolkman, Dennis

Krabbenborg, Terhaerdt.

RKZVG-aanvaller Marcel Terhaerdt (linksl probeert de bal te koppen voordat Dinxperlo-doelman Ben Niienkamp ingdipt' Foto: Theo Kock



Dinxperlo en RKZVC tonen weinigbezieling

tilù$iegersnog
op de bodem
DooTARNOLDJANSSEN

DOETINCHEM-OpeenPri-
ma te bespelen veld veld
was er gisteren een ont-
moeting tussen de laag-
vliegers van devierde klas-
se C. Held<ensluiter Dinx-
perlo moest het oPnemen
tegen het twee Plaatsen
hoger bivakkerende
RKZVC. Ondanks de grote
belangen was er van bel'e'
vingweinig te merken. De
gasten kwamen tot drie
keer toe oP voorsProng
maar evenzoveel keer wist
de thuisclub weer oP gelij-
ke hoogte te komen. Met
de 3-3 blijven beide Ploe'
gen op de bodem van de
vierde klasse C.

Die thuisclub had gedurende het
grootste deel van de wedstrijd wel
ñet beste van het spel maar kreeg
niet waar het recht oP had, name-
lijk de winst. Verlies zou niet te-
recht zij n geweest maar de wil om
te winnen droop,niet van de
groen-witten af.' Aánvoerder
Frank Gerritsenvan de thuisclub
vond ook dat zijn ploeg had moe-
ten winnen maar was achteraf
blii met het ene punt. ,,Gelukkig
toónde de ploeg toch een stuk
wilskracht en lo¡r'am goed terug.
Het is moeilijkwant ookvandaag
bleekweer dat er nog niet genoeg
geloof in eigen kunnen is. We krij'
gen voldoende kansen maar het
benutten is èrg moeilijk."
Omdat de vaste doelman van
Dinxperlo, Pascal Obbink, gebles-

' 
seerd was moest trainer ErikWee-
ning een beroep doen oP de 40-ja-
rige Bennie NijenkamP. Deze rou-
tinier zag er niet goed uit bij de
openingstreffervan de gasten. Na

ruim een kwartier scoorde San-
der Kolkman namelijk recht-
streeks uit een hoekschoP' Hier-
voor had de thuisclub duidelijk
hetbeste van het spel. Kansenwa-
ren ervoorKim te Kaat en Martijn
Melten. Die mogelijkheden ont-
stonden door slecht uitverdedi-
gen van de gasten. ,,De bal werd
een paar keer zomaar in devoeten
van de tegenstander .gespeeld",
foeterdeJos Heutinck, trainervan
RKZVC. ,,Dat kan toch niet. Als je
op wilt bouwen via de vleugels
moeten die spelers ér ook zijn. Er
werd lang niet hard genoeg ge-

werkt: Dat zullen ze weten ook."

Voorsprong
ondanks:het mindere spel kwam
RKZVC dus toch oP voorsProng.
Na ruim twintig minuten werd
het gelijk toen doelman Ronald te
Fruchte van de gasten een schot
van Martijn Melten niet ldem
kreeg. MarcelVreemanwas er als
de kippen bij om raak te schieten
(1-1).

Na de rust was er hetzelfde sPel-
beeld. De thuisclub maakte het
spel maar weer viel het doelPunt
aãn de andere kant.Al binnenvijf
minuten was het raak toen een
hoge voorzet van links voor de
voeten viel van Marcel Terhaerdt
die met ditbuitenkansje wel raad
wist (1-2). Opnieuw werd het ge-

liik. Een schot van afstand van
aánvoerder Frank Gerritsen werd
van richting veranderd waarna
doelman Te Frucht kansloos was
(2-2). Hierna kreeg de thuisclub
wederom kansen oP een voor-
sDrons maar weer viel het doel-
oint ãan de andere kant' Nu was
het Sander Eekelder die uit een
hoekschoo onsehinderd raak kon
koooen tz^-¡1. tñ de slotfase viel de
¿iti ierciien¿e gelijkmaker toch
nos. Het was weer een hoekschoP
die"nu kopPend werd verzilverd
door Heino Elburg (3-3).

hebben weggewerkt moet je wel
blii ziin met een Punt", was de
reáctiê van Erik Weening, oefen-
meester van DinxPerlo. ,,Gezien
het spel ben ik daarmee niet echt

'tevreãen. We waren gedurende
het eerste kwartier heer en mees-
ter. De winstvanvandaagwas ech-
ter dat we steeds goed terug ble-
ven komen. Ik kan allèen maar
constateren dat we goed bezig
zíjn;'
Hêutinck moet zo nu en dan wel
met het zweet in de handen heb'
ben gezeten als hij weer eens een
verkeerde pass zag.,,Weinig bele-
ving, onnodigbalverlies en slecht
uitverdedigen; ikmoet stellen dat
we te veel kregen met dit gelijk-
spel.We hebben de afgeloPenwe-
ken aardige oefenwedstrijden ge'
speeld maarvandaagwas er com-
petitie en dan gelden andere wet-
ten. Daarvan was lang niet
iedereen doordrongen. Ik kan blij
zijn met het resultaat maar dat
bén ik niet eens. We moeten het
j uist hebben van een goede instel-
ling, die was er vandaag niet."

Dinxoerlo-RKZVC 3-3 (1-11. O'1
Sander Kolkman, 1-1 Marcel Vree'
maî, 1-2 Marcel Tethaetdl,.2'2
Frank Gerritsen, 2-3 Sander Eekel-
der, 3-3 lleino Elburg. Scheids-
rechter: Wesselkamp uit Spijk. Toe'
schouwers: 1 50. Gele kaarten: Mar-
co Spekschoor van RKZVC en Patrick
Aaldering van Dinxperlo.
DINXPERLO: Bennie NilenkamP;
Niels van. Langen. Bert Radstaak,
Frank Gerritsen, Menno WYnia; Heino
Elburg, Frank Melten, Martiin Melten;
Marcel Vreeman, Patrick Aaldering,
Kim te Kaat.
RKZVG: Ronald te Fruchte; John
Krabbenborg, Peter Rouwhorst. Tobie
Krabbenborg, Erik Rouwhorst; Marco
Soekschoor (46. Justin Mul), Sander
Eèkelder (85. Han Rouwhorstl, Joris
Wassink; Sander Kolkman, Dennis
Krabbenborg, Marcel Terhaerdt.

t DueI om de bal in een duel
met veel doelpunten maar
slerltt voetbal. (Foto: Ian van

,,Na drie keer een achterstand te " denBtink)
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RKZVC
rnoet meer

scoren

:?r,,,
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De prognose .voorafgaand aanl
dit seizoen luidde bij RKZVC:,
handhaven in de vierde klasse,
maar dan op een gemakkelijkeri
wijze dan vorig seizoen. Na tien
wedstriiden is de naam van de
equipe van trainerfos Heutinck
echter pas terug te ünden onder-
aan de ranglijst. De plo-eg uit
Zieuwent sprokkelde tot nu ne-
gen punten. Heutinck vindt de
situatie echter verre van hope-
loos. Het verschil met een viertal
andere laagvliegers bedraagt im-'
mers slechts één punl Dê trainer I

dicht {jn ploeg zelfs nog kansen
toe op hetbehalenvan eeir perio-
detitel.

Een ding,ís zeker: in Zieuwent
had men'iets heel anders ver-
wacht van dit seizoen. 'We had-'
den voorafeen heel andere voor-'stelling. 

We moeten snelwegvan
deze positie en datkan al met één
overwinning', weet de Zieuwent-
se oefenmeester. Net boven de
rode lantaarndrager staan Vos-.
seveld, Reüdie, Grol en Lochem
mettien uit tien en Dinxperlo dat
elfpunten achter zijn naam heeft
staan.

Heutinck (37), bezig met zijn
vierde jaar als hoofdtrainerbij de
vierdeklasser; kent de belang-'
rijkste oorzaak van de lage klas- r

sering van zijn elftal. 'Het sco-'
. rend vermogen moet verbeteren.

Over het veldspel ben ik niet on-
teweden, maar.we hebben grote,
moeite goals te maken. Daartrai- .

nen wetan oòk veel op.', i

'Verdedigend gaat het redelijk i

goed', vervolgt de trainer. j
Het probleerh ligt echt voorin, I

mede doordat Freddie Bokkers.
het vorig seizoen is gestopt.' i .

Een anderprobleem is de leeftiid
in de selectie. De as van hèt elftal
heeft een gemiddelde leeftijd van
negentienjaar, rekent Heutinck
voor. 'Dan kom je soms op cru-
ciale momenten ervaring te koÉ,;
maar dat is logisch. Die jongetís
voldoen zeer zæker. Op termifir,
en dan heb ik het over rJen jaar-bf
drii, moet deze ploeg tlerdekl4s-

. ser kunnen zijn', voorspelt {ij.
. Maar voorlopig hggen de zakèn

nogeven anders. 'Het eerste doel
isonsgoedte nestelen in dieviel'
de klasse.' .t'

RKiZVG-Haaksbergen G0
gestaakt
Hoewel zegsman Henri Wei-
kamp van RKZVC begrip had
voor de beslissing van arbiter
Elferink uit Winterswijk om het
duel in de rust te staken vond
hij wel jammer. 

"We hadden
Haaksbergen in on2e greep. We
hadden daarom,liever .doorge.
speeld."
Iñ de eerste hetft kreeg de thuis-.
club drie goede kansen. Een in-"
zet van Sander.Eekelder ging vi4
de lat over. Doeiman O[a¡iSa-i
riaslan voorkwarn met goede
reddingen goals van Iohn Krab-
benborg en SanderEekelder.

4q_klas.o G .

Læhem . Vosseveld

neunie - WVC 
'

RIGVC - Haakstíergen '
Vl0S B - Dinxperlo

vwc 11 I
vlos B 11 6
W'rtkampers 10 6
Haaksbergeî. 10 6
Vanseveld. 10 5
KSV. If) 4
Læhem 11 3
Dinxperlo 11 3
Grol 10 Z
Rer¡rie û. 11 3
Voseveld - 11 3Rtøvc r0 2
WVC kampioen 1e paiode.

5"tì

&3,.
afs
3-0'

c,,
l2
t{
lt..
15,.
z0
28"
27.n'
11

19
2t/
14.,.

z ,t 2ù 3t-
232016-
1 319 17-
0 4 18,Ît'I 416 fS
3 315 tS-
4 413 n-
2 6 r1 tF
44101+
1710 8-
1 710 1l-
3 5'9 14-

çÉBBUAB\
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N\Þ,ÀNoAg

z1-

DÉ

Lochem*KZVC +2l2{ll
l-0 Ben Kerkemeijer, 2-0 Edwin
Popkes, 2-1 Simon Eekelder, 3-l
Christíaan Voorrman, 3-2 Ioris
Wassink, 4-2 Gerjan Brumrnel.
RIØVC keek na vier minuten al
tegen een 1-0 achterstand aan.
pe ploeg qan ûainer los Heutin-
ck- speelde ohdanks de vroege
¿¡þtÍrrstand goed, maar tret spet
werd_niet in doelpunten omge-
zet. Vlak voor rust werd het ze]ß
2-0. ln de rweede helft bleef RK-
TVCde aanvalzoeken. Simo Eek-
eldei verHeinde de achterstand
tot 2-1. De 3-t van .Christiaan
VoorÍnan was een tegenvaller,
maar RI(ZVC gaf niet op. Ioris
Wassink scoorde in de Z0ìte mi-
nuut 3-2 en alles leek weer moge-
lijk. Tien minuten voor tijd ùel
de beslissing toen Gerjan brum-
melvoor4-2 zorgde.

ae bâa.o C
WC-Grol
V.osæræld. Wiûanners
KSV -YroS B

tochem - BKa/C
Ranie - Vaßsa/eld'
HaaMrgen- Oiupedo

'ì
È.
4l
1-2'-
4-2
t.3
&Í;
-?¡.,
10"
tSri
{gtr
ll.r
t6'
'ù:;
ú:'
f8,,
25 -:
2Ë.
â,ri.
18i

t!t'

WVC 12
vt0s B 12

Hæksbagen 11

Wi$ørpels t0
Væseveld 1l
Loctem 12
KSV lf
Grol lt
Dinxpølo: 12
Vosseveld 11

Reunie 12
BKZVC 11.

8 3 127 32-
7 2 3 23',18-
7 0 4n ß
6 I 31S 1t-
61419.1&
44418.?7-
434152S
26 4il 15
32711 17-
31.71011-
31810 I
23 6 S 1&

Wf kampiæn le pøiode.



Door onze sportredactie
DOETINCHEM RKZVC

ii#ätll$*.¡:#t1Íi0,",,
n,,nm:iii:.g,*.a:ml
RKZVC. De ploen rr*
Heutinck -Ë"äi vdlr trainer /os ,

¡;" * ì: #i,i,fiïi;" ffÍ,í'
åï,rlj^_.op. rinrerspits -ùäli
XÏl^ttuYntun r"oor¿u - 

il'oì
,iï^"_" T,:"lSn later scoorde hiiweer, z_0. Het zat nì<zväiiå?mee, want in de ,.tì,
;#li,::Ti,t # fri,:,iï"l" #¡-:vL regen de lat, -n.had z -t" u,,,l,l ̂ -*'-. :'T" ruststand

--sr¡.¡ç¡¡ zlln.. oordeeldewoordvoerder Aír""
l:.p1g1. D;,á"r',."i,ï *"orä0,îce 

^^vijftÍgste rn¡nu,íi beslist.vvoestenenk scoordo r
¿" 

".ut*iråì .ìr';6:r-0. zetrs

*nd. .Jnietge_

steeds verder in het sloo.
kensluiter van 4C verloor

De
met 3-0

van Witkampers en zag de con_
currentie wel punten pakken.
Grol won met 3-l van Reiinie en
Dinxperlo- speelde met 2-2 gelijk
tegen Lochem.,

UOETBAL

¿$e kla¡¡e C
WC - Vosseveld

Witkampers - flKZVC
Grol - fleunie
Dinxperlo - Lochem
Haaksbergen - KSV
Varsseveld - Vl0S B

3.0
3-q
a1

2_0

t:¿

36- 11

21- 13

20- 17
21- 15

20- 1B

24- 25

30- 25

18-19
13-29
19- 27
11- 26,
17- 25

14 I 4 131
128û424
1473424
1272323
13 6 3 421
13 5 3 518
14 4 6 418
1235414
13 4 1 813
14 3 4 713
1432511
13 23 B I

WVC

Haaksbergen
VIOS B

Witkampers
Varsseveld

KSV

lochem
Grol

Vosseveld

RKZVC

Dinxperlo

flounie

WC kampioen 1e periode.

B

\



RK:Z,,VC profiteert van slappe mentaliteit l{ospeveld
Door on!e:$poÉr'edactie
DOETINCHEM - RKZVC heeft
gistermiddag geprofiteerd van de
slappe instelling van Vosseveld.
De hekkensluiter van 4C won
met 1-2 en droeg daarmee de ro-
de lantaarn over aan Reünie, dat
met 2-l van KSVverloor.

UOETBAT

4e klas¡e G
WC-VIOSB
Vosseveld - BK.ZVC

KSV: Reunie
Lochem - Varsseveld
Dinxperlo - Grol
Haaksbergen - Witkampers

. 4.1
1-7
a1

,. t-n

J_O,

0-1,

1 34 40- lti
3 26 22- t55 24 21- 14

5 24 21- 21

A ¿l lh- lt)
5 21 20- 20'
4 21 32-25:
4 15 21- 22
7 14 22" 30'I 13 14- 31.
B 12 19-2ô

1D 11 12-.28

WVC

Witkarnpers
Haaksbergen

VIOS B
KSV

Varsseveld

Lochem

Grol

Dinxperlo

Vosseveld

RKzuC

Reunie

1510 4
13 82
1390
1573
14 6 3
1! 6 3
15 5 6
13 3 6
15 3 5
1441
14 3 3. 15.3 2

Vosseveld.RKZVC 1 -2 lO-21
0-1 en 0-2 Joris Wassink, 1-2 Mark Wen-
sink.

,,Sommige spelers waren kenne-
lijk niet op de hoogre van het be-
lang van dçze wedstrijd", bekriti-
seeîde tiainer Frank Verheijen
van VosSeveld de instelling van
'zijn' spelers. ,,Met alle respect
voor RKZVC, maâr hun overwin-
ning kwam tot stand door onze
slechte mentaliteit."
Ioris Wassink zette RI(ZVC in de
eerste helft op het winnende
spoor. De tweede helft speelde
Vosseveld beter, maar aan één
helft had Vosseveld niet genoeg
om de achterstand goed te ma-

r ken. Alleen Mark Wensink scoor-
de tegen: l-2.

WC kampioen 1e periode.

l
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Reünie staat in vierde klasse boven d-ç*$treep
Door onze sPortredastie
DOETINÇHEM - Reitnie won in
de vierde klasse C met 2-1 van
Vosseveld en staat boven de

streep. De rode lantaarn is Weer

in handen van RKZVC dat met 1-

2 van WVC verloor.

UOETBAT
qE GELDERLANDER/ MAANDAG ZZ ITIÁNNT 199S:;Å

T.,VC"weer laatste q

nKzvc-uuvc t'2lo'21
ö-ì:ô"t¡"tt Lieverdink' o-2 Da-

¡iet Sun¿muo, l'2 Barry Bes-

schers.
in¡ããiâuo"¡aer Henri WeikamP

"" ntrzvc had weinig H1¡se-

uãrt"ttit tutt"".koPloPer WVC en

iüäC 
- 
eeconstâteérd' "WVc

nãã *"t ãe mees¡e kansen en
-trðeft 

daarom verdiend geYol-

,;;ri "ã-"on¿ 
hij. In de derde

minuut ls¡¡am WVC ' oP .voor:

iå'f åå 
"fl:å::il 

läis'uÏLvä'
verdediging ontsnapt en scooÏ- '
àã. vi¡räiñ"ten voor rust maak-

äb;iët sandman er o-2 van' In

ä""ï'ä;ËIft had de thuisclub

-*"åïï¡t"rit, maar gro.te kan-

rålr"umutt daar niet uit v*oort'

Ë"n-de"" doelPunt van-Barry
ããti"nËtt ut*"h[ de sþanning te-

rus (1-2)' Patrick Jansen van

VÑC ttu-¿ P""h met twee iúzetten

tegen de lat.

4e ltlas¡ç G
[ochem-KSV ''
Beunie,. Vúlseveld
HK r0,..wvc
V|OS B - Haaksbergen

Witkamoers - DinxPerlo

Varssevbld - Grol

1,â
zjT .

11
4*4'.
5:¿

3.2,

WVC

Vt/itkampers
VIOS B

Hdakbergen
KSV

Varsseveld

lochem
Grol ,

Dinxperlo
Reunie

vossevrild
RKZVC

WC kampioen

i6 11 4 1 st: qz-ß,
14 g 2 3 29 27'11'.
16 8 3 5 n 25'22'
14 8 0 6 24 u-18
15 7 3 5 24 31-28
15 7 3 5 24 23-T',.\
rs 5 6 5 21 '3fi30.
14 3 6 5 15 23-?5.
ie 3 s I 14 24-15-
'18 4 2 10 14 14- ?9"'
1s.4 1 10 13 ls38
t5 3 3 S 12 20-4,

eperiode. .È.
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¡le klas¡e C
WC - Reunie

Vosseveld - Lochem

Grol - Witkarnpers
Dinxperlo - Vl0S B

Haaksbergen - BKilC

3-1.

1-3

21
2-1
2-1

Haaksbergen-RKZVC 2'1 l24l
t-0 lamó Meijer, 2-0 Marcel
Scheggetman, l-1 Sander Kolk-
man.
Na twee nederlagen had Haaks-

bergen wat goed maken' Voor de

oarte speelãe de Ploeg van trai-
'ner lepärkamP Prima voetbal en
ã.t t"irit""tde in een verdiende
2-0 voorsProng. ,,In de tweede
tt"it ro""i¿u iÍ<zvc degradatie-
voetbá. OPtisch veel druk, maar

weinig kansen", zo wÍts het oor-

deel lan PePerkamP over het
spel van nfZVC. Een l¡¡vartier

voor tijd maakte Sander Kolk-
man2-i. Meer kansen kregen de

gasten niet.

WVC

Witkampers
Haaksbergen

VIOS B

KSV

Varsseveld

Lochem

Dinxperlo

Grol
Reunie

Vosseveld
FKZVC

17 12

15 10

4 1 40 45-14
2 3 32 30-19
0 6 27 24-19
3 6 27 26-24
3 5 24 31-28
3 5 24 n-22
6 5 24 37-3l
5 B 17 2ü36
6 6 15 25-28
2 11 14 15- 32
1 11 13 16- 36

3 10 12 21- 30

15

17

15
tþ
17

17

15

17

16

16

0

I
7
1
6
4
a

4
4
t

6

99

RKZVG-Reünie 1-3 (&2)
0-1 Hans Kistemaker, 0-2 Rob
van Eykel-Brouwer, 0-3 Hans
Kistemaker, 1-3 Sander Kolk-
man.
De wedstrijd werd bepaald door
de woeþe treffer van Kistemaker.
Hii scoorde in de derde minuut'
Bií 0-2 raakte Wassink van RK-

Ñc A. paal. Kolkman en SPek-

schoor van de thuisclub miste
kansen om van te watertanden'

¿le klasse G
Vosseveld - WitkamPers
Grol - Haaksbergen
KSV - Varsseveld

ßKZVC - Reunie

Vl0S B - lochem
Witkampers - KSV

Grol - Vosseveld

Dinxperlo - WVC

Varsseveld - Haaksbergen

1-l
1-1

t-J
t-0
L-L

t-0
2-1
aa

WVC

Witkampers
VIOS B

H:iaksbergen

KSV
Varsseveld

Lochem

18 12 4 2 40 46-16
17 10 3 4 33 35-25
18 9 3 6 30 27-24
11 g 2 6 29 27-22
11 7 5 5 26 34-31
17 7 5 5 26 2ç25
18 s 6 7 21 35-34
'r8 5 5 B 20 28-37
11 4 7 6 l9 21-29
18 6 1 11 19 22-38
18 5 2 11 17 18-33
17 3 3 11 12 22-33

Dinxperlo

Grol

Vosseveld

Beunie

RKZVC

WC kampioen 1e Periode.
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RKZVC wil eigen
spelletie spelen
RKZVC-Reünie is morgenavond
meer dan zo maar een potje voet-
bal in de vierde klasse C. De win-
naar is weliswaar nog niet uit de
zotgeî, maar kan in elk geval
met een geruster hart de strijd
van de overige degradatiekandi-
daten Dinxperlo (thuis tegen
WVC), Grol en Vosseveld (ont-
moeten elkaar in Groenlo) paas-
maandag volgen. RKZVC begint
als drager van de rode lantaãm
aan de strijd op de Greune Wei-
de. Het lijkt voor de Zieuwentse
formatie met een achterstand
van twee punten op Reünie, dat
echter een wedstrijd meer speel-
de, de wedstrijd van de waarheid
te worden. Trainer Jos Heutinck
wenst echter die kwalificatie niet
te bezigen. 'De strijd wordt nu
nog niet beslist. Na dit duel vol-
gen er nog vijf wedstrijden en in
die reeks ontrnoeten we ook nog' Dinxperlo (nu vijf punten meer,'
maar ook een wedstrijd meer ge-
speeld) en Grol (drie punten
meer, maar een duel minder).
Grol is in mijn ogen weliswaar
geen ploeg om te degraderen,
maar het komt er nu op aan hoe
je met druk weet om te gaan. Zelf
heb ik het gevoel dat dãt laatste
bij ons redelijk goed zit. Tegen
Reünie hoeft niemand een wed-
strijd met fraai voetbal te ver-
wachten. Het zal op strijdlust
aankomen. Wij zullen echterwel
moeten blijven voetballen. Het
eigen spelletje spelen, want wij
hebben geen team om het wapen
van de lange hoge bal te hante-
ren. We zullen in alle linies agres-
sief moeten zijn. Dat laatste is

.duidelijk en dat weet ook-ieder-
een. Voor dit duet hoef ik ze ook
niet te motiveren. Agressieve oe-
fenstof is deze week zelfs uit den
boze. Het creatief en plezierig
bezigzijn staat nu voorop. Zon-
der spelvreugde bereik je immers
niets. Dat kan echterwel samen- ,

_gaan met hard werken en daar '
lèg ik nu de nadruk op.'

a
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ßKZYC-Varsseveld 3'l (3-O)

1-0 en 2-0 Marco SPekschoor' 3-
0 Sander Eekelder (Pen).

RKZVC pakte belangrijke Punten
in de degradatiestrijd. Het nam
door twee treffers van Marco
Spekschoor binnen zestien mi-
ûuten een 2-0 voorsProng. Na-
dien schoot hii oP de Paal. Door
een benutte strafschoP van San-

der Eekelder werd het toch 3-O'

Varsseveld was voor de Patrze
sevaarliik door acties van John
fresselirt en Marcel Golstein'
Pas dertien minuteq voor tiJd

scoorde Va¡iseveld. Marcel Gol-
stein zorgde voor 3-1. In de slot-
fase waren de betere kansen

voorRKZVC.

¡ls ld¡s¡o G
WVC - Haaksbergen

Vossweld - Dinxpedo'
(SV - 6rol

.Lochem - Witkampers
Beunie -Vl0S B

RKÃIC -V¿nseveld

s.4

ül''
1_1

1{' 1-{,

3-1

2 43 4s-ìi
5 33 35- 28i 30 27-ß
7 29 .28- 25

5 2t 35- 32

õ ?6 27- ?8
1 24 36- 34
t 23. 31- 37
6 20 2e 30-

11 20 t9- 3$
12 19 22- 11;
11 15 2F 34;

WVC

Witkampers
VIOS B

Haaksbergen

KSV

Varsseveld

1913 4
1810 3

1393
18 S2
18 7 6
t875
1966
ls65
1848
1S62
î9 6' 1

184 3

Læhem

Dinxperlo .' .

Grol

Reunie

Voseveld
BKZ{C

WCkampiæn le peride.

r9

9t.

TIOETBAI

-

¿le klagse C
RKZVG - Haaksbergen
Witkampers - Grol
Varsseveld - KSV

1-1

t-J
3-2

4S- 17

3S 29
29- 26
21- 25

3& 30
3& 32

37- 35
31- 31

31- 37

1S 33
26- 35
m- 43

?,o,Ñôlc 4c 
,

Fl(ZVG-Haaksbergen 1,1 (GOl
',,0-1 TobyKrabbenborg, 1-l Mar-
.co Spekschoor.
Qe ploegen moesten alleen de
tweede helft afi¡¡erken. Voor
Sander Eekelder van RIøVC
duurde het restant van dit inder-
tijd vanwege het slechte weer
gestaakte duel slechts twee mi-
nuten. Hij werd met een gebro-
ken pols naar het ziekenhuis in
Wnterswijk. De ploegen speel-
den op de winst. In de 65ste mi-
nuut passeerde Toby Krabben-
borg van RKZVC met een mis-
lqkte kaats zijn eigen doelman
Ronald te Fruchte:0-1. De thuis-
club herstelde zich snel. Marco
Spekschoor scoorde twee minu-
tén later 1-1. Te Fruchte voor.
laþam in de slodase de zege van
Haaksbergen door alert te reage-
ren op een schot van patrick
Scharmin.

WVC

Witkmpers
Haaksbergen

VIOS B

Varsseveld

Lochem . ,

KSV

Grol

19 13

19 10

199
199
19 B

197
197
195
196
196
194
195

243
633
730,7 30

629
627
627
623
823
11 Zt
l1 16

13 16

Dinrperlo
Reunie

RKZVC

Voseveld
WVC kamphen 1e periode.



Door ome sportredaet¡e
DOETINCHEM - DWhad in de
vieçde klaise D geen moeite om
$prir*tranen, sinds donilerdag
kampioe4, Aggt 1-4 te bla¡Írereq¿

ffir";i'iltråi,lr1ïx:
trfvagen door Nieuw-Dijk
De degradatiesûijd in 4C wordt
ongemeen spannend. fr$ZVC æn
Vosseveld wonn@s €n zagen
Re{inie¡ Dinxperlo en Grol verlie-
zêt\. :.

I$ZVcÐinrperlo 3{l I t -0}
l:0eÐennis Krabbenborg, 2-0
Guído Nobbenhts, 3-0 Marco

¿fs
KSV

klasse C
- Vosæveld'

.:/

þlr'
r'tl}i

0.t.,
$Ù

| 1¿it,
,.s{h

Spekschoor. .',
RKZVC deed wat het moest
doen: winnen. Deiploegvan trai-
ner,|os Heutinck scoorde op dq 

i

goede momenten. HalverweCe
de eeiste helft b*ak Dennis Krab-
benborg de score open. Binnen
een kwartier na rust zorede Gui--rto NobbeirhuiS vciõf 2-0. Eêirì
kwi¡¡tier voo¡ tijd werd het 3-0¡ j

ll/oordvoerder Henri WeikamP: i

"Aan 
Dinxçrerlo was niet te mer- -

ken dat het zich veilig kon sPe-
len. We blijv, en in de race r¡oor 

.

ldassebehoud, frtaår we moêten I

welbtijvenwini¡en." , j-- -.. r

Loúern-WVG
Reunie - HaahþtPn
RKI/C: Úinxperlo

Vl0S B - Grol

Varsdd.Ufi{ca¡nPes

WVC

WÍdempers

2014 4 2
20': 10 3 7.
2010 3 1

20.10 3 7

m g 5 6

m 7 6 7
2fr 7.6 1

20587
20659
m 6 212
m54Xl
mô113

'46 5t'!Td
33 3s æ',
æ g(F:eli

s ##,
27 3$ rGt,
27 3F,{Sr
23 31- 32
n 31-dm ru'si

HaakSefcqr
VIOS B

Varsss/eld
Lodrcm
KSV

Grol
Dinxperlo

Reunie
Brwc 19 29".,ffi,,4:25-¡$r,
Vosseveld
WVClempiætt
W0larpioenl e pedode.

aoHæsC
wvc- Ksv
Withrnoers - V,IOS B

Gd-ffiÍlÆ
Diruærlo - Beun'te

tuaishroen - LætPm
Vasseveli -Væseveld

úwc zl ls 4, z 4g 6$

ffif'* i, 11': I ä ffi
Vaßssdd 2lß 5 635 42;

$fi.+õrìoers 21 t0 3 I 33 m'
iffi-21 768n40'K:$/-21 i6821 3&
äär n 69726 3$
oi*æøn.75S26S+R",ñfi62€20zl'zt s ¿tz tg æ'
üäãnN zi t I td ts æ
WW tønpben en Usliæn 1g Perkda 

'
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frainer Jos Heutinck ziet ztjnploeg met 2-0 van Grol verliezen en vier keer het houtwerk raken

KZYC ba an op de afgrondI
Door FRED DIKS

GROENLO - Terwijl {e sPe;
leis van RKZVC na het 2-O

verlies tegen Grol gedesillusi-
oneerd het veld afstaPPen'
siokt trainer Ios Heutinck
tíoofdschuddend naai de
middencirkel. ,,Soms is het
goed even alleen teziin",vet-
ftlaart de oefenmeester ziin
eenz ame wandelingetie.

Zijn humeur klaart even later oP
als elftalleider Henri WeikamP'
uitgerust met zijn GSM, mee-
deelt dat de andere degradatie-
klanten Vosseveld en Reünie ook
verloren hebben. ,,Pakken we
hier de winst, dan zljnwe veilig"'
is de overtuiging van de coach.

,,Nu hebben we het niet meer in
eigen hand. Zondag moet er so-
wieso,,gewonnen worden. "
Heutiäck was ovei het veldspel
niet ontevredeni ,,Ik heb alle res-
pect íôor'GròI, fnaär <iira combi-
natievermogen vond ik Zieuwent
beter.'Voorin is er te weinig ren-
dement. We hebben vier keer het
houtwerk geraakt. Ik hoop dat
we deze competitie eindelijk
eens een keer geluk hebben."
Grol-spits Michel Hoffman
maakte het verschil tussen de
twee matig en mak oPererende
teams. Na 32 minuten snelde Jan
Marc Bosman met gemak langs
zijn opponent Peter Rouwhorst.
T.ijnvoorzet werd door Hoffman
buiten de zestien keurig aange-
nomen, waarna hij een kanons-
kogel van zijn voet verzond: 1 -0.
Daarvoor had de Zieuwentse
goalie Ronald te Fruchte knap
gereageerd op een kopbal van
Jan Marc Bosman. In de 42ste
minuut rondde Guido Nobben-
huis een vloeiende aanval af met
een knal die de kruising schamp-
te. In de tegenaanval leverde Ian
Marc Bosman een trekbal af, die
door Jonathan Lammers net
naast werd geschoten. RKZVC le-
verde vervolgens weer vuurwerk
af. Han Rouwhorst haalde uit' De

bal belandde tegen de binnen-
kant van de Paat. Ook Dennis

Krabbenbor schoot voor een leeg

doel tegen de Paal.
Terhaeidt wilde een goede in-
druk achterlaten, want hij sPeel-

de een jaar of tien bij Grol en
verkaste pas dit seizoen naar de
Zieuwentenaren. ,,Ik heb altijd
met Veel plezier bij Grol ge-
speeld", aldus de 29-jarige voet-
baller.
,,Door mijn verhuizing naar
Zieuwent leek het me beter om
bii RKZVC te gaan voetballen.
Dân krijg je binding met de

plaats. Ik heb al op elke positie
gespeeld, zowel achterin als in
de spits. Ik speel in dienst van de
ploeg."
Grol reageerde gelaten op het
klassebehoud. Trainer Hans Em-
aus: ,,Het was moeilijk om hal-
verwege het seizoen een niet
goed draaiend team over te ne-
men. Dat Veldhuis, een peer van

een kerel, ontslagen werd was in
mijn ogen onterecht, maar een
trainer krijgt toch altijd de
schuld. Grol moet gezien het Po-
tentieel zeker een goede derde-
klasser kunnen worden."
Dan moet de ploeg wel beter uit
de verf komen dan gistéÌen. De
thuisclub werd na rust terugge-
drongen door RKZVC dat door

met Bosman, waarna hij vanaf
grote afstand een Prachtige
boogbal losliet: 2-O' De gasten
proÈeerden het later vergeefs via
Marco Spekschoor.

Foto: Peter Hagenaars.

Toen de meeste RKZVC'ers on-
der de douche vandaan kwa-
men, was Heutinck met ziin
zoonties een balletje aan het
traDDen. ,,Van mij mogen ze wel
orób.rrtr een goede voetballer
worden, maar ik raad ze af om
trainer te worden", aldus Heu-
tinck die nog een week in de
stress zit.
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RKZVG-trainer Jos Heutinck, wiens lormatie met 2-0 bij Grol verloor, kijkf op ziin horloge en beseft dat degradatie naar de viifde klasse een kwestie van tiid kan ziin.

Krabbenborg voor de vierde keer
een'latrelatie' aanging.
Jonathan Lammers loodste Grol
in veilige haven. Hij ging op ei
gen helft een combinatie aan



v

4

na klassebehoud
Enorme ontlading b oo

U RKZVC
onze sportredactie

- In een krank-
slotfase tegen Witkam-

voorkwam Dennis lGabben-
borg degradatie van RKZVC (4C)
naar de vijfde klasse. Drie minu-
ten scoorde hij de win-

Vosseveld, dat met
verloor van WVC, en Reünie

(2-2 tegen Grol) degradeerden.
en Haaksbergen

In
DW

In 4G kwamen Vor-
en ABS niet verder d,an 2-2.
clubs maken in een beslis-

uit wie degradeert.

4C
3-4 (3-01

1-0 Wilco Sonderen, 2-0 Mark
(pen.), 3-0 A¡jan Sonde-

3-1 Michel Pietersz, 3-2 Ger-
Lieverdink, 3-3 en 3-4 San-

Hoopman.
de eerste helft zag het er nog

uit voor Vossel¡eld. De
van trainer Frank Verhei-

leidde met 3-0. Deze voor-
verdween in de tweede

snel. ,,Heel wrang", zo con-

cludeerde voorzitter Rob Be-
rendsen van Vosseveld. ,,Het
Iaatste half uur hebben we ver-
zaakt", aldus Berendsen, die de
instelling van WVC roemde. Eén
van de oorzaken van de degrada-
tie van Vosseveld, dat twee jaar
in de vierde klasse speelde, was
volgens Berendsen het grote
aantal blessures. ,,Iohn Geurink
en Ivan Kempers zijn belangrijke
spelers voor ons, maar zij waren
lang geblesseerd."

KSV-Haaksbergen O-2 (O-O)

0-l Murat cül, 0-2 Jan Abbink
(pen.). KSV bood Haaksbergen
goed tegenstand. Tot aan het
openingsdoelpunt van Murat
Gül in de zeventigste minuut lie-
ten Ruud Reinders, Dennis Sees:
ing en René Hegeman goede
kansen onbenut. Na de 0-1 was
KSV niet in staat het duel een
wending te geven.

Lochem-Dinxperlo G4 {O-2}
0-1 Kim te Kaat, 0-2 Heino El-
burg, 0-3 Patfick Aaldering, 0-4
Bert Radstaak. Dinxperlo had
geen moeite met Lochem en be-
haalde een simpele overwinning.
,,Als ze zo spelen, maakt Lochem
weinig kans in de nacompetitie",
zo luidde het commentaar van

Dirxperlo-voorzitter Henk Riet-
man, die dit seizoen meer úan
zijn ploeg had verwacht.

Reünie-Grol 2-2 11-11
f-0 Ronald éursu, 1-l Bas
Broens, 2-l Herbert Hoik, 2-2
Michel Hoffrnan.
,,Toch gedegradeerd." Woord-
voerderWim Kerperien van Reü-
nie klonk teleurgesteld. ,Maar in
de vijûcle klasse wordt ook ge-
voetbald", zo relativeerde hij de
sportieve neergang van zijn ver-
èniging. Bij rust stond het t-l en
zouden Reünie en RKZVC zijn
gedegradeerd. Met een 'beauty'
scoorde Herbert Hork 2-1 en de-
ze treffer veranderde alles. De
ploeg uit Borculo waande zich
veilig. Vijf minuten voor tijd ver-
stoorde Michel Hoffman alle
dromen van Reünie.

RKZVc-Witkampers 1-O (GOl
1-0 Dennis Krabbenborg.
Bijna het gehele seizoen bivak-
keerde RKZVC onder de rqde,
streep. Drie minuten voor tijd
scoorde Dennis Krabbenborg de
belangrijkste treffer uit zljn le-
ven, waardoor RKZVC niet de-
gradeert. ,,Tot de 87ste minuut
waren we degradant. De treffer
van Dennis was de aanleiding

voor een gigantische ontlading",
zo jubelde Rl(ZVC-woordvoerder
Henri Weikamp. ,,Het duurde. .

daarna nog tien minuten voordat ,

we de definitieve uitslag van
Reünie binnenkregen. Dus het
bleef lang spannend."
rvVitkampers vocht tegen RKZVC
voor een laatste kans voor een
plaats in de nacompetitie en had ,

pech dat twee doelpunten.we-
gens buitenspel werden afge-
keurd.

wvc 22 16 4 252
Haaksbergen 22 12 3 7 39
Varsseveld 22 11 S 6 3gvt0sB 22 11 3 8. 3ô
W¡tkampers 22 10 3 g 33Dinxperlo ZZ I 5 g29
ljrol2269727
lo,chem ZZ 7.6 g 27(sy 2276s27
IKZVC 22 6. 4 12 22

!1euîre 22 6 3 t3 21

lqqqeveld ,22 6 ttStg
\ll/VC kampidert.en kampioen 1e oeriode.
Vosseveld en Reunie gedegr:adedrd.

64- 21

37- 27
4S 33
30- 29

40- 38

38- 42
7E_ 7¡

N- 47

38- 47
30: 37.
23- 39
28- 54
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HKZVC bang voo
Ir competitievervalsing

DOETINCHEM - De lucht is zwanger van
genrchten in ZieuwenL Vierdeklasser
ñXZVC is bans dat de twee concufrentsn
in de striid omãegradátie - Reünie en!os-
seveld.- ile punteã morgen cadeau kriþen
van hun tegenstanders, Grol en.WVC. B--
man HenriWeikamp van RKZV€ Ueg 4-
selooen week zelff twee anonieme tele-
íoodties van een man die zich uitgaf als lid
van ñet Borculose Reünie. Hii vertelde
Weikamp dat Reünie bezig was Grol om te
kopen.'Ik ga natuurlijk nie* zeur-en', zegt
nfZVC-tráiner fos Heutinck. 'In feite heb;
ben we ook nieis te zeuren, want dan had

Maar we een kans om ons te
je dat
doen.

RKZVC maar meer Plrnten moeten halen' spijtig.'


