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In dit naslagwerk staat veel info over (de teams van) RKZVC in het seizoen 2013 – 2014. 
Afgezien van de informatie in dit voetbaljaar boek staan er op verschillende plaatsen links naar andere 
bestanden. Alle links naar video’s en fotorapportages staan op bladzijde 3. 
 
Als je direct naar een bepaald team of een bepaalde bladzijde wilt, houd dan Ctrl-toets vast en kies met 
de muis de bladzijde die je wilt zien. 
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Links naar andere bestanden van het seizoen 2013-2014 
 
In dit voetbaljaarboek van het seizoen 2013 – 2014 is veel informatie verzameld. Daarnaast is er ook veel 
andere informatie beschikbaar zoals video samenvattingen en fotorapportages van wedstrijden en 
activiteiten. Hiervoor staan er op veel plaatsen in dit jaarboek links naar RKZVC-filmpjes die verwijzen naar 
YouTube en fotoalbums op myalbum.nl gemaakt door Henk Winkel. 
 
Daarnaast is er materiaal beschikbaar in de vorm van Pdf-bestanden die in dit jaarboek niet zijn 
opgenomen maar waarvoor wel een link beschikbaar is en dus de informatie via de link bekeken kan 
worden. Een overzicht met links om dit materiaal te openen staat hieronder. 
 
Link naar De Voorzet voor het seizoen 2013 – 2014 link 
Link naar de notulen van de jaarvergadering op 16 september 2013 link 
Link naar RKZVC1 Naslag 2013-2014 (wedstrijdverslagen in De Gelderlander) link 
Link naar “Verslag trainingsweek RKZVC 1 in Turkije -1 t/m 6 januari 2014” link 
Links naar Digitale nieuwsbrieven: 
 RKZVC digitale nieuwsbrief nr 1 - 2014 januari link  
 RKZVC digitale nieuwsbrief nr 2 - 2014 maart link  
 RKZVC digitale nieuwsbrief nr 3 - 2014 mei link  
 RKZVC digitale nieuwsbrief nr 4 - 2014 juli link  

 

Links naar alle video samenvattingen in het seizoen 2013 - 2014. 
Motivatie filmpje RKZVC link 
 RKZVC – NEXT DREAM link 
 Wedstrijdbeelden 3-8-2013 Go Ahead Kampen 1 - RKZVC 1 link  
 Wedstrijdbeelden 15-9-2013 RKZVC 1 – SP. Neede 1 link (beker) 
 Video samenvattingen RKZVC 1 Trainings-2-daagse augustus 2013 RKZVC 1 link  
 MEISJES-D. RKZVC – movie link 
 Joey Belterman – RKZVC link 
 Wedstrijdbeelden 15-9-2013 RKZVC 1 - VIOD 1 link  
 Ballonvaart Ans en Henk op vrijdag 20 september 2013 link 
 Doelpunt van de week 15-9-2013 Sjors Storkhorst link  
 Wedstrijdbeelden 29-9-2013 RKZVC 1 - Gendringen 1 link 
 Voetbal 2-daagse RKZVC jeugd oktober 2013 link 
 Wedstrijdbeelden 10-11-2013 RKZVC 1 - FC Winterswijk 1 link  
 Het boek van Sinterklaas 4-12-2013 jeugd link 
 Wedstrijdbeelden 15-12-2013 RKZVC 1 - Vorden 1 link  
 Snertloop zondag 12 januari 2014 link 
 Nieuwjaarsreceptie 2014 link 
 Trainingskamp Turkije januari 2014 RKZVC 1 link  
 Wedstrijdbeelden 19-1-2014 RKZVC 1 - Pax 1 link  
 Wedstrijdbeelden 9-2-2014 RKZVC 1 - Gendringen 1 link (beker) 
 Wedstrijdbeelden 23-2-2014 RKZVC 1 - OBW 1 link  
 RKZVC MD1 – FC Trias MD 8-3-2014 link 
 Diashow vrijwilligersavond 14-3-2014 link 
 Wedstrijdbeelden 6-4-2014 FC Winterswijk 1 - RKZVC 1 link  
 Wedstrijdbeelden 13-4-2014 RKZVC 1 - Doetinchem 1 link  
 Samenvatting RKZVC A1 – Erix A1 19-4-2014 link 
 Motivatiefilmpje 26-4-2014 RKZVC 1 link  
 RKZVC 45+ kampioen 2014 link 
 Barbecue aangeboden door supporters 5-5-2014 link 
 Wedstrijdbeelden 4-5-2014 RKZVC 1 - Ruurlo 1 link  
 Samenvatting RKZVC 2 – SDC ’12 2 op 11-5-2014 link 
 Samenvatting RKZVC 3 – SV Loil 2 op 15-5-2014 link 
 RKZVC D meisjes – ouders op 17-5-2014 link 
 Verenigingsdag juni 2014 link 

 

Links naar fotorapportages in het seizoen 2013 - 2014 van RKZVC. 
 Fotorapportage 6-10-2013 OBW 1 - RKZVC 1 link  
 Fotorapportage 20-10-2013 Pax 1 - RKZVC 1 link  
 Fotorapportage 12-11-2013 RKZVC E1 – DZC ’68 E1 link 
 Fotorapportage 1-12-2013 RKZVC 1 - DCS 1 link  
 Fotorapportage 1-12-2013 Sinterklaas na RKZVC 1 - DCS 1 link  
 Fotorapportage 11-4-2014 RKZVC 45+ link 
 Verenigingsdag 9-6-2014 link  

https://www.youtube.com/user/RKZVCTVZIEUWENT/videos
http://rkzvc.mijnalbums.nl/
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2015/02/De-Voorzet-2013-2014.pdf
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2014/07/Verslag-jaarvergadering-2013.pdf
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2015/02/RKZVC1-Naslag-2013-2014.pdf
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2015/02/Verslag-trainingsweek-RKZVC-1-in-Turkije-1-tm-6-januari-2014.pdf
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2015/02/RKZVC-digitale-nieuwsbrief-nr-1-2014-januari-pdf.pdf
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2015/02/RKZVC-digitale-nieuwsbrief-nr-2-2014-maart.pdf
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2015/02/RKZVC-digitale-nieuwsbrief-nr-3-2014-mei.pdf
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2015/02/RKZVC-digitale-nieuwsbrief-nr-4-2014-juli.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=zWTU3Fe_lfw
https://www.youtube.com/watch?v=-8Bk-yW0_sk
https://www.youtube.com/watch?v=DTXqHqLCCJo
https://www.youtube.com/watch?v=uMHYdcpZ4Dw
https://www.youtube.com/watch?v=G6ahqiwtrp8
https://www.youtube.com/watch?v=g5FoDYyj5Q8
https://www.youtube.com/watch?v=yWwRBKN_PAM
https://www.youtube.com/watch?v=9svBT5aeXKg
https://www.youtube.com/watch?v=kN0Wa6ajcuc
https://www.youtube.com/watch?v=xtX9dhCXgMc
https://www.youtube.com/watch?v=90Um6Z_5q84
https://www.youtube.com/watch?v=G6ahqiwtrp8
https://www.youtube.com/watch?v=9K3agvoQByk
https://www.youtube.com/watch?v=MTKCA8Sd4mk
https://www.youtube.com/watch?v=YcQCvn2vY3A
https://www.youtube.com/watch?v=sqiThMU0QB4
https://www.youtube.com/watch?v=fTbvLo6gwLA
https://www.youtube.com/watch?v=bS2ZHGJqsIE
https://www.youtube.com/watch?v=Ok9jzs6nzhI
https://www.youtube.com/watch?v=90Um6Z_5q84
https://www.youtube.com/watch?v=CgZvzgwHg1E
https://www.youtube.com/watch?v=kmPaoZiqTHw
https://www.youtube.com/watch?v=lmyMwGp5tu8
https://www.youtube.com/watch?v=NUh9lw97-1k
https://www.youtube.com/watch?v=e9L17CdmjOY
https://www.youtube.com/watch?v=5t5B7sfuavw
https://www.youtube.com/watch?v=nOHMG_xNgkQ
https://www.youtube.com/watch?v=_DVKEvlxr3k
https://www.youtube.com/watch?v=HGc7ilNrjGU
https://www.youtube.com/watch?v=GlL-rz5S0us
https://www.youtube.com/watch?v=-BdJKiEs808
https://www.youtube.com/watch?v=I3pwwhzAqDk
https://www.youtube.com/watch?v=_54V0zczGxI
https://www.youtube.com/watch?v=vjYZSmY3vDo
http://www.mijnalbum.nl/Album=6RBIU84T
http://www.mijnalbum.nl/Album=YQPTTQTI
http://www.mijnalbum.nl/Album=BC484HTI
http://www.mijnalbum.nl/Album=UNO67SSM
http://www.mijnalbum.nl/Album=STURYTXV
http://www.mijnalbum.nl/Album=IMLBYMPC
http://www.mijnalbum.nl/Album=4PNKSZ8O
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RKZVC 1 2013-2014 

 
Foto boven spelers en trainers in thuistenue, foto beneden in uittenue 
Boven vlnr Sil van Doorn, Wout Eekelder, Jelle Knippenborg, Nick Reukers, Lloyd Boerboom, 
 Jouke Knippenborg, Remco van Leeuwen, Mitch Belterman, Bern Hummelink 
Midden vlnr Joost Rouwhorst, Peter van Ooyek, Michiel Krabbenborg, Bart te Focht, Sjaak Storkhorst, 
 Walter Overkamp, Bas Heutinck, Bram te Molder, Jens Schutten, Toby Bokkers, 
 Tonnie Krabbenborg, Stephan Papen 
Onder vlnr Wesley Keegstra, Sjors Storkhorst, Teun Krabbenborg, Rik Gockel, L:aurens Knippenborg, 
 Tom Hulshof, Sven Jurjus, Remco Bokkers 
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Pasfoto’s van spelers en staf van de 1e selectie van RKZVC in het seizoen 2013 – 2014 

     

Wesley Keegstra Walter Overkamp Tom Hulshof Toby Bokkers  Ties Heutinck 

     

Teun Krabbenborg Sven Jurjus Sjors Storkhorst Sjaak Storkhorst Sil van Doorn 

      
Remco Bokkers Nick Reukers Mitch Belterman Bram te Molder Michiel Krabbenborg 

     

Lloyd Boerboom Jouke Knippenborg Jens Schutten Jelle Knippenborg Remco van Leeuwen 

    

Bern Hummelink Bas Heutinck Bart te Focht Wouter Eekelder 

     

Laurens Knippenborg John Krabbenborg Rik Gockel Ruud Kempers John Eekelder 

     

Peter van Ooyek Stephan Papen Joost Rouwhorst Tonnie Krabbenborg 
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  Eindstand G W G V P V T  1e periode G W G V P V T 

1 FC Winterswijk 1 26 16 4 6 52 54 34  Vorden 1 8 5 1 2 16 22 14 

2 Varsseveld 1 26 15 1 10 46 56 31  DCS 1 8 5 1 2 16 17 9 

3 OBW 1 26 14 4 8 46 55 32  FC Winterswijk 1 8 5 1 2 16 14 10 

4 Doetinchem 1 26 13 4 9 43 62 53  Varsseveld 1 8 5 0 3 15 18 11 

5 Vorden 1 26 12 6 8 42 53 45  Doetinchem 1 8 5 0 3 15 20 18 

6 RKZVC 1 26 12 5 9 41 51 34  RKZVC 1 8 4 2 2 14 19 13 

7 Gendringen 1 26 10 7 9 37 47 40  OBW 1 8 3 2 3 11 11 9 

8 VIOD 1 26 11 4 11 37 53 53  FC Eibergen 1 8 3 2 3 11 11 14 

9 DCS 1 26 10 6 10 36 46 39  Ruurlo 1 8 3 1 4 10 16 15 

10 FC Eibergen 1 26 10 6 10 36 39 39  HC '03 1 8 3 1 4 10 15 19 

11 HC '03 1 26 10 3 13 33 38 53  Pax 1 8 2 2 4 8 14 18 

12 Pax 1 26 7 7 12 28 36 46  Witkampers 1 8 2 1 5 7 13 24 

13 Witkampers 1 26 7 5 14 26 42 72  VIOD 1 8 2 0 6 6 11 20 

14 Ruurlo 1 26 3 2 21 11 28 89  Gendringen 1 8 1 2 5 5 12 19 

                  

  2e periode G W G V P V T  3e periode G W G V P V T 

1 OBW 1 9 8 1 0 25 29 5  VIOD 1 9 6 2 1 20 29 17 

2 FC Winterswijk 1 9 6 2 1 20 20 10  Varsseveld 1 9 6 1 2 19 23 9 

3 Gendringen 1 9 6 1 2 19 16 9  FC Eibergen 1 9 5 2 2 17 16 9 

4 HC '03 1 9 5 1 3 16 10 9  FC Winterswijk 1 9 5 1 3 16 20 14 

5 Doetinchem 1 9 4 2 3 14 24 20  RKZVC 1 9 5 0 4 15 17 11 

6 RKZVC 1 9 3 3 3 12 15 10  Pax 1 9 4 3 2 15 13 12 

7 Varsseveld 1 9 4 0 5 12 15 11  Vorden 1 9 4 2 3 14 20 15 

8 Witkampers 1 9 3 3 3 12 17 19  Doetinchem 1 9 4 2 3 14 18 15 

9 Vorden 1 9 3 3 3 12 11 16  Gendringen 1 9 3 4 2 13 19 12 

10 DCS 1 9 3 2 4 11 16 16  OBW 1 9 3 1 5 10 15 18 

11 VIOD 1 9 3 2 4 11 13 16  DCS 1 9 2 3 4 9 13 14 

12 FC Eibergen 1 9 2 2 5 8 12 16  HC '03 1 9 2 1 6 7 13 25 

13 Pax 1 9 1 2 6 5 9 16  Witkampers 1 9 2 1 6 7 12 29 

14 Ruurlo 1 9 0 0 9 0 2 36  Ruurlo 1 9 0 1 8 1 10 38 
 
Zie voor de wedstrijdverslagen achterin dit voetbaljaarboek. 

Hoofdtrainer Laurens Knippenborg heeft in dit seizoen 4x een column geschreven: die staan achterin dit 
voetbaljaarboek in een apart hoofdstuk. 

Hieronder staan links naar video samenvattingen in het seizoen 2013 - 2014 van RKZVC 1. 

 Video samenvattingen RKZVC 1 Trainings-2-daagse augustus 2013 RKZVC 1 link  

 Wedstrijdbeelden 15-9-2013 RKZVC 1 - VIOD 1 link  

 Doelpunt van de week 15-9-2013 Sjors Storkhorst link  

 Wedstrijdbeelden 29-9-2013 RKZVC 1 - Gendringen 1 link 

 Wedstrijdbeelden 10-11-2013 RKZVC 1 - FC Winterswijk 1 link  

 Wedstrijdbeelden 15-12-2013 RKZVC 1 - Vorden 1 link  

 Trainingskamp Turkije januari 2014 RKZVC 1 link  

 Wedstrijdbeelden 19-1-2014 RKZVC 1 - Pax 1 link  

 Wedstrijdbeelden 9-2-2014 RKZVC 1 - Gendringen 1 link beker 

 Wedstrijdbeelden 23-2-2014 RKZVC 1 - OBW 1 link  

 Wedstrijdbeelden 6-4-2014 FC Winterswijk 1 - RKZVC 1 link  

 Wedstrijdbeelden 13-4-2014 RKZVC 1 - Doetinchem 1 link  

 Motivatiefilmpje 26-4-2014 RKZVC 1: klik link  

 Wedstrijdbeelden 4-5-2014 RKZVC 1 - Ruurlo 1 link  

 Barbecue 4-5-2014 aangeboden door RKZVC 1 link  

 
Hieronder staan links naar fotorapportages in het seizoen 2013 - 2014 van RKZVC 1. 

 Fotorapportage 6-10-2013 OBW 1 - RKZVC 1 link  

 Fotorapportage 20-10-2013 Pax 1 - RKZVC 1 link  

 Fotorapportage 1-12-2013 RKZVC 1 - DCS 1 link  

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G6ahqiwtrp8
https://www.youtube.com/watch?v=9svBT5aeXKg
https://www.youtube.com/watch?v=xtX9dhCXgMc
https://www.youtube.com/watch?v=90Um6Z_5q84
https://www.youtube.com/watch?v=9K3agvoQByk
https://www.youtube.com/watch?v=YcQCvn2vY3A
https://www.youtube.com/watch?v=bS2ZHGJqsIE
https://www.youtube.com/watch?v=Ok9jzs6nzhI
https://www.youtube.com/watch?v=90Um6Z_5q84
https://www.youtube.com/watch?v=CgZvzgwHg1E
https://www.youtube.com/watch?v=NUh9lw97-1k
https://www.youtube.com/watch?v=e9L17CdmjOY
https://www.youtube.com/watch?v=nOHMG_xNgkQ
https://www.youtube.com/watch?v=GlL-rz5S0us
https://www.youtube.com/watch?v=HGc7ilNrjGU
http://www.mijnalbum.nl/Album=6RBIU84T
http://www.mijnalbum.nl/Album=YQPTTQTI
http://www.mijnalbum.nl/Album=UNO67SSM
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Na de wedstrijd op 1-12-2013 RKZVC 1 - DCS1 kwam Sinterklaas in de kantine op bezoek.  

Hieronder enkele foto’s. via de volgende link kun je alle foto’s zien op Mijn Album. 

 
 
 

  

http://www.mijnalbum.nl/Album=STURYTXV
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RKZVC 2 2013-2014 

 
Boven vlnr Jelle Knippenborg, Wout Eekelder, Tom Hulshof, Brian Voorhuis, Pascal Klein Holkenborg 
Midden vlnr Gerrie Beerten, Marthijn van Ooyek, Tim van Wijngaarden, Walter Overkamp, Tom te Molder 
 Stefan Beerten, Edwin Waalders 
Onder vlnr Mark Bokkers, Bas Heutinck, Remco Bokkers, Rik Gockel, Nick Reukers, Thijs Winkel 
 

 Van de wedstrijd RKZVC 2 - SDC'12 2 op 11 mei 2014 is de videosamenvatting te zien via de volgende link 
 
  Eindstand G W G V P V T   1e periode G W G V P V T 
1 SDC '12 2 26 16 6 4 54 62 27  SDC '12 2 8 7 1 0 22 25 9 
2 Stevo 2 26 14 7 5 49 41 27  Stevo 2 8 5 2 1 17 14 7 
3 Schalkhaar 2 26 14 3 9 45 62 48  Achilles '12 2 8 4 3 1 15 19 10 
4 Tukkers De 2 26 12 8 6 44 49 40  PH 2 8 4 1 3 13 28 13 
5 Achilles '12 2 26 11 8 7 41 43 37  Schalkhaar 2 8 4 1 3 13 20 17 
6 RKZVC 2 26 10 8 8 38 39 32  Tukkers De 2 8 3 3 2 12 16 13 
7 Voorwaarts T 2 26 10 7 9 37 61 46  Grol 2 8 3 3 2 12 13 19 
8 PH 2 26 11 2 13 35 73 50  Lemelerveld 2 8 3 2 3 11 9 10 
9 Grol 2 26 8 8 10 32 46 54  Voorwaarts T 2 8 3 0 5 9 17 15 

10 Pax 2 26 10 2 14 32 41 63  RKZVC 2 8 2 3 3 9 13 13 
11 Lemelerveld 2 26 7 7 12 28 38 44  Vogido 2 8 3 0 5 9 22 25 
12 FC Winterswijk 2 26 7 7 12 28 47 63  FC Winterswijk 2 8 2 1 5 7 15 19 
13 Vogido 2 26 5 8 13 23 46 64  Pax 2 8 2 0 6 6 13 28 
14 Reünie 2 26 5 3 18 18 24 77  Reünie 2 8 1 0 7 3 4 30 

                  

  2e periode G W G V P V T   3e periode G W G V P V T 
1 Tukkers De 2 9 5 3 1 18 21 12  Stevo 2 9 6 2 1 20 16 5 
2 PH 2 9 5 1 3 16 26 12  Voorwaarts T 2 9 5 3 1 20 16 5 
3 SDC '12 2 9 4 4 1 16 16 7  SDC '12 2 9 5 1 3 16 21 11 
4 Schalkhaar 2 9 5 1 3 16 22 14  Schalkhaar 2 9 5 1 3 16 20 17 
5 RKZVC 2 9 5 1 3 16 14 8  Tukkers De 2 9 4 2 3 14 12 15 
6 Pax 2 9 5 1 3 16 17 14  Achilles '12 2 9 4 2 3 14 9 12 
7 Achilles '12 2 9 3 3 3 12 15 15  Grol 2 9 4 1 4 13 18 13 
8 Stevo 2 9 3 3 3 12 11 15  FC Winterswijk 2 9 3 4 2 13 17 14 
9 Reünie 2 9 4 0 5 12 14 25  RKZVC 2 9 3 4 2 13 12 11 

10 Voorwaarts T 2 9 2 4 3 10 21 18  Lemelerveld 2 9 3 3 3 12 22 15 
11 Vogido 2 9 2 3 4 9 14 17  Pax 2 9 3 1 5 10 11 21 
12 FC Winterswijk 2 9 2 2 5 8 15 30  PH 2 9 2 0 7 6 19 25 
13 Grol 2 9 1 4 4 7 15 22  Vogido 2 9 0 5 4 5 10 22 
14 Lemelerveld 2 9 1 2 6 5 7 19  Reünie 2 9 0 3 6 3 6 22 

https://www.youtube.com/watch?v=-BdJKiEs808
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RKZVC 3 2013-2014 

 
Boven vlnr Arno Doppen, Tommy Roosendaal, Tom Toebes, Derby Groot Severt, Sander Kolkman, Sander  
 Eekelder, Erwin Krabbenborg, Luc Spekschoor, Barry Wolterink, Tom te Molder, Peter Rouwhorst 
Onder vlnr Jelle Krabbenborg, Joost Toebes, Roy Boekelder, Eric Rouwhorst, Stan Kolkman, Remco Buiting, 
 Kevin Waalderbos, Dennis Krabbenborg, Lars Krabbenborg 
 

RKZVC 3 behaalde de 2e periodetitel. Op de volgende bladzijde zijn enkele foto’s te zien na afloop van de wedstrijd 
waarin de periodetitel werd behaald. 
 

  Eindstand G W G V P V T  1e periode G W G V P V T 
1 Ruurlo 2 22 14 2 6 44 50 31  Witkampers 2 8 6 1 1 19 20 12 
2 Witkampers 2 22 12 5 5 41 54 31  FC Eibergen 2 8 5 1 2 16 24 10 
3 FC Eibergen 2 22 11 7 4 40 38 19  Dinxperlo 2 8 5 1 2 16 24 15 
4 RKZVC 3 22 11 5 6 38 52 30  Ruurlo 2 8 5 0 3 15 18 16 
5 Silvolde 2 22 11 4 7 37 49 31  Silvolde 2 8 3 2 3 11 17 15 
6 VIOD 3 22 9 5 8 32 41 43  AZC 2 8 3 1 4 10 23 23 
7 Pax 3 22 9 3 10 30 32 36  RKZVC 3 8 3 1 4 10 15 15 
8 Dinxperlo 2 22 8 3 11 27 44 41  Pax 3 8 3 1 4 10 10 13 
9 AZC 2 22 8 3 11 27 61 59  Grol 3 8 3 0 5 9 15 24 

10 Varsseveld 3 22 7 5 10 26 41 42  Varsseveld 3 8 1 4 3 7 10 16 
11 Grol 3 22 7 2 13 23 39 57  Neede 3 8 2 1 5 7 13 21 
12 Neede 3 22 2 2 18 8 25 106  VIOD 3 8 1 3 4 6 12 21 

                  

  2e periode G W G V P V T  3e periode G W G V P V T 
1 RKZVC 3 7 6 0 1 18 30 11  Ruurlo 2 7 5 1 1 16 14 3 
2 Silvolde 2 7 5 0 2 15 20 9  FC Eibergen 2 7 5 1 1 16 8 4 
3 VIOD 3 7 5 0 2 15 15 10  Varsseveld 3 7 4 1 2 13 23 9 
4 Witkampers 2 7 4 1 2 13 20 9  Pax 3 7 4 1 2 13 13 8 
5 Ruurlo 2 7 4 1 2 13 18 12  Silvolde 2 7 3 2 2 11 12 7 
6 Dinxperlo 2 7 3 1 3 10 13 10  VIOD 3 7 3 2 2 11 14 12 
7 FC Eibergen 2 7 1 5 1 8 6 5  RKZVC 3 7 2 4 1 10 7 4 
8 AZC 2 7 2 1 4 7 22 18  AZC 2 7 3 1 3 10 16 18 
9 Grol 3 7 2 1 4 7 11 17  Witkampers 2 7 2 3 2 9 14 10 

10 Pax 3 7 2 1 4 7 9 15  Grol 3 7 2 1 4 7 13 16 
11 Varsseveld 3 7 2 0 5 6 8 17  Dinxperlo 2 7 0 1 6 1 7 16 
12 Neede 3 7 0 1 6 1 6 45  Neede 3 7 0 0 7 0 6 40 

RKZVC 3 behaalde de 2e periodetitel 
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Hieronder enkele foto’s na afloop van de wedstrijd waarin de periodetitel werd behaald. 
In de nacompetitie werd RKZVC 3 uitgeschakeld door Loil 2.  
Via de volgende link is een video samenvatting te zien van RKZVC 3 – SV Loil 2 op 15-5-2014  
 

 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=I3pwwhzAqDk
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RKZVC 4 2013-2014 

 
Boven vlnr Bart de Graaf, Maikel Toebes, Harm Wolters, Chris Eekelder, Jan Beerten, Jeroen Brundel, 
 Tonnie Kolkman (leider)  
Onder vlnr Bart Kolkman, Eddy Immink, Ivo Klein Goldewijk, Job Hummelink, Stijn Rouwhorst, 
 Wout Toebes, Rens Spijkers 
Afwezig  Guus Kolkman, Tim Papen, Marco Spekschoor (T) 
 

Eindstand RKZVC 4 (6e klasse 20) 

  Elftal G W GL V P DV DT 

1 Longa '30 7 22 17 3 2 54 76 34 

2 FC Winterswijk 8 22 15 1 6 46 66 43 

3 KSV 3 22 14 2 6 44 56 30 

4 Pax 6 22 11 5 6 38 69 50 

5 Ruurlo 4 22 10 4 8 34 43 38 

6 Mariënveld 2 22 8 6 8 30 50 55 

7 RKZVC 4 22 8 4 10 28 45 47 

8 Halle 2 22 8 4 10 28 44 60 

9 MEC 3 22 8 2 12 26 55 60 

10 Longa '30 8 22 7 4 11 25 49 44 

11 AD '69 5 22 4 6 12 18 44 75 

12 Vosseveld 3 22 0 3 19 3 27 88 
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RKZVC 5 2013-2014 

 
Boven vlnr Thijs Rouwhorst, Derk Toebes, René Klein Holkenborg, Coen Hummelink 
Midden vlnr Raymond Niënhuis, Danny Wopereis, Henry Klein Holkenborg, Han Rouwhorst, 
 Maikel ter Bogt, Rick Wopereis, Hans Kampshof 
Onder vlnr Roel Lankveld, Norman Rouwhorst, Martin Wopereis, Erik Klein Goldewijk, Wilfried Waalderbos, 
 Gijs Reukers Mathieu Boomgaars 
Afwezig Ronald Groot Kormelink, Theo Maatkamp 
 

Eindstand RKZVC 5 (7e klasse 24) 

  Elftal G W GL V P DV DT 

1 FC Winterswijk 12 20 19 0 1 57 126 19 

2 Erix 3 20 19 0 1 57 107 32 

3 Varsseveld 9 20 12 2 6 38 57 42 

4 FC Winterswijk 13 20 12 0 8 36 80 40 

5 Ruurlo 6 20 10 3 7 33 58 46 

6 FC Trias 8 20 10 2 8 32 56 41 

7 RKZVC 5 20 9 2 9 29 61 54 

8 Mariënveld 3 20 4 1 15 13 43 95 

9 KSV 5 20 3 3 14 12 35 105 

10 VIOS B. 6 20 3 2 15 11 46 103 

11 MEC 4 20 0 3 17 3 26 118 
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RKZVC 6 2013-2014 
 

Boven vlnr Niek Spekschoor, Twan Hulshof, Bennie Storkhorst, Ronald Kleinmeulman, Wilco Wopereis, 
 Martin Klein Holkenborg 
Midden vlnr Tonnie Hulshof (leider), Menno Groters, Roy K

nippenborg, Patrick Klein Holkenborg, 
 Ronald van der Vecht, Peter Hummelink (leider), Jos Kolkman (leider) 
Onder vlnr Marco Spekschoor (B), Dion Rouwhorst, Niek Wopereis, Marcel Peppelman, 
 Marco Payers, Freddy Bokkers 
Afwezig Henry Hummelink, Ido Klein Holkenborg, Hans te Molder 
 

Eindstand RKZVC 6 (7e klasse 23) 

  Elftal G W GL V P DV DT 

1 FC Trias 7 19 16 1 2 49 66 25 

2 SDOUC 7 19 15 3 1 47 85 24 

3 Silvolde 6 20 13 3 4 42 77 31 

4 Gendringen 8 20 9 6 5 33 54 36 

5 Westendorp 2 20 9 1 10 28 48 69 

6 RKZVC 6 20 8 2 10 26 74 66 

7 NVC 2 20 8 2 10 26 47 43 

8 SVGG 3 20 6 5 9 23 43 55 

9 Grol 11 20 6 1 13 19 45 67 

10 Varsseveld 8 20 4 3 13 15 37 78 

11 Bredevoort 4 20 1 1 18 4 18 100 
 
RKZVC 6 sloot het seizoen af met een examen rijbewijs (theorie en praktijk): zie op de volgende bladzijde enkele 
foto’s. 
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Topscorers senioren RKZVC seizoen 2013 - 2014  

 

nr 
gemaakte 

doelpunten elftal  nr 
gemaakte 

doelpunten elftal 

1 Sjors Storkhorst 21 RKZVC 1  43 Remco van Leeuwen 2 RKZVC 1 

 Marco Spekschoor (B) 21 RKZVC 6   Ties Heutinck 2 RKZVC 1 

3 Han Rouwhorst 17 RKZVC 5   Tom Toebes 2 RKZVC 3 

 Freddy Bokkers 17 RKZVC 6   Tim Papen 2 RKZVC 4 

5 Thijs Winkel 13 RKZVC 2   Raymond Niënhuis 2 RKZVC 5 

6 Lars Krabbenborg 9 RKZVC 3   Marco Payers 2 RKZVC 6 

7 Maikel Toebes 8 RKZVC 4   Patrick Klein Holkenborg 2 RKZVC 6 

8 Sven Jurjus 7 RKZVC 1   Stan te Molder 2 RKZVC A 

 Mark Bokkers 7 RKZVC 2  51 Jelle Knippenborg 1 RKZVC 1 

 Pascal Klein Holkenborg 7 RKZVC 2   Sjaak Storkhorst  1 RKZVC 1 

 Brian Voorhuis 7 RKZVC 4   Nick Reukers 1 RKZVC 2 

 Danny Wopereis 7 RKZVC 5   Sil van Doorn 1 RKZVC 2 

 Maikel ter Bogt 7 RKZVC 5   Tim van Wijngaarden 1 RKZVC 2 

14 Barry Wolterink 6 RKZVC 3   Jelle Krabbenborg 1 RKZVC 3 

 Harm Wolters 6 RKZVC 4   Jordy Knippenborg 1 RKZVC 3 

 Coen Hummelink 6 RKZVC 5   Bart de Graaf 1 RKZVC 4 

 Norman Rouwhorst 6 RKZVC 5   Chris Eekelder 1 RKZVC 4 

 Wilco Wopereis 6 RKZVC 6   Guus Kolkman 1 RKZVC 4 

19 Jens Schutten 5 RKZVC 1   Ivo Klein Goldewijk 1 RKZVC 4 

 Dennis Krabbenborg 5 RKZVC 3   Rens Spijkers 1 RKZVC 4 

 Derby Groot Severt 5 RKZVC 3   Stijn Rouwhorst 1 RKZVC 4 

 Bart Kolkman 5 RKZVC 4   Henry Klein Holkenborg 1 RKZVC 5 

 Niek Spekschoor 5 RKZVC 6   Bennie Storkhorst 1 RKZVC 6 

 Niek Wopereis 5 RKZVC 6   Hans te Molder 1 RKZVC 6 

 Roy Knippenborg 5 RKZVC 6   Martin Klein Holkenborg 1 RKZVC 6 

 Twan Hulshof 5 RKZVC 6      

27 Bram te Molder 4 RKZVC 1      

 Mitch Belterman 4 RKZVC 1      

 Bas Heutinck 4 RKZVC 2      

 Erwin Krabbenborg 4 RKZVC 3      

 Joost Toebes 4 RKZVC 3      

 Remco Buiting 4 RKZVC 3      

 Sander Eekelder 4 RKZVC 3      

 Sander Kolkman 4 RKZVC 3      

 Wout Toebes 4 RKZVC 4      

 Ronald Kleinmeulman 4 RKZVC 6      

 Jouke Knippenborg 3 RKZVC 1      

 Lloyd Boerboom 3 RKZVC 1      

 Tom te Molder 3 RKZVC 2      

 Martin Wopereis 3 RKZVC 5      

 Rick Wopereis  3 RKZVC 5      

 Menno Groters 3 RKZVC 6      
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RKZVC 45+ 1 2013-2014 

 
Boven vlnr Joost Rouwhorst, Arno Doppen, Ferdinand Schutten, Jos Heutinck, Bart Klein Goldewijk, 
 Jos Kolkman, Tonnie Hulshof, Eugene Hoenderboom 
Onder vlnr Benno Stoverink, Henry Hummelink, Rene Klein Holkenborg, Laurens Donderwinkel, 
 Henry Weikamp, Stephan Papen, René Doppen 
 

Eindstand RKZVC 45+ (1e klasse 3)  

  Elftal G W GL V P DV DT  

1 RKZVC 45+1 12 12 0 0 36 34 7 RKZVC 45+ 1 kampioen 

2 KSH 45+1 10 4 2 4 14 9 11  

3 Ruurlo 45+1 10 2 2 6 8 10 18  

4 Halle 45+1 10 0 2 8 2 4 21  

 
 
 
Voor RKZVC deed dit 
voorjaar voor het eerst een 
45+ team in de competitie 
mee en zij werden meteen 
kampioen.  
 
Hierbij enkele foto’s. 
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RKZVC A1 2013-2014 

 
Boven vlnr Theo Hulshof, Bas te Molder, Cas Maarse, Freek Toebes, Stefan Beerten, Jordi Hummelink, 
 Stan te Molder, Myron Groot Zevert, Martin Klein Holkenborg 
Onder vlnr Bob te Molder, Teun Krabbenborg, David Cuppers, Mark Nijenhuis, Bern Klein Holkenborg,  
 Stijn Wopereis, Pim Donderwinkel 
Afwezig Martin Krabbenborg (trainer), Remco Bokkers (leider), Thomas van Hagen  
 

18-5-2014 RKZVC A1D (2e klasse 08) 

  Elftal G W GL V P DV DT 

1 DZSV A1 11 10 0 1 30 33 9 

2 Terborg A1 11 9 0 2 27 52 21 

3 AZSV A2 11 7 3 1 24 31 23 

4 Erix A1D 11 7 1 3 22 39 30 

5 Gendringen./GWVV A1 11 7 0 4 21 43 20 

6 FC Winterswijk A2 11 5 2 4 17 23 21 

7 RKZVC A1D 11 5 1 5 16 29 26 

8 VVG '25 A1 11 3 2 6 11 33 35 

9 Etten A1D 11 3 1 7 10 25 31 

10 AD '69 A1D 11 3 0 8 9 18 45 

11 Longa '30 A2 11 1 2 8 5 13 35 

12 VIOS B. A1 11 0 0 11 0 15 58 
 
Video samenvatting RKZVC A1 – Erix A1 19-4-2014 zie volgende link 
  

https://www.youtube.com/watch?v=5t5B7sfuavw
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RKZVC B1 2013-2014 

 
Boven vlnr Bas Heutinck, Bram Nijenhuis, Mout Storteler, Joep Hummelink, Timme Hummelink, 
 Berend Domhof, Guus Rouwhorst, Chretien Groot Kormelink 
Onder vlnr Jurek Domhof, Kees Baks, Wiert Kolkman, Thymen Paul, Roel Domhof, Marn Klein Holkenborg, 
 Indie Meekes 
Afwezig Phillipe Freij 
 

22-12-2013 RKZVC B1 (4e klasse 16)  25-5-2014 RKZVC B1 (4e klasse 16) 

  Elftal G W GL V P DV DT    Elftal G W GL V P DV DT 

1 Longa '30 B5 13 12 1 0 37 65 9  1 FC Eibergen B2D 11 0 0 0 27 68 27 

2 Zelos B2 12 11 0 1 33 70 15  2 KSH B1 11 0 0 0 25 31 19 

3 Meddo SC B1GD 13 9 1 3 28 48 25  3 Longa '30 B4 11 0 0 0 23 44 26 

4 Longa '30 B4 12 8 2 2 26 37 23  4 FC Winterswijk B3 11 0 0 0 23 34 18 

5 FC Trias B3 12 7 2 3 23 40 25  5 RKZVC B1 11 0 0 0 18 23 20 

6 Halle B1 13 5 5 3 20 30 17  6 Neede B2 11 0 0 0 14 32 19 

7 Ratti B1GD 13 6 1 6 19 54 44  7 SDOUC B2D 11 0 0 0 14 29 39 

8 RKZVC B1 11 5 3 3 18 31 18  8 Haarlo/Noordijk B1D 11 0 0 0 12 32 33 

9 VIOS B. B2 13 4 1 8 13 29 42  9 Grol B3 11 0 0 0 11 18 51 

10 Varsseveld B3 13 3 3 7 12 26 38  10 FC Trias B3 11 0 0 0 10 36 41 

11 KSV B1G 12 2 3 7 9 13 38  11 Ratti B1GD 11 0 0 0 6 21 52 

12 AZSV B4 12 2 2 8 8 33 59  12 Ruurlo B3 11 0 0 0 5 15 38 

13 Grol B4 12 1 0 11 3 13 62           

14 FC Winterswijk B4 13 0 0 13 0 3 77           
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RKZVC C1 2013-2014 

 
Boven vlnr Bern Hummelink, Niels Berentsen, Tim Wopereis, Nick Spekschoor, Jetze Wiegerinck, 
 Daniël Karnebeek, Lorenzo Krabbenborg, Jouke Knippenborg, Wout Toebes 
Onder vlnr Yoram Nieuwenhuis, Ties Leneman, Glenn Klein Goldewijk, Sven Huinink, Jasper Baks, 
 Björn Doppen, Siebe Klein Goldewijk 
Afwezig Gijs Leemrijze, Sieb Nieuwenhuis 
 

25-5-2014 RKZVC C1 (2e klasse 13) 

  Elftal G W GL V P DV DT 

1 Dinxperlo C1D 22 20 2 0 62 99 14 

2 DZSV C1 22 17 3 2 54 108 25 

3 Zelos C1G 22 14 3 5 45 52 21 

4 RKZVC C1 22 14 2 6 44 71 31 

5 Gendringen C1 22 12 3 7 39 81 42 

6 FC Winterswijk C2 22 10 5 7 35 48 39 

7 Ajax B C1G 22 9 6 7 33 55 56 

8 Silvolde C1 22 7 1 14 22 27 64 

9 Varsseveld C1 22 4 3 15 15 42 84 

10 Etten C1 22 5 0 17 15 31 82 

11 FC Trias C2G 22 3 0 19 9 20 118 

12 AZSV C3 22 1 4 17 7 28 86 
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RKZVC C2 2013-2014 

 
Boven vlnr Eugéne Hoenderboom, Tamas ten Haaff, Joost Hendriksen, Sven Reukers, Stijn te Molder, 
 Mark Bokkers, Teun Hulshof, Tim Hermans, Hugo Hoenderboom, Marco Waalderbos 
Onder vlnr Wout Spekschoor, Koen Krabbenborg, Boet Storteler, Giel Karnebeek, Bastiaan Klein Goldewijk, 
 Yah-el Vreeman, Joey Lageschaar 
Afwezig Bart de Graaf (leider), Luuk Hillen 
 

22-12-2013 RKZVC C2 (4e klas 21)  25-5-2014 RKZVC C2 (4e klasse 21) 

  Elftal G W GL V P DV DT    Elftal G W GL V P DV DT 

1 FC Eibergen C3 11 9 1 1 28 63 16  1 Ruurlo C3 11 11 0 0 33 65 9 

2 AZSV C4 11 9 0 2 27 53 24  2 HSC '21 C5 11 8 1 2 25 57 10 

3 Grol C3 11 8 1 2 25 61 15  3 Grolse Boys C1D 11 8 1 2 25 58 19 

4 SDOUC C3 11 7 2 2 23 44 22  4 FC Eibergen C5 11 6 1 4 19 42 39 

5 FC Winterswijk C4 11 7 1 3 22 30 16  5 FC Trias C4 11 5 0 6 15 20 36 

6 Vosseveld C1D 11 7 0 4 21 53 33  6 Varsseveld C2 11 4 2 5 14 22 46 

7 FC Winterswijk C5 11 4 1 6 13 38 40  7 VIOS B. C2 11 4 0 7 12 20 37 

8 Dinxperlo C2D 11 4 1 6 13 31 40  8 Longa '30 C6 11 3 2 6 11 16 26 

9 Longa '30 C4 11 3 1 7 10 16 53  9 AZSV C7 11 3 1 7 10 28 33 

10 Grolse Boys C1D 11 2 0 9 6 27 55  10 RKZVC C2 11 2 4 5 10 21 36 

11 Varsseveld C2 11 2 0 9 6 10 57  11 Grol C5 11 3 0 8 9 33 55 

12 RKZVC C2 11 0 0 11 0 4 59  12 MEC/Bredevoort C2GD 11 3 0 8 9 15 51 
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RKZVC D1 2013-2014 

 
Boven vlnr Jens Schutten, Walter Overkamp, Maik Weustenenk, Twan Gebbinck, Thijs Koelewijn, 
 Gijs Krabbenborg, Luuk Vossers, Jelle Krabbenborg, Pascal Domhof, Rudi Spekschoor 
Onder vlnr Tim Leemreize, Ticho Rouwhorst, Jord Krabbenborg, Thijmen Domhof, Thijs Jansen, 
 Jelmer Harbers, Rijk Voogel, Dylan Spekschoor, Sven Doppen 
 

25-5-2014 RKZVC D1 (2e klasse 15) 

  Elftal G W GL V P DV DT 

1 Reünie D1 22 19 2 1 59 92 17 

2 RKZVC D1 22 19 1 2 58 86 15 

3 FC Trias D2 22 13 3 6 42 63 32 

4 SVBV D1D 22 13 3 6 42 79 50 

5 Neede D1 22 12 4 6 40 70 49 

6 FC Winterswijk D2 22 10 4 8 34 31 32 

7 VIOS B. D1 22 10 1 11 31 41 35 

8 Longa '30 D2 22 7 1 14 22 51 49 

9 Grol D2 22 6 4 12 22 45 64 

10 Lochem SP D2 22 3 3 16 12 36 98 

11 Vorden D2G 22 3 2 17 11 17 76 

12 FC Eibergen D2 22 3 0 19 9 20 114 
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RKZVC D2 2013-2014 

 
Boven vlnr leiders / trainers Teun Krabbenborg, Cas Maarse, Sandrino Beerten, Wilbert Stoverinck 
Boven vlnr Jurre Klein Holkenborg, Femke Berendsen, Jill Temming, Simon te Molder, Sander Mombarg 
Onder vlnr Chiel van Dillen, Stan Leemreize, Jord Waalderbos, Auke Beerten, Jarno Stoverinck, 
 Remco Rooks, Roel Jansen 
Afwezig Peter Klein Holkenborg 
 

22-12-2013 RKZVC D2G (3e klasse 21)  25-5-2014 RKZVC D2G (3e klasse 21) 

  Elftal G W GL V P DV DT    Elftal G W GL V P DV DT 
1 Wolfersveen D1GD 11 11 0 0 33 109 5  1 KSH D1GD 10 7 2 1 23 18 6 

2 DZC '68 D3 11 10 0 1 30 93 10  2 Longa '30 D3G 10 6 1 3 19 47 17 

3 RKZVC D2G 11 6 1 4 19 31 31  3 Rigtersbleek D2 10 5 4 1 19 21 10 

4 FC Trias D5M 11 5 2 4 17 17 25  4 UDI D1D 10 6 1 3 19 31 24 

5 DEO D1 10 5 1 4 16 40 32  5 Haaksbergen D1G 9 5 2 2 17 29 22 

6 Hoven De D1 10 5 0 5 15 33 37  6 Grol D3 10 5 1 4 16 21 20 

7 Ruurlo D2 11 5 0 6 15 37 34  7 FC Winterswijk D3 10 4 3 3 15 19 21 

8 Pax D2 11 4 1 6 13 26 33  8 Hoeve Vooruit D1D 9 3 2 4 11 26 17 

9 Zelos D2G 11 4 1 6 13 19 53  9 Rietmolen D1G 10 2 1 7 7 22 34 

10 Longa '30 D4 11 3 1 7 10 31 74  10 Avanti W. D3 10 1 1 8 4 16 39 

11 FC Trias D4 11 3 0 8 9 24 62  11 RKZVC D2G 10 0 2 8 2 8 48 

12 SVBV D2G 11 0 1 10 1 15 79           
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RKZVC D3 2013-2014 

 
Boven vlnr Johan Roorda, Jasper Lankveld, Menno Arfman, Chiel te Molder, Pim Klein Goldewijk, 
 Thijs van Ostaijen, Wessel de Vries, Stan Lammers, Tonnie Kolkman 
Onder vlnr Jildar Mul, Hidde Ruesink, Melvin Reukers, Koen Hillen, Bram Storteler, MarthÃ© te Molder, 
 Bram Groot Wassink 
Afwezig Lawrence Mul, Nico Lammers 
 

22-12-2013 RKZVC D3 (4e klasse 39)  25-5-2014 RKZVC D3 (4e klasse 39) 

  Elftal G W GL V P DV DT    Elftal G W GL V P DV DT 

1 Erix D2 11 10 0 1 30 122 17  1 AD '69 D2 10 8 1 1 25 31 12 

2 DVC '26 D4 11 10 0 1 30 83 16  2 KSV D1D 10 8 0 2 24 56 9 

3 FC Trias D7 11 7 0 4 21 59 18  3 FC Trias D6 10 7 1 2 22 37 14 

4 KSH D2 11 7 0 4 21 65 25  4 AZSV D4 10 7 0 3 21 53 18 

5 RKZVC D3 11 7 0 4 21 49 20  5 RKZVC D3 10 7 0 3 21 31 17 

6 Concordia-W D4 11 6 1 4 19 45 28  6 KSH D2 10 4 0 6 12 25 30 

7 Gendringen D3D 11 5 0 6 15 33 56  7 DZC '68 D8 10 4 0 6 12 18 48 

8 MEC/Bredevoort D2GD 11 4 1 6 13 27 43  8 FC Trias D8 10 3 0 7 9 26 41 

9 DZC '68 D7 11 3 2 6 11 23 38  9 Longa '30 D7 10 2 2 6 8 26 31 

10 Varsseveld D5 11 3 0 8 9 18 50  10 VIOS B. D2 10 2 0 8 6 22 68 

11 Neede D4 11 2 0 9 6 15 116  11 MEC/Bredevoort D2GD 10 1 0 9 3 15 54 

12 AZSV D6 11 0 0 11 0 9 121           
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RKZVC DM1 2013-2014 
In het najaar startte er voor het eerst een meisjes D-team bij RKZVC. In het najaar trainden ze alleen waarna ze in het 
voorjaar in de competitie mee gingen doen. Hieronder de foto van het najaar. 

 
Boven vlnr  Sofie Weelink, Iris Domhof, Anouk Harbers, Elise Stemerdink, Sarah Domhof, Cato Hulshof, 
 Anna Karnebeek, Nina Sonderen 
Onder vlnr  Iris Reuterink, Jet Spieker, Inez Rietberg, Lynn Bokkers, Anne ten Haaff, Joyce Wopereis, 
 Bo Goldewijk, Babet Temming, Samantha Smans 
Afwezig Pleun Marschalk 
 

25-5-2014 
RKZVC MD1D (2e 

klasse 3) 

 

 

  Elftal G W GL V P DV DT 

1 FC Winterswijk MD2 11    30 38 3 

2 AD '69 MD1 11    28 53 6 

3 FC Trias MD1D 11    26 42 10 

4 FC Winterswijk MD1 11    17 27 15 

5 Grol MD1D 11    17 26 21 

6 Longa '30 MD1 11    16 16 17 

7 Dinxperlo MD1D 11    15 25 22 

8 Ulftse Boys MD1D 11    13 10 16 

9 RKZVC MD1D 11    10 13 22 

10 VVG '25 MD2 11    9 9 27 

11 AZSV MD2 11    7 7 39 

12 Pax MD2 11    3 4 72 
 
Video samenvatting wedstrijd RKZVC D meisjes – ouders op 17-5-2014 link 
Een drietal foto’s van die wedstrijd staan op de volgende bladzijde. 

https://www.youtube.com/watch?v=_54V0zczGxI
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RKZVC E1 2013-2014 

 
Boven vlnr  Joey Belterman, Jordi Hummelink, Henri Berendsen 
Midden vlnr  Tijn Hoenderboom, Devin Haen, Syl Doppen, Thieme Terhaerdt 
Onder vlnr  Sem Wopereis, Willem Domhof, Joël Payers, Tristan Krabbenborg, Niels Berendsen 
 

22-12-2013 RKZVC E1 (Hoofdklas 06)  25-5-2014 RKZVC E1 (Hoofdklas 06) 

  Elftal G W GL V P DV DT    Elftal G W GL V P DV DT 

1 DZC '68 E1 12 9 0 3 27 57 16  1 DZC '68 E1 22 17 0 5 51 99 25 

2 Longa '30 E1 12 8 1 3 25 46 34  2 FC Zutphen E1 22 16 0 6 48 94 53 

3 Ruurlo E1 12 8 1 3 25 39 30  3 Ruurlo E1 22 14 2 6 44 71 60 

4 FC Zutphen E1 12 8 0 4 24 51 35  4 Longa '30 E1 22 13 3 6 42 83 68 

5 De Graafschap E2 12 7 3 2 24 44 36  5 De Graafschap E2 22 12 4 6 40 90 73 

6 Grol E1 12 7 1 4 22 48 43  6 Lochem SP E1 22 10 3 9 33 97 80 

7 Lochem SP E1 12 6 1 5 19 62 47  7 FC Winterswijk E1 22 9 4 9 31 81 65 

8 FC Winterswijk E1 12 4 2 6 14 41 37  8 Grol E1 22 9 2 11 29 80 80 

9 AZSV E1 12 4 0 8 12 29 46  9 RKZVC E1 22 6 3 13 21 66 95 

10 RKZVC E1 12 3 2 7 11 36 43  10 AZSV E1 22 6 1 15 19 52 91 

11 FC Trias E1 12 1 1 10 4 29 71  11 Varsseveld E1 22 4 1 17 13 56 107 

12 Varsseveld E1 12 1 0 11 3 23 67  12 FC Trias E1 22 3 3 16 12 48 120 
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RKZVC E1 kreeg een nieuw tenue van Bevabro. Hieronder enkele foto’s / collages. 
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RKZVC E2 2013-2014 

 
Boven vlnr  Peter Rouwhorst, Bram Stegers, Stef Rouwhorst, Naud Gebbinck, Bob te Molder 
Onder vlnr  Jacob Voors, Thomas Hendriksen, Marijn Harbers, Daan Rouwhorst, Thijmen Rouwhorst, 
 Stijn Immink, Pim Kolkman 
 

22-12-2013 RKZVC E2 (3e klasse 32)   25-5-2014 RKZVC E2 (3e klasse 32) 

  Elftal G W GL V P DV DT     Elftal G W GL V P DV DT 
1 Vosseveld E1 9 9 0 0 27 84 10  1 Reünie E2G 11 9 1 1 28 54 24 

2 MEC E1 9 7 0 2 21 54 23  2 DEO E3 11 7 2 2 23 42 23 

3 AZSV E4 9 6 0 3 18 56 18  3 Neede E3 11 7 1 3 22 52 28 

4 Bredevoort E1 9 5 1 3 16 24 34  4 AZSV E7 11 7 1 3 22 55 39 

5 Longa '30 E4 9 5 0 4 15 37 49  5 Longa '30 E4 11 7 0 4 21 54 32 

6 Erix E1G 9 4 0 5 12 42 69  6 VIOS B. E2 11 6 1 4 19 36 33 

7 FC Trias E4 9 3 1 5 10 32 36  7 RKZVC E2 11 5 1 5 16 33 30 

8 FC Winterswijk E5 9 3 1 5 10 26 32  8 Ruurlo E3G 11 4 2 5 14 30 31 

9 RKZVC E2 9 1 0 8 3 19 46  9 FC Trias E6 11 4 1 6 13 59 63 

10 AZSV E6 9 0 1 8 1 20 77  10 Erix E1G 11 2 0 9 6 45 70 

          11 FC Winterswijk E7 11 2 0 9 6 26 60 

          12 Grol E7 11 1 0 10 3 30 83 
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RKZVC E3 2013-2014 

 
Boven vlnr  Wout Wopereis, Tom Klein Gebbinck, Bram Engel, Toon van Boeckel, Bram Pierik 
Onder vlnr  Martin Wopereis, Wiebe Nijenhuis, Ivar te Molder, Jan Krabbenborg, Scott Temming, Rens Spijkers 
Afwezig Robert Temming 
 

22-12-2013 RKZVC E3 (4e klasse 38)  25-5-2014 RKZVC E3 (4e klasse 38) 

  Elftal G W GL V P DV DT    Elftal G W GL V P DV DT 
1 Grol E7 11 10 1 0 31 84 22  1 DZC '68 E8G 11 10 1 0 31 64 11 

2 FC Winterswijk E7 11 9 2 0 29 59 15  2 Varsseveld E4 11 8 1 2 25 75 30 

3 SC Meddo E3G 11 7 2 2 23 52 32  3 AZSV E6 11 7 2 2 23 43 24 

4 KSV E1G 11 7 1 3 22 56 36  4 RKZVC E3 11 7 0 4 21 39 21 

5 RKZVC E3 11 6 2 3 20 37 32  5 SDOUC E4 11 5 3 3 18 52 24 

6 Vosseveld E2 11 6 1 4 19 57 32  6 DZSV E3G 11 5 3 3 18 36 37 

7 FC Trias E10 11 4 1 6 13 36 47  7 Dinxperlo E3 11 4 0 7 12 31 43 

8 Longa '30 E8 11 3 2 6 11 34 59  8 SDOUC E3 11 3 2 6 11 30 47 

9 Erix E2G 11 3 0 8 9 26 66  9 Longa '30 E5 11 3 1 7 10 46 60 

10 AZSV E10 11 2 1 8 7 37 76  10 FC Trias E7 11 3 1 7 10 25 61 

11 Dinxperlo E4M 11 1 1 9 4 15 45  11 FC Winterswijk E9 11 2 0 9 6 27 89 

12 FC Eibergen E5G 11 1 0 10 3 26 57   12 Halle E2 11 1 2 8 5 19 40 
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RKZVC E4 2013-2014 

 
Boven vlnr  Hans te Molder, Ivo Baks, Pleun Boschker, Twan Klein Goldewijk, Jos Teunissen, Tino Stegers 
Onder vlnr  Luuk te Molder, Sven Baks, Mark Rouwhorst, Heiko Karnebeek, Yob Goldewijk, Pim Teunissen, 
 Jesse Vos 
 

22-12-2013 RKZVC E4 (4e klasse 36)  25-5-2014 RKZVC E4 (4e klasse 36) 

  Elftal G W GL V P DV DT    Elftal G W GL V P DV DT 

1 AZSV E8 11 11 0 0 33 96 20  1 Vorden E4G 11 9 1 1 28 73 29 

2 FC Trias E8M 11 10 0 1 30 81 14  2 De Hoven E4M 11 8 1 2 25 60 20 

3 Witkampers E3 11 9 0 2 27 102 26  3 Lochem SP E7 11 8 0 3 24 39 18 

4 FC Winterswijk E8 11 7 0 4 21 69 20  4 Ruurlo E4G 11 8 0 3 24 52 36 

5 Varsseveld E5 11 7 0 4 21 70 33  5 RKZVC E4 11 7 0 4 21 49 23 

6 Longa '30 E5 11 5 1 5 16 52 75  6 Longa '30 E10 11 5 1 5 16 65 52 

7 Grol E6 11 4 1 6 13 25 50  7 Klein Dochteren E3 11 5 0 6 15 52 50 

8 VIOS B. E3 11 4 1 6 13 25 50  8 Halle E3 11 4 0 7 12 44 53 

9 Longa '30 E7 11 2 2 7 8 21 71  9 Reünie E3 11 4 0 7 12 33 54 

10 RKZVC E4 11 1 2 8 5 18 83  10 VIOD E6G 11 3 0 8 9 24 57 

11 AZSV E9 11 1 1 9 4 25 69  11 VIOS B. E4 11 2 1 8 7 26 70 

12 Meddo SC E2G 11 1 0 10 3 14 87  12 Pax E5 11 0 2 9 2 20 75 
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RKZVC F1 2013-2014 

 
Boven vlnr  Marco Payers, John Eekelder, Jan Beerten 
Midden vlnr  Dico Stegers, Tim Wissink, Pepijn Vosters 
Onder vlnr  Ryan Payers, Jens Taken, Jelte Beerten, Collin Baks, Finn Eekelder 
 

22-12-2013 RKZVC F1 (2e klasse 09)  25-5-2014 RKZVC F1 (2e klasse 09) 

  Elftal G W GL V P DV DT    Elftal G W GL V P DV DT 

1 Gendringen F1 10 9 1 0 28 49 19  1 Varsseveld F1 10 8 2 0 26 52 14 

2 Vorden F1G 10 9 0 1 27 72 15  2 Terborg F1G 10 7 2 1 23 47 18 

3 Silvolde F1 10 7 0 3 21 63 38  3 RKZVC F1 10 6 3 1 21 61 23 

4 Zelos F1 10 7 0 3 21 41 24  4 Lochem SP F1 10 6 2 2 20 44 20 

5 RKZVC F1 10 6 0 4 18 54 30  5 DZSV F1G 10 6 0 4 18 59 32 

6 Peeske 't F1 10 5 2 3 17 40 27  6 Silvolde F1 10 4 3 3 15 42 38 

7 FC Trias F2 10 3 1 6 10 14 24  7 Zelos F1 10 3 1 6 10 28 39 

8 SDOUC F1 10 2 1 7 7 27 52  8 AZSV F2 10 3 1 6 10 26 68 

9 Longa '30 F2 10 2 1 7 7 20 49  9 Vorden F2 10 2 1 7 7 18 47 

10 Pax F1 10 2 0 8 6 18 64  10 VIOD F3G 10 1 1 8 4 23 55 

11 DZC '68 F4 10 0 0 10 0 6 62  11 Vorden F3 10 1 0 9 3 23 69 
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RKZVC F2 2013-2014 

 
Boven vlnr  Marick van der Veer, Lars Blankenborg, Jelle Krabbenborg, Tjebbe te Molder, Iris Jansen 
Onder vlnr  Dani Krabbenborg, Jonah te Fruchte, Douwe Stoltenborg, Djervi Baks, Roel Aagten 
Afwezig Collin Baks, Joost Toebes, Ronald te Fruchte 
 

22-12-2013 RKZVC F2 (3e klasse 20)  25-5-2014 RKZVC F2 (3e klasse 20) 

  Elftal G W GL V P DV DT    Elftal G W GL V P DV DT 

1 Vosseveld F1 11 11 0 0 33 67 5  1 VIOS B. F1 11 11 0 0 33 69 12 

2 FC Eibergen F2 11 10 0 1 30 39 13  2 SC Meddo F1G 11 9 0 2 27 47 31 

3 Ruurlo F2 11 7 2 2 23 42 16  3 Grol F3 11 8 1 2 25 48 11 

4 FC Trias F3 11 7 0 4 21 39 23  4 Grolse Boys F1G 11 6 1 4 19 36 32 

5 AD '69 F1 10 6 0 4 18 29 20  5 FC Winterswijk F6 11 6 0 5 18 42 31 

6 Longa '30 F3G 11 4 2 5 14 37 29  6 RKZVC F2G 11 4 3 4 15 22 19 

7 FC Winterswijk F2 11 4 1 6 13 22 34  7 FC Eibergen F4 11 5 0 6 15 33 33 

8 DEO F1 10 4 0 6 12 24 24  8 Varsseveld F4 11 5 0 6 15 31 33 

9 AZSV F3 11 4 0 7 12 17 34  9 AZSV F6G 11 3 1 7 10 28 50 

10 VIOS B. F1 11 2 1 8 7 16 48  10 FC Trias F4 11 3 0 8 9 25 47 

11 FC Winterswijk F3 10 2 0 8 6 12 43  11 Neede F3 11 2 0 9 6 29 55 

12 RKZVC F2 10 0 0 10 0 5 60  12 Longa '30 F6 11 1 0 10 3 16 72 
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RKZVC F3 2013-2014 

 
Boven vlnr  Dick Schieven, Raymond Nienhuis, Barry Wolterink 
Onder vlnr  Mart Nijenhuis, Kay Wolterink, Lars Kolkman, Daan Spexgoor, Jelle Schieven,  
 Ruben Klein Holkenborg, Hannes Domhof, Gijs Nienhuis 
 

22-12-2013 RKZVC F3 (5e klasse 22)  25-5-2014 RKZVC F3 (5e klasse 22) 

  Elftal G W GL V P DV DT    Elftal G W GL V P DV DT 

1 Varsseveld F4 10 10 0 0 30 73 14  1 Neede F2 11 9 2 0 29 47 17 

2 Longa '30 F6 11 10 0 1 30 95 15  2 GSV '63 F1 11 9 0 2 27 54 26 

3 RKZVC F3 11 8 0 3 24 67 20  3 FC Eibergen F5 11 8 2 1 26 45 14 

4 Meddo SC F2G 10 7 1 2 22 49 23  4 FC Trias F5 11 7 1 3 22 52 34 

5 FC Winterswijk F6 11 7 0 4 21 55 27  5 HSC '21 F3 11 7 0 4 21 35 17 

6 AD '69 F2 11 4 3 4 15 35 32  6 FC Winterswijk F5 11 5 2 4 17 27 22 

7 Bredevoort F2G 10 4 0 6 12 61 37  7 Reünie F2 11 4 3 4 15 29 33 

8 KSV F1G 9 3 1 5 10 22 37  8 DEO F2 11 3 1 7 10 33 34 

9 Dinxperlo F2 11 3 1 7 10 40 64  9 Grol F4 11 2 2 7 8 23 41 

10 FC Winterswijk F7 11 2 0 9 6 11 76  10 AZSV F4 11 2 2 7 8 32 61 

11 Concordia-W F5 10 1 0 9 3 13 118  11 Ruurlo F6G 11 1 1 9 4 14 47 

12 Varsseveld F5G 10 1 0 10 3 10 68  12 RKZVC F3 11 1 0 10 3 13 58 
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RKZVC F4 2013-2014 

 
Boven Dolf van ‘t Hooft 
Onder vlnr  Wietse Stoverinck, Stijn Onstenk, Denzel Hendriks, Kevin Spieker, Tim Wassink, 
 Sam Domhof Huib van ’t Hooft 
Afwezig Bram Kolkman (leider), Jens Domhof 
 

22-12-2013 RKZVC F4 (5e klasse 23)  25-5-2014 RKZVC F4 (5e klasse 23) 

  Elftal G W GL V P DV DT    Elftal G W GL V P DV DT 

1 Grolse Boys F1G 10 10 0 0 30 80 11  1 FC Trias F6G 11 10 0 1 30 82 21 

2 DEO F2 10 9 0 1 27 100 16  2 Grol F6 11 9 1 1 28 52 25 

3 HSC '21 F5 11 7 1 3 22 57 31  3 Vosseveld F2G 11 8 1 2 25 75 20 

4 Reünie F3 11 7 1 3 22 52 43  4 Ruurlo F5 11 7 1 3 22 37 29 

5 FC Trias F6G 9 7 0 2 21 75 37  5 Longa '30 F5G 11 7 0 4 21 54 22 

6 Rietmolen F2G 11 6 1 4 19 62 49  6 Meddo SC F2G 11 5 1 5 16 39 24 

7 FC Eibergen F6 11 4 1 6 13 36 44  7 Reünie F3 11 4 1 6 13 38 50 

8 RKZVC F4 11 4 0 7 12 50 69  8 KSV F1G 11 3 2 6 11 23 39 

9 FC Winterswijk F8G 11 3 1 7 10 34 55  9 FC Winterswijk F8G 11 3 0 8 9 17 62 

10 Neede F4 11 2 0 9 6 13 42  10 Rekken F1 11 2 1 8 7 30 69 

11 Lochuizen F2 11 1 2 8 5 31 98  11 RKZVC F4 11 2 0 9 6 19 62 

12 Haarlo/Noordijk F2 11 0 1 10 1 5 100  12 VIOS B. F2G 11 1 2 8 5 12 55 
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RKZVC F5 2013-2014 

 
Boven vlnr Han Rouwhorst, Hans Kampshof, Maikel ter Bogt 
Midden vlnr Ties Kampshof, Twan Hulshof, Robbie Vos 
Onder vlnr Sem Rouwhorst, Emiel Doppen, Jip Doppen, Sil Voogel, Sep Spieker, Jordi ter Bogt, Stijn Kampshof 
 

25-5-2014 RKZVC F5 (5e klasse 26) 

  stand F5 G W G V P V T 

1 Pax F5G 11 11 0 0 33 69 26 

2 Vorden F6G 11 8 1 2 25 57 27 

3 Zelos F6G 11 8 1 2 25 53 27 

4 Lochem SP F6 11 7 2 2 23 56 24 

5 Witkampers F4G 11 6 1 4 19 51 26 

6 Keijenburgse. Boys F2G 11 5 1 5 16 50 54 

7 Ratti F1G 11 3 1 7 10 28 47 

8 FC Winterswijk F7G 11 3 1 7 10 28 61 

9 Varsseveld F5G 11 3 0 8 9 29 39 

10 Halle F2 11 3 0 8 9 24 60 

11 Grol F8 11 2 1 8 7 24 46 

12 RKZVC F5 11 2 1 8 7 12 44 
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RKZVC MINI-Fjes 2013-2014 

 
Boven vlnr Jordi ter Bogt, Eef Klein Holkenborg, Lars Wissink, Judith Doppen, Sil Voogel, Stijn Kampshof, 
 Sep Spieker 
Onder vlnr Ties Kampshof, Sven Klein Niënhuis, Jip Doppen, Robbie Vos, Emiel Doppen 
Afwezig Mik te Plate, Gijs Stortelder, Sem Rouwhorst 
  

RKZVC Mini F1 
Vlnr Sep Spieker, Ties Kampshof,  
 Eef Klein Holkenborg,Judith Doppen, 
 Sven Klein Niënhuis, Robbie Vos, Sil Voogel 

RKZVC Mini F2 
Vlnr Jordi Ter Bogt, Ties Kampshof, Lars Wissink, 
 Judith Doppen, Stijn Kampshof, Jip Doppen, 
 Emiel Doppen 
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PERSBERICHTEN 
 

GUV Z-sponsor RKZVC 
 
Knippenborg blijft hoofdsponsor, maar RKZVC krijgt GUV als Z-sponsor erbij! 
 
De wedstrijd van RKZVC tegen Vorden (uitslag 1-1) werd zondag 15 december 
voorafgegaan door het stilstaan bij twee bijzondere gebeurtenissen. De firma 
Paul Knippenborg verlengde het contract als hoofdsponsor en GUV 
Uitvaartverzorging werd Z-sponsor. De spelers kwamen voor deze gelegenheid 
nog voor de voorbereiding van de wedstrijd het veld op voor teamfoto’s met de 
met de vereniging vervlochten Paul Knippenborg en de “nieuwkomer” Bert van 
Asselt namens GUV. 
 
Al meer dan 15 jaar uitvaarten in Zieuwent 
“GUV is natuurlijk in werkelijkheid geen nieuwkomer”, aldus Bert van Asselt. “Destijds werden wij door Frans te 
Plate benaderd of wij de uitvaarten in Zieuwent van hem wilden overnemen. Het was voor ons een eer om van zo’n 
icoon de uitvaartverzorging over te nemen. Hij gaf aan dat GUV qua achtergrond en ideologie het beste bij 
Zieuwent paste. Jammer dat hij kort daarna al ziek werd en ons ontvallen is. Een zeer sympathieke en invoelende 
man die veel over had voor zijn naaste.  
GUV heeft sindsdien vele uitvaarten verzorgd in Zieuwent en is een bekende en vertrouwde naam geworden. Onze 
kwaliteit van dienstverlening is in de afgelopen jaren steeds ons hoogste streven geweest. Daarom zijn we dan ook 
steeds completer in onze dienstverlening.” 
 
RKZVC blij met de Z-sponsor 
Erik Klein Goldewijk is blij met GUV als Z-sponsor. “Toen wij in juli van dit jaar benaderd werden omdat we nog 
borden met een oude tekst hadden op het veld, had ik geen idee dat de gesprekken zouden uitmonden in een Z-
sponsorschap van GUV. De directie van GUV hecht echter grote waarde aan het maatschappelijk aspect van de 
sport, vooral bij de jeugd. Het vormt zowel lichamelijk als geestelijk. En als je zo in de regio geworteld bent als GUV, 
dan past deze vorm van sponsoring daar natuurlijk erg goed bij.” 
 
GUV persoonlijke begeleiding 
Paul Knippenborg weet uit eigen ervaring hoe warm de dienstverlening van GUV kan zijn. “Wij hebben Xandra 
Wolterink van GUV onlangs tijdens een uitvaart meegemaakt. De persoonlijke benadering en professionele 
begeleiding van GUV hebben wij als zeer positief ervaren. Als wij nog een keer een dierbare verliezen, weten wij 
wel wie we bellen!“ 
Wat de aanwezigen verbaasde was dat men, ook als men elders verzekerd is, GUV kan en mag bellen. Bert van 
Asselt benadrukte dat: ”Heel vaak denken mensen dat men de uitvaartverzekeraar moet bellen. Niets is minder 
waar. Bel GUV en wij begeleiden u met alles. Ook de uitkering van de verzekeraar regelen wij voor u en zonder 
extra kosten. Sterker nog, wij garanderen persoonlijke begeleiding en toch de laagste tarieven.” 
 
 
Voor de foto stond het 
eerste elftal in een special 
formatie die men bij een 
teamfoto elders had 
gezien. Het elftal liet 
daarbij de rug zien en de 
trainer en begeleiding liet 
zien dat zij een open blik 
had. 
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Hallo sportredactie van de Gelderlander, 
  
zondag a.s. houdt RKZVC de nieuwjaarsreceptie met voorafgaand activiteiten voor jong en oud (zie een kopie van de 
website van RKZVC beneden). Zou u het volgende persbericht nog in de krant van vrijdag of zaterdag willen 
plaatsen? Bij voorbaat dank hiervoor. 
  

Persbericht van RKZVC 
Nieuwjaarsreceptie RKZVC 
Zondag 12 januari houdt RKZVC vanaf 14.30 nieuwjaarsreceptie. Voorafgaand zijn er vanaf 13.00 
activiteiten voor jong en oud zoals darten, estafetteloop en zeskampspelletjes. 
Evenals voorgaande jaren is er voor volwassenen weer een “snertloop”. Nieuw hierbij is dat deze 
snertloop dit jaar een hardloopwedstrijd is voor dames en heren, al of geen lid van RKZVC: de grote 
prijs van "De Greune Weide" met enkele aardige prijzen. De wedstrijd gaat door Zieuwent en 
omgeving en is ongeveer 6 km lang. Inschrijven vooraf is niet nodig. Degenen die van wandelen 
houden, kunnen de route van de hardlopers tegengesteld lopen. 

  
  
Van de website van RKZVC 

Zondag 12 januari Snertloop / nieuwjaarsreceptie  

Aanstaande zondag wordt voor het eerst 

 De grote prijs van 

"De Greune Weide"  
gehouden. Een hardloopwedstrijd voor dames en heren, al of geen lid van RKZVC. 

De wedstrijd gaat door Zieuwent en omgeving, en is ongeveer 6 km lang. Inschrijven vooraf is niet 
nodig. 

Deelname aan de wedstrijd is voor eigen risico, dus ZELF opletten in het verkeer! 

Er zijn prachtige prijzen te winnen in de vorm van waardebonnen voor 'de Greune Weide" 
aangeboden door uitbaatster Carina van 'de Greune Weide': 

1e prijs heren: € 50,- 1e prijs dames: € 50,-  
2e prijs heren: € 30,- 2e prijs dames: € 30,- 
3e prijs heren: € 10,- 3e prijs dames: € 10,- 

START: 13:15 u 

 
Start en finish uiteraard bij het clubgebouw van RKZVC: 'de Greune Weide'. 

Programma zondag 12 januari 2014: 

13:00 uur, start wandeltocht tegen de route van de hardloopwedstrijd in 
13:15 uur, start 'grote prijs van de Greune Weide' 

Voor de jeugd zijn de volgende activiteiten gepland: 
Iedereen aanwezig om 13:00 uur 
A en B: darttoernooi 
C en D: estafetteloop bij het voetbalveld 
Mini's, F en E: zeskampspellen 

14:30 uur, start officiële gedeelte, met o.a. prijsuitreiking en nieuwjaarsspeech door de voorzitter van 
RKZVC, Johnny Cuppers 

De Activiteitencommissie 
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Hieronder volgt de nieuwjaarsspeech van voorzitter Johnny Cuppers in 2014 

Nieuwjaarsreceptie RKZVC 2014 
 
Geachte aanwezigen.  
 
Namens het bestuur van RKZVC heet ik jullie allemaal hartelijk welkom op deze nieuwjaarsreceptie en wens ik jullie 
een gelukkig en voorspoedig 2014 toe. De traditie wil dat ik op deze plek mijn licht laat schijnen over het afgelopen 
jaar en wat vertel over wat ons te wachten staat in 2014. 
 
Voordat ik dit zal doen, wil ik echter van de gelegenheid gebruik maken om alle sponsoren en vrijwilligers van 
RKZVC hartelijk te bedanken voor hun bijdrage en inzet voor deze mooie club. Zonder jullie is er geen RKZVC in de 
huidige vorm mogelijk. Wij hopen dan ook dat wij ook het komende jaar op jullie kunnen rekenen. 
 
Dan nu een korte terugblik op 2013. 
 
Het eerste elftal wist op de valreep de gedoodverfde kampioenskandidaat Witkampers te achterhalen en zelfs in te 
halen. Iets waar we tijdens de vorige nieuwjaarsreceptie slechts van konden dromen. Op 5 mei, op de laatste 
wedstrijddag, wist men in een nerveuze wedstrijd met 3-1 van KSV te winnen en mocht men zich kampioen van 4C 
noemen. Een mooie kroon op het werk van trainer Hans Wossink die na 3 seizoenen naar FC Lochem is 
vertrokken.  
Hans’ opvolger, Laurens Knippenborg, trof dan ook een RKZVC aan dat dit seizoen, net als 2 seizoenen geleden, in 
de 3e klas mag acteren. Menigeen was van mening dat ‘niet meteen weer degraderen’ de doelstelling zou moeten 
zijn, mede gezien het feit dat ons dit ook de vorige keer overkwam, maar tijdens het trainingskamp dat Laurens in 
Groenlo belegde, werden spelers en staf het eens dat de doelstelling een plek in het linker rijtje, met misschien een 
prijs, zou moeten zijn. Met een 4e plek voldoet men hier voorlopig ruimschoots aan.  
Met de komst van Laurens als trainer heeft RKZVC een volgende stap gezet naar nog meer professionaliteit. 
Laurens eist veel van zijn spelers en club en wil alles tot in de puntjes geregeld hebben. Voor zover we konden en 
wilden, is hieraan gehoor gegeven. Daarnaast vind hij het groepsproces heel belangrijk en daarom wilde hij graag 
ook in de winter op trainingskamp, liefst naar een warm land. Om een en ander voor de spelers betaalbaar te 
houden wist hij via zijn netwerk voldoende externe sponsoren aan te trekken zodat het trainingskamp mogelijk 
werd. En dus vertrok men op 1 januari richting het Turkse Lara, alwaar men in het luxe hotel Miracle verbleef. 
Tijdens het verblijf zijn een aantal trainingen afgewerkt, en oefende men tegen Valthermond, een 3e-klasser uit de 
afdeling noord. De wedstrijd werd met 11-0 gewonnen. Op de dag van vertrek werd er plots nog een 2e wedstrijd 
tegen de profs van STVV uit het Belgische Sint Truiden ingelast. Zij zouden s’ avonds tegen FC Volendam oefenen, 
maar die wedstrijd werd afgelast. Tijdens de rust, bij een stand van 1-0 in het voordeel van de profs, bleek 
plotseling dat de wedstrijd tegen Volendam toch door zou gaan. Redenen voor de trainer van STVV om meteen van 
het veld te stappen, een verbouwereerd RKZVC achterlatend. Ach ja, het blijven Belgen. 
Natuurlijk werd er tijdens het trainingskamp ook geëvalueerd en hield men de doelstelling tegen het licht. De 
uitkomst hiervan wil ik u niet onthouden: Men heeft gezamenlijk besloten dat een plek in het linker rijtje niet genoeg 
is, men wil proberen bij de eerste 3 eindigen. Een nobel streven en tekenend voor de bevlogen trainer die Laurens 
is, de lat steeds hoger leggend. We gaan het zien. 
 
Het tweede elftal wist het vorige seizoen in de middenmoot van de 1e klasse af te sluiten en daarmee presteerde 
trainer Olaf de Ruiter boven verwachting. Olaf is inmiddels als hoofdtrainer aan de slag bij vv Zelhem en zijn 
werkwijze heeft ook daar resultaat: Zelhem staat momenteel 2e in de 5e klasse D. En zo blijkt dat RKZVC ook een 
mooie opstap kan zijn voor beginnende trainers. Bij de 2e selectie werd Olaf opgevolgd door Grollenaar Rik Gockel. 
Rik blijkt een waardig opvolger van Olaf. In een zware klasse 1B, waar iedereen van iedereen blijkt te kunnen 
winnen en waar het verschil tussen de nummer 2 en de nummer 13 slechts 10 punten is, bezet men momenteel 
een 11e plek. Het belooft dan ook een spannende 2e seizoenshelft te worden voor de mannen van het 2e. Maar de 
uitdaging voor Rik ligt niet alleen op dit vlak. Hij heeft tegelijk ook te maken met een eerste elftal waar hij met enige 
regelmaat spelers van terugkrijgt, die hij dan in moet passen, en tijdens trainingen moet hij soms spelers afstaan 
om het eerste optimaal te kunnen laten trainen. Een trainer van een tweede elftal zijn, is dan ook niet gemakkelijk 
maar Rik weet hier goed mee om te gaan. Complimenten hiervoor. 
 
Het derde elftal wist het vorig seizoen eveneens kampioen te worden in de reserve 4e klasse C en promoveerde net 
als het 1e naar de 3e klasse C. In die klasse doet men vooralsnog goed mee, getuige de 6e plek die men op dit 
moment inneemt.  
 
De elftallen 4, 5 en 6 zijn dit jaar opnieuw samengesteld zodat het 4e een klasse hoger kan spelen dan vorig 
seizoen. Zo willen we toch proberen om het recreatieve 4e elftal qua niveau een redelijke aansluiting te laten 
behouden bij het prestatiegerichte 3e zodat spelers, die eventueel afvallen bij het 3e of vanuit het 4e hogerop willen, 
niet een geweldig grote stap hoeven te maken.  
 
Binnen de junioren spelen de diverse elftallen op hun eigen niveau in de middenmoot mee, met uitzondering van de 
C2. Zij hebben het afgelopen najaar geen enkele wedstrijd weten te winnen, speelden zelfs nooit gelijk. En dan is 
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voetbal niet leuk. Vandaar dat ze voor de 2e helft van het seizoen een klasse lager zijn gezet zodat ook zij hopelijk 
het komende halfjaar eens het zoet van een overwinning mogen gaan proeven.  
 
Bij de pupillen valt met name de positie van de D1 op. Zij staan bovenaan na 11 wedstrijden met 2 punten 
voorsprong op de nummer 2, Reünie D1. Hier belooft de 2e helft van de competitie eveneens een spannende te 
worden. Wat ook opvalt, is dat we bij de pupillen een meidenteam hebben gekregen. Vooralsnog hebben zij alleen 
nog getraind en wat oefenwedstrijden gespeeld maar de 2e helft van het seizoen gaan ze dan daadwerkelijk 
competitie spelen. Ik wens ze daarbij natuurlijk veel succes en plezier toe. 
 
Naast het voetbal hebben we het afgelopen jaar meer bijzondere zaken beleefd. Zo was daar in mei het afscheid 
van ons “Greune Weide echtpaar” Henk en Ans te Molder. Na 20 jaar vonden zij dat het goed geweest was en 
hebben zij het stokje overgegeven aan Carina Hulshof, oftewel Lammas’ Carina. Tijdens een spetterend feest werd 
heel RKZVC in de gelegenheid gesteld om persoonlijk afscheid te nemen van Henk en Ans en daar werd massaal 
gebruik van gemaakt. Vele bijzondere giften werden uitgereikt. Van erotische badjassen tot entreekaarten voor het 
leven, van ballonvaarten tot prachtige fotocollages.  
 
Inmiddels is Carina al redelijk ingeburgerd binnen RKZVC. Haar enthousiasme, gekoppeld aan een “niet lullen maar 
poetsen mentaliteit”, past prima bij RKZVC. Henk en Ans opvolgen is niet gemakkelijk maar voorlopig slaat ze zich 
er, ondersteund door Iris, Nicole en Dominique, goed doorheen. Ik wens haar en haar meiden dan ook veel succes 
bij het uitbaten van ‘ de Greune Weide”. 
 
Kijkend naar de accommodatie vallen ook een aantal zaken op. Zo hebben we de groenstroken dit jaar versmald, 
zodat ballen gemakkelijker terug te vinden zijn. Bij de tennisbaan is de groenstrook zelfs volledig verdwenen. 
Ballenvangers zijn verzet om maaien gemakkelijk te houden en de ballenvanger van het trainingsveld is 5 meter 
breder geworden zodat er bij het warmlopen minder ballen op het hoofdveld geschoten zullen worden. Qua 
materialen valt de introductie van de 3-meter-doeltjes op. Vier stuks hebben we er op verzoek van Laurens 
Knippenborg aangeschaft, en ze blijken dusdanig populair bij de diverse trainers dat er al een verzoek ligt om er 
meer te kopen.  
 
In de kantine is, na verzoeken van vele kanten, een nieuwe geluidsinstallatie aangeschaft waardoor het geluid nu 
vele malen beter en mooier is. Bovendien zijn er extra boxen aangeschaft die bij bijzondere gelegenheden buiten 
opgesteld kunnen worden om ook daar de kwaliteit van het geluid te verbeteren. Zo zal het niet langer nodig zijn om 
externe geluidinstallaties in te huren en verdient de installatie zichzelf zo terug.  
 
In de bestuurskamer is een 2e computer geplaatst om opstoppingen bij het invullen van het digitale 
wedstrijdformulier te voorkomen. Nu dit jaar niet alleen de standaardelftallen het wedstrijdformulier digitaal in 
moeten vullen, ontstonden nogal eens opstoppingen voor de pc. Met de komst van een 2e computer is dit hopelijk 
opgelost. Daarbij zijn we een speciaal woord van dank verschuldigd aan Clemens Bokkers, die een prachtig 
maatwerk meubel timmerde zodat er twee ruime, comfortabele digitale werkplekken zijn ontstaan. Clemens, 
hartelijk bedankt. 
 
Op sponsorgebied is er afgelopen jaar veel gebeurd. Allereerst moesten we afscheid nemen van een al vele jaren 
aan RKZVC verbonden en gewaardeerde sponsor. Aannemersbedrijf Hoenderboom ging helaas kopje onder in de 
storm die er in bouwend Nederland woedt en daarmee kwam er een einde aan een jarenlange relatie tussen dit 
prachtige Zieuwentse bedrijf en RKZVC. Maar ook Wessels Keukens gaf aan dat men na het seizoen 2012-2013 
zou stoppen als Z-sponsor en in 2014 voor de laatste keer het D-toernooi zou sponsoren. Natuurlijk is dat bijzonder 
jammer maar dit besluit kunnen wij alleen maar respecteren. Beide bedrijven hebben de ontwikkeling van RKZVC 
mede mogelijk gemaakt naar het niveau waarop we nu staan en daarvoor wil ik ze nogmaals hartelijk danken. 
 
Maar er zijn ook positieve geluiden te melden uit het sponsorfront. Allereerst was daar natuurlijk de verlenging van 
het contract dat RKZVC met haar hoofdsponsor Paul Knippenborg fietsen heeft. Het contract is voor 3 jaar 
verlengd, tot en met seizoen 15-16. Paul en Jelle, hartelijk bedankt namens RKZVC voor jullie steun. 
 
Ten tweede was daar de komst van een nieuwe Z-sponsor, uitvaartbedrijf GUV uit Aalten. De heer Bert van Asselt 
nam zelf contact op met de sponsorcommissie om te horen of hij wat meer zou kunnen doen dan alleen twee 
reclameborden. Hij wilde wat meer naamsbekendheid in Zieuwent en omstreken en RKZVC leek hem hiervoor het 
perfecte uithangbord. Van het een kwam het ander en zo prijkt nu de naam GUV achterop het shirt van ons 1e 
elftal.  
 
En de sponsorcommissie wist met het in het leven roepen van een RK-sponsorschap, naast de Z, V en C 
sponsoren, nog een 3 tal bedrijven aan zich te binden. Dit zijn de firma’s Ruma managementprogramma’s, Herberg 
Het Witte Paard en Autobedrijf Heinz Arink. Zij betalen wat meer dan de standaard prijs voor hun reclameborden en 
hiervoor krijgen zij wat extra exposure in ‘De Voorzet’, op RKZVC TV, in het supportersblaadje en op de website, 
hebben ze gratis entree tijdens de wedstrijden van het 1e en worden ze uitgenodigd voor het jaarlijkse sponsoruitje. 
Mocht u denken, “hee, dat wil ik ook wel”, meld u dan bij het bestuur of commissie en vraag naar de mogelijkheden. 
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Genoeg over het afgelopen jaar. Wat zal 2014 ons brengen. Welnu, de glazen bol heb ik weg gekieperd maar wat 
zaken kan ik ondanks dat al wel melden.  
 
Zo zal RKZVC dit jaar met een team deelnemen aan de KNVB 45+ kompetitie. Deze kompetitie wordt gespeeld in 
toernooivorm bij een van de deelnemende verenigingen. Deelnemers moeten 45 of ouder zijn en spelen 7 tegen 7 
over een half veld. De competitie is 4 a 5 teams groot en alle teams spelen 1 x per maand op een vrijdagavond 
tegen elkaar. De wedstrijden duren 25 minuten. Inmiddels hebben zich al een 10-tal mensen aangemeld, maar ik 
heb begrepen dat er nog wel wat bij kunnen. Wanneer je dit wat lijkt, neem dan contact op met Eugene 
Hoenderboom. Deelnemers aan deze kompetitie moeten lid zijn of worden van RKZVC want het betreft een officiële 
KNVB competitie, compleet met spelerspassen die ook gecontroleerd zullen worden. Dit gaat overigens ook bij de 
lagere elftallen gebeuren in de 2e helft van het seizoen. Zorg er daarom voor dat je een spelerspas hebt want geen 
pas is niet spelen. 
 
In het seizoen 14-15 zullen we waarschijnlijk weer een 7e elftal gaan aanmelden. De elftallen zitten op dit moment 
al zeer ruim in de spelers en met een vrijwel complete A-selectie die aan het eind van dit seizoen overkomt, moet 
het mogelijk zijn weer een 7e te hebben. Dit 7e zou dan meteen aan een unieke competitie deel kunnen nemen.  
Op initiatief van de sv Grol namelijk, wil de KNVB het komende seizoen nogmaals proberen de pilot “Spelen zonder 
buitenspel” van de grond te krijgen. Deze pilot in de 7e klas van het zondagvoetbal is in dit seizoen 2013-2014 
wegens te weinig animo niet doorgegaan. Echter, de reden voor deze pilot, het feit dat buitenspel één van de 
grootste oorzaken van problemen op het veld is, is onverminderd van kracht. In het hockey is de buitenspelregel al 
jaren geleden afgeschaft en dat is het spel alleen maar ten goede gekomen. Men zoekt nu dus 12 elftallen die het 
komende seizoen in de 7e klasse oost willen deelnemen aan deze pilot ‘Spelen zonder buitenspel’. De KNVB gaat 
deze competitie met bijzonder veel aandacht volgen en evalueren. Wie weet staan de deelnemende ploegen aan 
de basis van een van de ingrijpendste verandering in spelregels van het bestaan van het voetbalspel. Persoonlijk 
denk ik dat deelname aan deze bijzondere competitie een leuke ervaring kan zijn. De pilot duurt 1 jaar, daarna 
wordt er voorlopig gewoon weer met buitenspel gevoetbald. Lijkt je dit wat, meld je dan per omgaande bij Eugene 
Hoenderboom, want we moeten voor 1 maart aangeven of we mee willen doen of niet. 
 
Bij de jeugd gaan we de 2e helft van de competitie weer spelen met een F5, zodat we, naast de 6 seniorenelftallen 
en de 45+, bij de jeugd een A, B, C1 en C2, D1, D2, D3 en Dames D, E1 t/m E4, F1 t/m F5 en de mini F hebben. 
Het 371 leden tellende RKZVC heeft het komende halfjaar dus 25 teams in competitie, een respectabel aantal voor 
een dorp als Zieuwent. 
 
Op digitaal gebied staan er een aantal dingen op stapel. Zo zullen we dit jaar een rechtstreekse koppeling met de 
servers van de KNVB realiseren waardoor standen en uitslagen rechtstreeks op onze website en op het 
beeldscherm in de kantine worden getoond. Het tijdrovende handmatig bijwerken van alle standen is dan niet 
langer meer nodig.  
 
Om te zorgen dat deze speech volgend jaar wat korter wordt, hebben we besloten met enige regelmaat een digitale 
nieuwsbrief per email te gaan versturen aan alle leden waarvan het email adres bekend is en natuurlijk blijven we 
via Twitter uitslagen, standen en andere wetenswaardigheden betreffende RKZVC de wereld in slingeren. Naast 
deze nieuwe media, blijft de RKZVC website natuurlijk van groot belang. Deze wordt nu voornamelijk door Bennie 
Storkhorst beheerd en dat is wat veel werk voor één man. We gaan dan ook proberen een webteam in het leven te 
roepen die de website gaat beheren. Er zijn al wat aanmeldingen maar als je nu denkt “dat is wat voor mij” meld je 
dan bij Bennie Storkhorst. 
 
Dan het alcoholbeleid. Onze democratie heeft besloten dat mensen jonger dan 18 geen alcohol mogen kopen. Over 
het nut hiervan kun je discussiëren maar het feit ligt er. De Greune Weide zal dan ook geen alcoholhoudende 
dranken meer verkopen aan deze doelgroep. Ook kunnen we niet tolereren dat jongeren alcohol houdende dranken 
dan maar van anderen aangeboden krijgen. Jongeren die toch alcohol gebruiken, zullen dan ook uit de kantine 
worden verwijderd. 
 
Bij voetbal horen mooie voetbalvelden. RKZVC heeft helaas nog altijd niet de beschikking over kunstgras, dus is het 
altijd schipperen om al die 25 elftallen te kunnen laten trainen en voetballen op een goed veld. Vroeger was het 
simpel. Iedereen gewoon op het trainingsveld en inschikken. Maar tijden veranderen. Binnen RKZVC willen we elk 
lid, en dan met name in de jeugd, de gelegenheid geven om 2 keer te kunnen trainen. En dan heb je aan één 
trainingsveld te weinig. Vandaar dat we bij RKZVC op alle 3 velden trainen. Dit wringt echter met de wens om 
goede wedstrijdvelden te houden en binnen dit spanningsveld liggen conflicten op de loer. Om eindeloze discussies 
te voorkomen, hebben we een consul in de vorm van Henk te Molder. Hij beslist of er op een veld gespeeld kan 
worden. Niemand anders. En als Henk beslist dat het niet kan, hebben wij dit maar te respecteren en moeten wij 
oplossingen voor dit vaststaande gegeven vinden.  
 
Regeren is vooruitzien en daarom zijn er 3 trainingsschema’s gemaakt voor de verdeling van de diverse elftallen 
over de velden. Het normale schema, waarbij alle 3 velden worden gebruikt, het 2 velden schema, dat wordt 
gebruikt als de weersomstandigheden verslechteren en het een slecht idee is om op het hoofdveld te gaan trainen 
en het 1 veld schema, bij echt slecht weer, waardoor je beide wedstrijdvelden niet kunt gebruiken. Alle 3 schema’s 
zijn op de website te vinden en tevens zal op de website worden aangegeven welk schema in die week van kracht 
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is. Hiermee hopen we dat we de velden in redelijke toestand door de winterperiode krijgen en hopen we frustraties 
bij menigeen te voorkomen.  
 
We komen aan het eind van een lange toespraak. Dat zal me leren het bestuur te vragen wat er in moet. Volgend 
jaar beloof ik het korter te houden en hebben we hopelijk ook weer de inbreng van de toernooicommissie. Ik wil nog 
even aandacht vestigen op de kruisjasavond morgenavond en ik kan alvast mededelen dat de avond voor 
vrijwilligers dit jaar op vrijdag 14 maart zal worden gehouden.  
 
Ik wens jullie allen voor 2014 veel sportief plezier en succes toe. Dank voor jullie aandacht. 
 
Johnny Cuppers 
Voorzitter RKZVC. 

 

Drie shirtsponsors voor RKZVC Meiden D1 
Afgelopen najaar is er voor het eerst bij RKZVC een meisjesteam gestart. In het najaar hebben ze alleen getraind, 
maar na de winter doen ze ook in de competitie mee, waarbij ze direct ook maar de eerste wedstrijd wonnen. Sinds 
kort zijn ze volledig in een nieuw tenue gestoken door maar liefst drie sponsoren.  
WD Kozijnen is gespecialiseerd in het leveren en monteren van houten-, aluminium-, en kunststof kozijnen en 
vliesgevels. Dit doen zij voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. WD Kozijnen biedt een totaalpakket rond 
kunststof en aluminium kozijnen, kunststof ramen, deuren, schuifpuien, schuifdeuren, tuindeuren, dakkapellen, 
vliesgevels, entreepuien en winkelpuien. 
MGZ Montage, dat zijn wortels heeft in Lichtenvoorde, staat al jarenlang bekend bij particulieren en het 
bedrijfsleven. Of het nu gaat om een dak, de montage van dak- en wandsystemen of het inrichten van een koel- of 
vrieshuis; voor MGZ is geen opdracht te groot, maar ook zeker geen klus te klein.  
Café De Tolhut is een herberg met een historie aan de weg van Mariënvelde naar Ruurlo. Rond 1500 moet men op 
deze plaats al tol van passanten hebben geïnd, omdat het aan een oude handelsweg lag. Je kunt er in een 
eenvoudige omgeving aardig eten en drinken met een goede service. 
Samen met deze 3 sponsoren wil dit team onder de bezielende leiding van Iris en Samantha hun weg vinden in het 
Achterhoekse Meidenvoetbal. De voortekenen wijzen erop, dat dit goed gaat komen. 100% enthousiasme, talent en 
een gigantische hoeveelheid inzet zorgen ervoor dat RKZVC ook hier een woordje mee zal spreken. Meiden: 
succes! 
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Nieuwe tenue van Bevabro voor RKZVC E1 (meer foto’s staan op de teampagina) 

Bevabro heeft als “shirtsponsor” de Zieuwentse voetballertjes van RKZVC E1 een nieuw voetbaltenue gegeven. Ze 
spelen hun wedstrijden nu met prachtig bedrukte shirts waarmee ze goed voor de dag kunnen komen. 

Sinds 1990 biedt Bevabro oplossingen op het gebied van schilderen, behangen en glas zetten. Met ervaren 
vaklieden verzorgen ze vakwerk voor hun klantenkring op het gebied van schilderen, verf, glas en wandafwerking. 
Uiteraard volgens de laatste milieueisen. Ze zijn er voor iedereen, dus ook de klusser kan bij Bevabro terecht. 
 
RKZVC E1 speelt al enkele jaren in de hoofdklasse en dat is voor Zieuwentse begrippen hoog. Zij komen daar 
tegenstanders tegen als Longa ’30 E1, Grol E1 en De Graafschap E2. Hoewel het wel enige moeite kost, kunnen zij 
zich daar toch al enkele jaren handhaven. Voetballers en begeleiders van RKZVC E1 bedanken Bevabro hartelijk 
voor deze ondersteuning. 
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Voetbalkrant ELNA 2013 
 

Laurens Knippenborg heeft er zin in 
 
Voor velen was het een verrassing dat Laurens 
Knippenborg (59) het komende seizoen RKZVC zou gaan 
trainen na een lange carrière buiten Zieuwent bij 
gerenommeerde clubs als WVC, SDOUC, Roda Deventer, 
DVC ’26, AZSV, DOS ’37, DFS (Opheusden) en 
Nunspeet. Daarnaast was hij vele jaren docent op de 
trainers TC2-cursus maar daar is hij twee jaar geleden 
mee gestopt. 
Zijn mooiste ervaring als trainer vindt hij toch wel de 10 jaar bij AZSV waar hij met beperkte middelen 

zich toch steeds in de 1e klasse wist te handhaven.  
Als trainer baalt hij er wel eens van wanneer spelers hun eigen ego voorop stellen en minder aan het groepsbelang 
denken. Het geeft hem een kick als een groep zichzelf wil ontwikkelen en spelers beter willen leren te voetballen om het 
maximale uit zich zelf te halen. 
 

Als eerste reden om trainer bij RKZVC te worden, geeft hij aan dat hij behalve voor zijn werk (Strukton) ook als trainer 
altijd onderweg was en daardoor de sociale contacten in Zieuwent beperkt waren. Dat RKZVC momenteel een jonge, 
talentvolle en gemotiveerde spelersgroep heeft, is de voetbaltechnische reden. Hoewel hij naar meerdere clubs kon, gaf 
een gesprek met een vijftal spelers de doorslag om voor RKZVC te kiezen. De intentie is in eerste instantie voor twee 
jaar. 
 

Laurens is zich er van bewust dat m.n. op organisatorisch vlak de mogelijkheden bij RKZVC minder zijn dan bij de clubs 
in de hoofdklasse en 1e klasse. Hij noemt als voorbeelden: perfecte trainingsomstandigheden (hij is voorstander van 
kunstgras), trainingskampen, video-analyses van wedstrijden en persconferenties. Vanaf november zal het wennen 
worden als de velden slechter zijn. Anderzijds is de drive van de (soms betaalde) spelers in hogere klassen vaak minder. 
 

Laurens wil het liefst in een 4-3-3 systeem voetballen. Gezien het spelersmateriaal bij RKZVC moet dan ook wel kunnen. 
Anderzijds vindt hij wel dat als je niet kunt spelen zoals je wil, je ook moet kunnen omschakelen. Als plan A niet lukt, moet 
je wel een plan B hebben. 
 

De 3e klas is het komende jaar een mooie klas met goede verenigingen. De doelstelling is vooreerst om een stabiele 3e-
klasser te worden. Belangrijk is om de groep te ontwikkelen zodat er een stabiel fundament is voor langere tijd. Eigenlijk is 
het daarbij volgens Laurens jammer dat er enkele jonge Zieuwentse talenten bij andere verenigingen voetballen anders 
zou je nog meer naar boven kunnen kijken. Hierbij kunnen de sterke punten van de spelersgroep helpen: enthousiasme, 
teamgeest, kwaliteit en enkele spelers met individuele kwaliteiten die in een wedstrijd de doorslag kunnen geven. Hoewel 
RKZVC het afgelopen seizoen de minste tegengoals incasseerde, vindt hij het team toch kwetsbaar bij balverlies en 
moeten de spelers daarom leren compacter te spelen. 
 

Van zichzelf weet hij dat een perfectionist is en hij geeft aan dat dit fanatisme ook een valkuil kan zijn. Als sterk punt van 
zichzelf geeft Laurens aan dat hij zowel een elftal alsook spelers individueel kan ontwikkelen en dat geeft hem het plezier 
in het trainersvak. Als hem dat lukt en vooral als dat ook nog met plezier gaat, zal Laurens tevreden zijn over zijn bijdrage 
het komende jaar bij RKZVC. 
 

Voor het eerst een meisjesteam D-team bij RKZVC 
 

Zo’n tien jaar geleden heeft bij RKZVC twee jaar een damesteam aan de competitie mee gedaan. 
Daarna waren er wel meisjes die in pupillenteams mee voetbalden maar nooit een geheel 
meisjesteam. Een zestiental meisjes in de leeftijd van 10 tot 13 jaar hebben nu zich aangemeld om 
samen voor het eerst in Zieuwent een meisjes D-team te vormen. De bedoeling is dat zij in het najaar 
eerst gaan trainen en na de winter aan de voorjaarscompetitie deelnemen. Iris Reuterink (23) en 
Samantha Smans (26) zullen de trainingen en begeleiding op zich nemen. 
 

Iris (foto links) woont sinds drie jaar in Zieuwent en is geboren in Heelweg. In de jeugd heeft ze drie 
jaar bij Varsseveld gevoetbald maar vanwege knieproblemen moest zij daar mee stoppen. Ze geeft 
aan dat ze in die tijd eigenlijk liever tegen jongens voetbalde dan tegen meisjes omdat dat steviger 
ging. 

Samantha (foto rechts) woont sinds een jaar in Zieuwent maar is geboren in Dongen (Noord 
Brabant) en fanatiek supportster van NAC waar ze nog steeds iedere twee weken gaat kijken. 
Haar hele familie hoort bij de NAC-aanhang zodat ze dan tevens haar familie bezoekt.  
 

Geen van beiden heeft veel ervaring in het trainersvak maar ze hebben veel zin om er aan te 
beginnen. Vanuit hun passie voor het voetbal vinden ze het leuk om te doen maar bovenal 
vinden ze het ook een uitdaging. Ze denken dat ze er zelf ook van leren omdat je een 
behoorlijke verantwoording hebt. Beiden noemen als belangrijkste doel dat de D-meiden plezier 
in het voetbal hebben. Ze hopen daarmee de meiden beter te leren voetballen en dat er dan ook 
betere resultaten komen. Een kampioenschap in het 1e jaar is wat veel gevraagd maar dat blijft 
altijd wel het ultieme doel. 

  

Laurens voetbalde zelf altijd bij 
RKZVC, waarvan 14 jaar in het 1e 
elftal. In 1983 behaalde hij met 
RKZVC het kampioenschap in de 
4e klasse en hij speelde daarna 5 
jaar in de 3e klas. In 1988 stopte 
Laurens als voetballer en begon 
zijn trainerscarrière bij de senioren.  
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WEBSITE en TWITTER BERICHTEN 
 
De berichten die op de website staan, zou je kunnen zien als een dagboek van de vereniging: wat is er allemaal 
gebeurd in het jaar. Daar is twitter bij gekomen: dat heeft in enkele jaren een grote vlucht genomen met ondertussen 
meer dan 1000 volgers.  
Omdat in 2014 is over gegaan naar een nieuwe website functioneren alle links niet meer. Als hierna de “link” zwart is, 
functioneert de link dus niet meer. Is de “link” blauw dan functioneert de link wel. 
 
13-6-2014 

Veel supporters deden in het begin van het seizoen mee met de toto voor de eindstand van RKZVC 1. 
Zie de volgende << link >> voor de winnaars en eindstand.  
Tevens worden deelnemers aan de toto gevraagd om de € 16 ,- over te maken naar: 
Naam rekeninghouder: Joost Rouwhorst IBAN: NL76 RABO 0323 4542 08 

Fotorapportage van de verenigingsdag (zowel senioren als jeugd). Zie de volgende << link >>. 

Vanwege een regenbui wordt 
de afsluiting in de kantine 
verder afgerond. Duidelijk is te 
zien dat het gezellig vol is. 

2e Pinksterdag 9 juni afsluiting van 
het seizoen met de verenigingsdag 
Zoals gebruikelijk is de afsluiting van het 
seizoen daags na het (geslaagde) 
Wessels Tournament met spellen en 
wedstrijdjes voor jeugd en senioren. 
Daarna volgen de gebruikelijke 
prijsuitreikingen en wordt er afscheid 
genomen van diverse mensen die 
stoppen als trainer, leider, vrijwilliger. 
Na dit officiële deel bleef het nog lang 
gezellig. 
Foto’s via deze link  
Videosamenvatting via deze link  

Gerard Roosendaal is gekozen als 
supporter van het seizoen 2013 - 
2014 en krijgt het bijbehorende  
beeld uitgereikt door hoofdtrainer 
Laurens Knippenborg. 

Afscheid op verenigingsdag 
Afscheid wordt genomen van John Krabbenborg (assistent trainer 1e), Stephan Papen (teammanager 1e), 
Peter van Oyek (verzorger 1e), Rik Gockel (trainer 2e selectie), Edwin Waalders (assistent scheidsrechter 2e), 
Arno Doppen (leider 3e), Peter Rouwhorst (assistent trainer 3e), Raymond Spexgoor (trainer lagere elftallen), 
Norman Rouwhorst (leider 5e), Peter Hummelink (leider 6e). 

 

Topscorer RKZVC seizoen 2013 - 
2014 en speler van het jaar van het 1e 
Marco Spekschoor (foto links) is bij de 
senioren topscorer geworden met 21 
doelpunten in 22 competitiewedstrijden. 
Sjors Storkhorst scoorde ook 21 keer 
maar deed dat in 26 wedstrijden. 
Het overzicht van alle 
doelpuntenmakers is te vinden in een 
apart hoofdstuk bij de senioren. 
Sven Jurjus (foto rechts) werd door de 
Club van 100 en de staf van het 1e 
verkozen als speler van het jaar van het 
seizoen 2013 - 2014. 

 

Scorebord 2e veld onthuld 
Op de verenigingsdag is het 
"dubbele" scorebord op het 2e 
veld onthuld. Mede mogelijk 
gemaakt door Joey Belterman. 
 
Ctrl - klik op deze link voor de 

video.
 

 

 
6-6-2014 

Ik ben Peter van Ooyek en stop i.v.m. mijn werk als Verzorger van RKZVC.  

Wie volgt mij op? Lees verder. 

 

http://www.mijnalbum.nl/Album=4PNKSZ8O#4NPMD7IV
http://www.mijnalbum.nl/Album=4PNKSZ8O
https://www.youtube.com/watch?v=vjYZSmY3vDo
https://www.youtube.com/watch?v=vjYZSmY3vDo
https://twitter.com/RKZVC/status/475962147936423936/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=vjYZSmY3vDo
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Maandag 9 juni, 2e Pinksterdag: programma verenigingsdag! 
9:45 uur Aanwezig zijn voor toernooi Senioren, A- en B-selectie (teamindeling, kopje koffie) 
11:00 uur Aanwezig toernooi C t/m F jeugd 
Vanaf circa 13.00 uur zullen prijsuitreikingen e.d. beginnen. 
Aan het begin van het seizoen zijn er sponsorcontracten afgesloten voor de resultaten van de 1e selectie.  
Ook de winnaars hiervan zullen dan bekend worden gemaakt. 

Vrijdagavond 6 juni (voor Wessels Tournament) om 19.30: RKZVC 1 speelt tegen een Regioteam 
In het regioteam doen onderstaande spelers mee. 

Longa’30 Freek Heinsbroek, Simon Klein Goldewijk, Floris Eskes, Nick te Veldhuis,  
 Yordi Orriëns, Thijs Jurjus   
HSC’21 Mart Schutten  
AZSV Roy Berenschot, Niek te Veluwe, Robbin Thuss, Max Jansen.  
Mariënveld  Harm Bokkers, Ino Wolters, Twan Wolters  

Trainer Jos Heutinck 

Wessels Tournament: zie voor alle informatie op http://www.wesselstournament.nl/ 

Poule A – Bjorn Wopereis Schilderwerken Poule B – Olympia Uitzendbureau Lichtenvoorde 

RKZVC 

 

Slovan Bratislava 

  

Feyenoord Ajax 

FC Twente PSV 

Bayer 04 Leverkusen Arsenal 

RSC Anderlecht Paris Saint Germain 
 

Tijd Wedstrijden zaterdag   Tijd Wedstrijden zaterdag 

10:00-10:30 Feyenoord - RSC Anderlecht   13:45-14:15 Slovan Bratislava - Ajax 

10:00-10:30 RKZVC - FC Twente   13:45-14:15 Arsenal - Paris Saint Germain 

10:45-11:15 Ajax - Arsenal   14:30-15:00 FC Twente - RSC Anderlecht 

10:45-11:15 Slovan Bratislava - PSV   14:30-15:00 Feyenoord - Bayer 04 Leverkusen 

11:30-12:00 Bayer 04 Leverkusen - RKZVC   15:15-15:45 PSV - Arsenal 

11:30-12:00 FC Twente - Feyenoord   15:15-15:45 Ajax - Paris Saint Germain 

12:15-12:45 Paris Saint Germain - Slovan Bratislava   16:00-16:30 Bayer 04 Leverkusen - FC Twente 

12:15-12:45 PSV - Ajax   16:00-16:30 RSC Anderlecht - RKZVC 

13:00-13:30 RKZVC - Feyenoord   16:45-17:15 Paris Saint Germain - PSV 

13:00-13:30 RSC Anderlecht - Bayer 04 Leverkusen   16:45-17:15 Arsenal - Slovan Bratislava 

 
29-5-2014 

Vrijdagavond 6 juni 19.30 opwarmertje voor het Wessels Tournament: RKZVC 1 tegen Regioteam 
Het regioteam wordt samen gesteld uit spelers van de Longa, Mariënvelde, AZSV en als  
gastspeler uit Zieuwent Mart Schutten van HSC 21. Na het weekend worden alle namen bekend. 

RKZVC C2 wordt 2e op toernooi in Gendringen 
en wint sportiviteitsbeker. 
Gefeliciteerd.  
RKZVC C2 heeft de sportiviteitsprijs gewonnen op 
het toernooi in Gendringen.  
 
 

http://www.wesselstournament.nl/
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RKZVC C1 is dit weekend in België om te spelen om de Hageland Cup! 
 

 

Zondag 25 mei : RKZVC 3 - VV Rheden 2: 2 - 1 

RKZVC 3 speelde een boeiende wedstrijd waarin 5 minuten voor rust Sander Kolkman 1 - 0 scoorde na een 
mooie pass van Barry Wolterink. De 1e minuut na rust scoorde Jelle Krabbenborg de 2 - 0 vanaf 30 meter over 
de iets voor de goal staande keeper van Rheden. In de 81e minuut kwam de goal voor Rheden. Door het 
verlies met 3 - 1 vorige week mist RKZVC 3 op basis van het doelsaldo de finale van de nacompetitie. 

Seesing Tournament  
Niemand komt Zieuwent meer in zonder het zien van onze borden! 

 
 

 
18-5-2014 

RKZVC 3 gaat naar 2e ronde nacompetitie. Zondag a.s. uit tegen VV Rheden 2 om 10.00 uur 
De return is zondag 25 mei om 10.00 uur op het terrein van KSH. 

Zaterdag 17 mei: RKZVC MD1 voetballen tegen de ouders. Videoclip volgt nog op RKZVC TV 
 

   
Videosamenvatting RKZVC 2 - SDC '12 2 Zie volgende << link >>. 
 

Een mooie poster van het Wessels Tournament vind je via de volgende << link >>. 
 

Wessels Tournament, 7 en 8 juni: hulp gevraagd 
Voor het opbouwen van de accommodatie kunnen we jaarlijks rekenen op vele helpende handen en daar zijn 
we iedereen erg dankbaar voor. Heb jij dit jaar op donderdag 5 en/of vrijdag 6 juni tijd om ons te helpen met het 
opbouwen? Kom dan naar het voetbalveld en help ons. Beide dagen zullen we rond 9:30 beginnen. 
Voor vragen kun je contact opnemen met Bern Hummelink via het volgende telefoonnummer: 06-30625555. 
Kun je niet helpen met het opbouwen, maar wil je wel graag je steentje bijdragen? 
We kunnen ook tijdens het toernooi iedereen gebruiken om er weer een geslaagd weekend van te maken. 
Neem in dit geval contact op met Michiel Krabbenborg: 06-22856845. 

  

https://twitter.com/Seesing_RKZVC
http://www.youtube.com/watch?v=-BdJKiEs808
https://twitter.com/RKZVC/status/469948561657192449/photo/1
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Maandag 9 juni, 2e Pinksterdag: Verenigingsdag! 
Aanwezig toernooi Senioren, A- + B-selectie: 10:00 uur 
Opgave voor senioren toernooi verplicht 

• A- & B-selectie: Thomas van Hagen 
• 1e elftal: Jens Schutten 
• 2e en 3e elftal: Dennis Krabbenborg 
• 4e, 5e en 6e elftal: Norman Rouwhorst 

Aanwezig toernooi C t/m F jeugd: 11:00 uur 
Daarnaast zijn er andere mogelijkheden tot vermaak en uiteraard drank- en eetfaciliteiten 
KOMT ALLEN EN TOT 9 JUNI! 

Tennisvereniging ZTV biedt een zomerabonnement 
aan voor € 25 voor de drie zomermaanden aan leden 
van RKZVC. 

 
Het is een aardige mogelijkheid om de conditie een 
beetje op peil te houden. Informatie zie je rechts. 

RKZVC digitale nieuwsbrief nr 3 - 2014 mei is aan alle leden gemaild.  
De nieuwsbrief is ook via de volgende << link >> te lezen. 

Maandag 12 mei begin onderhoud van de velden --> volgende week ander trainingsrooster 
Om die reden mag er volgende week (dus vanaf 12 mei) alleen op het trainingsveld getraind worden. Zie 
hiervoor het trainingsrooster dat via de volgende << link >> te openen is. Kies hierbij het tabblad "1 veld 
liggend" of "1 veld staand". 
Vanaf maandag 19 mei zijn alle velden gesloten tot het pinksterweekend (Wessels Tournament - 
verenigingsdag). 

Videosamenvatting van RKZVC 1 - Ruurlo 1 
Zie volgende << link >>. 
Videoclip barbecue aangeboden door spelers + staf RKZVC 1 
Zie volgende << link >>. 

 
 

 
3-5-2014 

Vacature trainer lagere elftallen 
Na 5 jaar met veel enthousiasme de lagere elftallen te hebben getraind, heeft Raymond Spexgoor besloten er mee 
te stoppen. Nu zijn we dus op zoek naar een nieuwe trainer. 
Heb je interesse om op de dinsdagavond deze groep van gemiddeld 15 personen te trainen, neem dan contact op 
met Eugene Hoenderboom tel 0544 352316 
45+ competitie gezocht: enkele spelers er bij voor een 2e team 
Afgelopen seizoen zijn we met 1 team van 15 personen succesvol begonnen aan de 45+ competitie. Graag zouden 
we nog enkele spelers erbij hebben zodat we een 2e team kunnen samenstellen. 
Uiteraard moet je 45 jaar of ouder zijn om mee te mogen doen. 
Voor vragen of verdere informatie kun je terecht bij Eugene Hoenderboom tel 0544 352316. 
 
 

http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2015/02/RKZVC-digitale-nieuwsbrief-nr-3-2014-mei.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=GlL-rz5S0us
http://www.youtube.com/watch?v=HGc7ilNrjGU
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28-4-2014 

Spelers en staf van RKZVC 1 bieden zondag a.s. na RKZVC 1 - Ruurlo 1 supporters een barbecue aan 
A.s. zondag (4 mei) na de wedstrijd tegen Ruurlo willen spelers en begeleiding van RKZVC 1 haar trouwe 
supporters van het afgelopen seizoen bedanken middels het aanbieden van de traditionele barbecue. 
Alle supporters alvast bedankt en tot zondag na de wedstrijd in de kantine van RKZVC! 
Spelers en begeleiding van RKZVC 1 
Actie om nieuwe leden voor de Club van 100 te werven 
De Club van 100 bestaat uit supporters die de vereniging een warm hart toedragen en 
daarvoor iets extra bijdragen. Door het organiseren van verschillende activiteiten binnen de 
vereniging probeert de Club van 100 de leden dichter bij het clubgebeuren te krijgen. Heeft u 
interesse, schroom dan niet om één van onderstaande personen te benaderen. 
 
Om de Club van 100 wat nieuw leven in te blazen is er een actie voor het werven van 
nieuwe leden. Bijgaande flyer is uitgedeeld bij de laatste competitiewedstrijd thuis van 
RKZVC 1 van dit seizoen. Na de zomer zullen geïnteresseerden benaderd worden of ze 
definitief lid willen worden. 
 
Door deze actie zijn er 6 nieuwe leden bij gekomen zodat de Club van 100 per september 
2014 bestaat uit 26 leden. 

Er is een inspiratieatiefilmpje gemaakt over RKZVC. Zie volgende << link >>. 

 
RKZVC 45+ wint ook de laatste 3 wedstrijden 
Voor het eerst deed een 45+ team van RKZVC mee 
aan de 45+ competitie dit voorjaar. Zij werden 
overtuigend kampioen door alle 12 wedstrijden (4 
avonden met 3 wedstrijden) te winnen.  
 
Vanavond werd met 3 - 0 van KSH 45+ gewonnen, 
met 2 - 1 van Ruurlo 45+ en 3 - 0 van Halle 45+ 
 
Later volgt een grotere fotorapportage via RKZVC 
FOTO. 

  
RKZVC 3 speelt nacompetitie op 11 en 15 mei (onder voorbehoud) 
Zie voor het hele reglement van de nacompetitie de volgende << link >>. 
Videosamenvatting van RKZVC A1 - Erix A1. Zie volgende << link >>. 
Digitale nieuwsbrief mei  
De planning is om 9 of 10 mei de 3e nieuwsbrief uit te brengen (de laatste dit seizoen). Commissies, trainers, leiders 
of wie dan ook iets leuks willen plaatsen, kunnen dit mailen aan b.storkhorst@chello.nl. Uiterlijk 8 mei binnen. 
Videosamenvatting van RKZVC 1 - Doetinchem 1. Zie volgende << link >>. 
Er is een inspiratiefilmpje gemaakt over RKZVC. Zie volgende link.  

YouTube  

 
 

  

http://www.youtube.com/watch?v=nOHMG_xNgkQ
http://www.youtube.com/watch?v=5t5B7sfuavw
mailto:b.storkhorst@chello.nl
http://www.youtube.com/watch?v=e9L17CdmjOY
http://www.youtube.com/watch?v=nOHMG_xNgkQ%20…
https://twitter.com/YouTube
https://twitter.com/YouTube
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Koningsspelen samen met de kids van Jozefschool Zieuwent  
   

Supertalenten van Sint Jozefschool 
Zieuwent. 

En de 2e groep van vandaag. En de laatste groep van vandaag. 
Allemaal super gedaan. 

 

 
Laat je auto wassen voor € 5,- door de boys van de C1 

 

Laat je auto wassen voor € 5,- door de boys van de C1.  
Geld wordt aangewend voor deelname aan een toernooi in

 

België. De C1 
staat vanmiddag nog bij de Spar en RKZVC tot plusminus 15:00 om uw auto 
te wassen voor maar €5,-. Kom dus ook! 
 
Een retweet:  
Top! Mooi gewassen auto door C1 
van @RKZVC Goed initiatief om zo 
deelname aan toernooi in België te 
bekostigen. En lekker makkelijk 
voor mij. 
 
RKZVC C1 bedankt alle mensen 
van wie zij de auto mochten 
wassen. We hebben meer dan 80 
auto's gewassen vandaag!

 

 
14-4-2014 

 

RKZVC 45+ direct kampioen 
Dit voorjaar speelt er voor het eerst een team van 
RKZVC mee in de 45+ competitie op vrijdagavond. 
Daarbij spelen ze 3 wedstrijden op een avond in een 
poule. Na 3 avonden hebben ze de maximale buit 
binnen: 9 overwinningen. 
Vrijdag 25 april spelen ze in Zieuwent. 
Zie voor een fotorapportage de volgende << link >>.  

Kruisjassen maandag 14 april 20.00 uur in kantine. 
Laatste avond van het seizoen. 

 

Korte video samenvatting FC Winterswijk 1 - RKZVC 1. Zie de volgende << link >>. 
Een lange samenvatting van 23 minuten met commentaar is te vinden via de volgende << link >>. 

 

RKZVC D2G survivalt bij Jan in ’t Touw 
We moesten hardlopen en ondertussen wat 
oefeningen doen. Iedereen vond de warming-up al 
leuk. Maar dat is nog geen survivallen. We liepen naar 
het bos toe en daar begon het echte werk. We gingen 
survivallen, we klommen overal op en over heen. En 
zwaaiden met touwen naar netten. En nog veel meer. 
Het was in ieder geval een geslaagde ochtendje 
survivallen. 
Namens RKZVC D2G, Femke Berendsen 
In de nieuwsbrief van mei komt het volledige verhaal. 

 

 
  

https://twitter.com/hashtag/Koningsspelen?src=hash
https://twitter.com/JozefZieuwent
https://twitter.com/JozefZieuwent
https://twitter.com/JozefZieuwent
http://www.mijnalbum.nl/Album=IMLBYMPC
http://www.youtube.com/watch?v=NUh9lw97-1k
http://www.youtube.com/watch?v=WDXzQq9O6Jw
https://twitter.com/RKZVC/status/456029424291708929/photo/1
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2-4-2014 

Beste sponsoren (van sponsorcontracten selectiespelers)! 
Vlak voor het eind van een zinderend competitieslot, willen we u graag nog even op de hoogte brengen van de 
tussenstand met betrekking tot de Sponsorcontracten. Bij dezen de Top 212 sponsoren van RKZVC 1! 
Lees voor het gehele verslag van de selectiespelers de volgende << link >>. 
Zie voor de gehele lijst van de tussenstand op dit moment de volgende << link >>. 
Dartavond voor B- en C-junioren op 4 april 
Om naast het voetbal voor gezelligheid en plezier te zorgen wil 
RKZVC voor de huidige- en ex leden van de B en C junioren 
een dart avond organiseren op 4 april 2014. Deze avond spelen 
de deelnemers een darttoernooi waarbij er leuke prijzen te 
winnen zijn voor de plekken 1, 2 en 3. Daarnaast zijn er voor 
alle deelnemers twee gratis consumpties. 
 
Zie de flyer hiernaast voor alle informatie. 

 
 
26-3-2014 

Prachtig deelnemersveld Wessels Tournament 
Zondag 23 maart is de loting verricht voor 
het 13e Wessels Tournament. Wederom 
heeft de organisatie een prachtig 
deelnemersveld geregeld met 
internationaal bekende namen. 
Hierbij hebben ze deelnemers uit twee 
nieuwe landen binnen weten te halen, 
namelijk Slovan Bratislava uit Slovenië en 
Paris Saint Germain uit Frankrijk (zij doen 
nog steeds mee in de Champions League). 
Het Wessels Tournament wordt 
georganiseerd op zaterdag 7 en zondag 8 
juni (Pinksterweekend). 
Meer informatie en foto's kunt u vinden op 
de site www.wesselstournament.nl 

Poule A Poule B 

RKZVC 
FC Twente 
Feyenoord 
Bayer 04 Leverkusen 
RSC Anderlecht 

Slovan Bratislava 
PSV 
Ajax 
Arsenal 
Paris Saint Germain 

 

Schema van jeugdtoernooien 
Het schema van de jeugdtoernooien voor B1 t/m F5 staat op pagina's van de jeugd onder << "Prog-uitslagen" >> 
(helemaal onderaan de bladzijde onder de competitieprogramma's per week). 
 
14-3-2014 

Vrijwilligersavond erg gezellig 
Een impressie met foto's is te zien via de volgende << link >> 

http://www.rkzvc.nl/UserFiles/File/2013-2014/Dartavond%20-%20flyer%20B%20en%20C%20junoren%204-4-2014.pdf
http://www.wesselstournament.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=Q47up8FYueI


53 

 

Jorrit Bomers volgend seizoen trainer van de 2e selectie 
Met ingang van het nieuwe seizoen zal Jorrit Bomers de nieuwe trainer van de 2e selectie 
worden. Op voetbalgebied is de naam Bomers in Groenlo een bekende voetbalnaam. Jorrit 
zelf is 33 jaar en geboren en getogen in Groenlo. Hij woont nu in Lichtenvoorde en heeft één 
dochter van 4 jaar. 
Als voetballer heeft hij ervaring op een behoorlijk hoog niveau. Als speler voetbalde hij in 
de jeugd van SV Grol en De Graafschap. Bij de senioren heeft hij 7 seizoenen in Grol 1 
gespeeld en 1 jaar in HSC’21. 
Als trainer heeft hij 4 jaar de jeugd SV Grol (B1 en A1) onder zijn hoede gehad en sinds 2 
jaar is hij assistent-trainer bij PAX 1. Om privé redenen wilde hij graag iets dichter bij 
Lichtenvoorde aan de slag en dat kan natuurlijk prima in Zieuwent. 
Uiteraard hoopt hij volgend jaar met veel plezier in Zieuwent te kunnen werken. 
Samenvatting RKZVC MD1 - FC Trias MD1D zaterdag 8 maart zie volgende << link >> 
Hier de teamfoto met shirtsponsors WD Kozijnen, MGZ Montage en Café De Tolhut. Meer foto’s op de teampagina. 

 
 
5-3-2014 

Kruisjassen maandag 10 maart 20.00 uur in kantine 

 

De digitale nieuwsbrief van RKZVC - maart 2014 staat klaar << link >> 
Hallo vrijwilligers van RKZVC!! Vrijwilligersavond 14 maart vanaf 20.30 
Ook dit jaar willen wij alle vrijwilligers die zich inzetten voor onze club bedanken voor alle 
inzet en moeite. RKZVC draait volledig op vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten 
om de accommodaties en velden te onderhouden, teams te leiden, training te geven, 
tegenstanders te ontvangen en nog veel meer! Daarom willen wij als RKZVC alle 
vrijwilligers uitnodigen om met elkaar een gezellige avond te beleven met een lekker 
drankje erbij. 
Want wij vinden dat iedereen het geweldig doet! 
Iedereen die op welke manier dan ook zijn of haar best doet voor de club is van harte uitgenodigd inclusief 
aanhang op 14 maart om 20:30 in de kantine op onze eigen Greune Weide. Onder het genot van een drankje en 
een hapje en gezellige muziek zal er een leuke quiz worden gehouden. 
We hopen iedereen te verwelkomen in de kantine op de 14e maart! 
Groeten van de Activiteiten Commissie 
De digitale nieuwsbrief van RKZVC - maart 2014 staat klaar << link >> 

Darttoernooi RKZVC 7 maart. Aanvang 21.00 uur 
Beste voetbal liefhebbers, 
Op vrijdag 7 maart organiseert RKZVC een darttoernooi. Een avond die vooral in het 
teken zal staan van gezelligheid maar er wordt natuurlijk ook een beetje gespeeld voor 
de winst. 
Wil je graag mee doen? Hieronder een aantal zaken die van belang zijn: 
- Je speelt minimaal 3 partijen (van 2 gewonnen legs), er wordt namelijk gespeeld vanuit 

http://www.youtube.com/watch?v=kmPaoZiqTHw
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2015/02/RKZVC-digitale-nieuwsbrief-nr-2-2014-maart.pdf
file:///D:/RKZVC/Archief/website/2013-2014/%3c%20RKZVC%20digitale%20nieuwsbrief%20%20HYPERLINK%20%22http:/www.rkzvc.nl/UserFiles/File/Nieuwsbrief/RKZVC%20digitale%20nieuwsbrief%20nr%202%20-%202014%20maart.pdf%22nr%20HYPERLINK%20%22http:/www.rkzvc.nl/UserFiles/File/Nieuwsbrief/RKZVC%20digitale%20nieuwsbrief%20nr%202%20-%202014%20maart.pdf%22%202%20-%202014%20maart%20-%20pdf%20%3e
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een poule fase! 
- Deelname is mogelijk vanaf de A jeugd + supporters! 
- Inschrijfgeld: 5 euro voor enkele kosten. 
- Opgave bij Sjors Storkhorst (06-12886622) of Carina in de kantine. 
Beschik je niet over pijlen dan is dit zeker geen probleem, deze zijn in de kantine aanwezig. Voor meer vragen of 
opmerkingen kun je terecht bij de organisatie, en vergeet je vooral niet op te geven. Het liefst voor 7 maart! 
Groeten, Toby “The sharp arrow” Bokkers, Sjors “The Killing One” Storkhorst 
Videosamenvatting RKZVC 1 - OBW 1 Zie volgende << link >> 
RKZVC heeft er twee clubscheidsrechters bij 
Het is in het algemeen moeilijk voor verenigingen om voldoende scheidsrechters te vinden. 
Afgelopen najaar hebben Guus Hulshof en Henry Hummelink de scheidsrechterscursus 
gevolgd en recentelijk hebben ze het diploma behaald.  
Guus had onder begeleiding van Tonny Krabbenborg al een aantal wedstrijden gefloten 
(vooral bij de jeugd). Afgelopen zondag floot hij RKZVC 5 thuis in een officiële 
competitiewedstrijd. 
RKZVC is blij dat er namens RKZVC weer een scheidsrechter beschikbaar is voor het 
KSUL-verband (samenwerking oude gemeente Lichtenvoorde voor scheidsrechters lagere 
elftallen). Uiteraard zou RKZVC blij zijn als er zich nog meer mensen zouden willen 
aanmelden voor de scheidsrechterscursus. 
Op de foto overhandigd Tonny Krabbenborg namens RKZVC een attentie aan Guus. 

 
RKZVC 3 behaalt periodekampioenschap 
Door een ruime 7-2 overwinning op Neede 3 heeft RKZVC 3 
de 2e periodetitel behaalt. Een knappe prestatie nadat ze 
afgelopen seizoen kampioen werden en nu dus een klasse 
hoger spelen! Gefeliciteerd. 
  
Op de teampagina van RKZVC 3" staan enkele foto’s meer. 

 
 
21-2-2014 

Vrijdag 7 maart 21.00 uur dartcompetitie in kantine. Nadere informatie volgt 
Vrijdag 14 maart 20.30 uur vrijwilligers avond. Nadere informatie volgt 
Teamfoto RKZVC F5 staat onder 
RKZVC F5 gaat dit voorjaar aan de competitie mee doen. Hieronder de foto. 

 
  

http://www.youtube.com/watch?v=CgZvzgwHg1E
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RKZVC 45+ tegenstanders competitie bekend, vrijdag 21 februari 20.00 uur oefenen RKZVC 45+ – KSH 45+  
De 45+ competitie is voor RKZVC nieuw maar bij buurtclubs al een jaar bekend. Het wordt gespeeld op een half veld 
(7 tegen 7) volgens zaalvoetbalregels en in een poule van 4 teams. Op de vrijdagavond spelen alle 4 ploegen bij één 
vereniging tegen de andere 3 tegenstanders wedstrijden van 25 minuten. 
De eerste competitieavond is 7 maart in Harreveld en de tegenstanders zijn de 45+ ploegen van Ruurlo, KSH en 
Halle. Maar eerst dus nog een keer oefenen op vrijdag 21 februari in Zieuwent tegen KSH. 
De andere speeldata zijn: 28/3 (Ruurlo), 11/4 (Halle) en 25/4 (Zieuwent) 
 
11-2-2014 

Kruisjassen maandag 10 februari 20.00 uur in kantine  

Nieuwe indeling van website voor de teams vanwege de realtime koppeling aan de gegevens van de KNVB 
Door de rechtstreekse koppeling aan de gegevens van de KNVB is het ook gemakkelijker om op de website van 
RKZVC meer informatie te verstrekken. Hiervoor was het handig om de indeling aan te passen.  
De volgende wijzigingen zijn gemaakt: 

 tabblad Junioren heet nu Jeugd A t/m D (dus D-pupillen zijn verplaatst) 
 tabblad Pupillen heet nu Jeugd E + F 
 per team staat de informatie bij elkaar (teaminfo, stand, het gehele programma van de poule van het betreffende 

team (maximaal 30 dagen vooruit), alle uitslagen van betreffende poule (maximaal 30 dagen terug). Voor het 1e, 
2e en 3e staat er ook de periodestand. 

 de actuele stand van de senioren is afgelopen weekend nog wel bij gewerkt volgens de oude manier van werken. 
De standen van de jeugd zullen niet meer volgens de oude methode worden bijgewerkt. 
 de periodestanden van het 1e, 2e en 3e zullen volgens de oude methode worden bijgehouden omdat die niet 

rechtstreeks gekoppeld zijn aan de gegevens van de KNVB. 
 
18-1-2014 

Op website en TV in kantine vanaf nu programma's, uitslagen en standen in real time 
Afgelopen weken is er hard aan gewerkt om dit alles te realiseren door koppelingen te maken aan de database van 
de KNVB. Als er een wedstrijd is gespeeld en de uitslag digitaal aan de bond is door gestuurd, zal dit direct op de 
site en de TV in de kantine te zien zijn. Eveneens wordt de stand direct bijgewerkt.  
Voor teams, waarvan de herstart van de competitie na de winterstop over 2 of 3 weken start, moeten nog enkele 
links gemaakt worden maar de stand is van elk team in de nieuwe lay-out al wel te zien. 
Tot alles draait blijft het 'oude' systeem met programma's, uitslagen en standen ook nog even in de lucht. 
Eerste digitale nieuwsbrief van RKZVC 
De eerste digitale nieuwsbrief van RKZVC is gemaild naar de leden. Sommige leden hebben deze niet ontvangen: 
of er is helemaal geen adres bij RKZVC of het bekende adres klopt niet meer. Als zij de nieuwsbrief ook per mail 
willen ontvangen dan moet zij hun adres mailen aan b.storkhorst@chello.nl. Dit geldt ook voor supporters. 
De nieuwsbrief is ook te vinden onder "Clubinfo - Nieuwsbrief" of via de volgende << link >>. 
4e Column van hoofdtrainer Laurens Knippenborg, januari 2014 Zie in het hoofdstuk “Column van de trainer”. 
Nieuwjaarsspeech Johnny Cuppers op 12-1-2014 Deze staat in het hoofdstuk persberichten. 
Het volledig competitieprogramma van A1 en C1 staat onder Junioren - Teaminfo 
De nieuwe indeling van de voorjaarscompetitie - en daarmee het competitieprogramma - voor andere jeugdteams 
wordt bekend op 24 januari. In de week daarna zal deze op de site geplaatst worden. De voorjaarscompetitie begint 
op 8 februari. 
Videosamenvatting snertloop - spelletjes op 12-1-2014 Zie volgende << link >>. 
Wessels tournament 7 en 8 juni 2014 
Als organisatie van het Wessels tournament proberen we jaarlijks tijdens de nieuwjaarsreceptie de teams bekend te 
maken. Het gaat het ons dit jaar echter niet lukken om 10 teams te presenteren. 
We willen dan ook tijdens de nieuwjaarsreceptie geen presentatie houden en dit later in het jaar doen als we wel alle 
10 teams vastgelegd hebben. 
Namens organisatie van het Wessels tournament, Marc Kemkens 
VERSLAG TRAININGSKAMP RKZVC 1 TURKIJE 1 TOT 6 JANUARI 
 
5-1-2014 

RKZVC 1 speelt maandagmorgen 10.00 uur een extra wedstrijd in Turkije tegen St Truiden (uit België) 
RKZVC 1 speelt onverwacht een extra wedstrijd in Turkije tegen Sint Truiden. Sint Truiden speelt op het 2e 
profniveau in België en hun wedstrijd tegen Volendam ging niet door, vandaar hun verzoek aan RKZVC omdat ze 
toch een wedstrijd wilden spelen. 
Info voor RKZVC 4, 5 en 6 
14 januari herstart trainingen na winterstop. 
19 januari van 10.00 tot 12.00 speedsoccer voor RKZVC 4, 5 en 6. Opgave uiterlijk 12 januari bij teamleiders. 
1 februari biljartwedstrijd tussen RKZVC 4 en RKZVC 6. Opgave uiterlijk 26 januari bij teamleiders. 
Zie voor oefenwedstrijden bij senioren - programma/uitslagen.  
9 februari is de eerste competitieronde na de winterstop. 

mailto:b.storkhorst@chello.nl
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2015/02/RKZVC-digitale-nieuwsbrief-nr-1-2014-januari-pdf.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=sqiThMU0QB4
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Snertloop / nieuwjaarsreceptie programma 
13:00 iedereen aanwezig 
 - A en B: darttoernooi 
 - C en D: estafetteloop bij het voetbalveld 
 - Mini's, F en E: zeskampspellen 
14:30 nieuwjaarsspeech Johnny Cuppers 
De Activiteitencommissie 
RKZVC E2, E3 en F1 winnen Norbert Kuypers zaaltoernooi.  
 
24-12-2013 

Oude flessenactie vrijdagmorgen 27 december voor jeugd RKZVC 
RKZVC heeft een apart potje met geld voor extra activiteiten voor de jeugd van RKZVC. Het 
geld voor dit potje wordt ook grotendeels door de jeugd zelf bij elkaar gehaald met o.a. het 
verkopen van loten bij thuiswedstrijden van RKZVC 1 en de "oude flessenactie" na de 
kerstdagen. 
Het geld wordt besteed aan extra activiteiten zoals sinterklaasavond, voetbal 2-daagse in 
oktober en in de winter een keer extra in sporthal of speedsoccer spelen.  
Wij hopen dat Zieuwent voor deze jeugd weer enkele flessen met statiegeld klaar heeft staan. 

 

Leiders: m.i.v. 1 januari 2014 geldt de verplichte visuele controle van de spelerspas ook voor de categorie B 
In categorie A werd sinds 1 september al gewerkt met de visuele controle en nu geldt dit dus ook voor wedstrijden in 
categorie B. Meer informatie over de invoering van visuele controle bij categorie B lees je << hier >>. Daarin is ook 
aandacht voor wijzigingen in de uitvoering van de visuele controle die vanaf nu gelden voor zowel categorie A als B. 
Vrijdag 27 december Kerstzaalvoetbaltoernooi voor de senioren in het Sourcy Center. 18.45 uur aanwezig 
Zondagmiddag 29 december biljarten RKZVC 1 tegen supportersclub (plus enkele vrijwilligers) 
Snertloop / nieuwjaarsreceptie start op zondag 12 januari 2014 om 13.00: meer informatie volgt begin januari 
Velden en kantine zijn dicht van 23 december 2013 tot en met 5 januari 2014 
 
18-12-2013 

  
RKZVC wenst U 
Prettige Kerstdagen en een  
Gezond en Sportief 2013 toe. 
  
  

 

 

Supportersavond 17 december geslaagd 
Zo'n 25 mensen waren 17 december aanwezig bij de presentatie die Laurens 
Knippenborg gaf voor de supportersclub. In hoog tempo vertelde Laurens over 
zijn manier van werken met de 1e selectie vanaf juni. Over een ontwikkelingsplan 
voor het team, het stellen van doelen, het coachen tot een ontwikkelingsplan voor 
elke speler. Gedreven zoals Laurens is, probeert hij zowel individuele spelers als 
team beter te maken. Met bewegende beelden liet hij ook een stukje zien van de 
voorbespreking van een wedstrijd. 
Tenslotte was er nog ruim gelegenheid tot het stellen van vragen waarna er nog 
gezellig werd na gepraat. 

Video samenvatting RKZVC 1 - Vorden 1 via de volgende link << hier >>.  
 

 
9-12-2013 

Een bijzondere zondag 8 december: alle 6 seniorenteams wonnen 
Het gebeurt hoogst zelden dat alle seniorenteams op één dag allemaal winnen en dat met de alles zeggende 
doelcijfers van 30 voor en 7 tegen. Een dag om te onthouden. 
Op RKZVC TV staat de video van het Sinterklaasfeest voor de F-jes en Mini-F-jes van maandag 2 december 
Klik op de volgende << link >>. 

 

Sinterklaas onverwacht op bezoek in 
kantine na RKZVC 1 - DCS 1 
 
De luisterpieten hadden goed hun werk 
gedaan: spelers en begeleiding werden op 
een humoristisch manier toegesproken. 
Zie de volgende << link >> voor 
fotorapportage.  

 

Vrijdag 27 december Kerstzaalvoetbaltoernooi voor de senioren in het Sourcy Center 
Meer informatie vindt je via de volgende link << hier >>.  
Er zijn nog maar 2 of 3 zondagen te gaan dus de leiders wordt gevraagd om zo snel mogelijk te inventariseren 
welke senioren mee willen doen. Dus opgave graag snel terug naar Richard Hendriksen. 

http://www.youtube.com/watch?v=YcQCvn2vY3A
http://www.youtube.com/watch?v=MTKCA8Sd4mk
http://www.mijnalbum.nl/Album=STURYTXV
http://www.rkzvc.nl/UserFiles/File/2013-2014/Kersttoernooi%202013.pdf
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Dinsdag 17 december 21.00 avond voor Club van 100 in de kantine (gesprek met Laurens Knippenborg) 
Vrijdag 13 december vanaf 21.00 uur afsluiting van het jaar 2013 in de kantine 
Georganiseerd door RKZVC 1, 2 en 3. Ook de senioren van RKZVC 4, 5 en 6 en supporters zijn welkom. 

 
25-11-2013 

 

Hesjes voor veiligheid van de jeugd 
In het kader van de actie "Ik wil je zien" 
zijn reflecterende hesjes beschikbaar 
gesteld voor de jeugd van diverse 
sportverenigingen. 
Wethouder R. Hoijtink heeft donderdag 
21 november officieel de eerste hesjes 
uitgereikt bij RKZVC. 
Foto Links: toespraak Hoitink 
Foto rechts: Thomas Hendriksen heeft 
als eerste een veiligheidshesje 
gekregen 

 
 

Cursus AED op donderdag 21 november goed verlopen. 
Gelukkig is het nog nooit nodig geweest om iemand te 
reanimeren op het Zieuwentse voetbalveld. Niettemin is het 
belangrijk dat er mensen zijn die dit kunnen als het ooit nodig 
mocht zijn. Daarom wil RKZVC voldoende mensen hebben die 
dit kunnen als er zich een keer zo'n noodsituatie zou zijn. Om 
mensen up-to-date te houden, organiseert RKZVC daarom ieder 
jaar een herhalingscursus. 
De AED cursus bij RKZVC is weer goed en nuttig verlopen met 
15 deelnemers. 

 
 

 
13-11-2013 

3e Column van Laurens Knippenborg staat onder senioren - column hoofdtrainer.  
Zie in het hoofdstuk “Column van de trainer”. 
Beste sponsoren, 
Via deze weg willen we u graag een tussenstand geven van de sponsorcontracten van RKZVC 1. Zoals aan het begin 
van het seizoen genoemd, is er een geldprijs voor de nummer 1, 2 en 3 betreffende de rang en aantal doelpunten 
voorspelling. Om winkansen te spreiden hebben we ook nog één prijs voor de Toto winnaar. U vindt hier een 
overzicht van de stand ‘rang en doelpunten’, ‘Toto’ en ‘Totaal’. Hieronder ziet u de top 3, klik << hier >> voor een 
volledig overzicht! 

  Sponsor naam Selectie speler Rang Doelpunten Toto punten 1e telling 
1 Jasper te Welscher Bern Hummelink 6 61 5 
2 Irma Knippenborg Michiel Krabbenborg 6 62 3 
3 Kevin Keegstra Wesley Keegstra 6 60 3 

 

 
7-11-2013 

Vanaf maandag 18 november 2013 worden er extra verlichtingscontroles 
gehouden in Oost Gelre bij voetbalverenigingen. Dit zal in de 
wintermaanden vaker gebeuren! 
Er zullen bekeuringen geschreven worden als de verlichting niet in orde is. Bij 
welke vereniging gecontroleerd gaat worden, is nog niet bekend maar dat kan 
ook in Zieuwent gebeuren. Spelers / ouders, zorg dus dat de verlichting in 
orde is! 
Lees flyer "Ik wil je zien" << klik hier >>!!! 

Cursus AED op donderdag 21 november 20.00 - 22.30, zowel herhalingscursus als nieuwe instroom 
Opgave gewenst! Klik op de volgende link voor de volledige informatie << klik hier >>. 
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Nieuw tenue voor RKZVC E1 van Bevabro 
  

Zie voor meer foto's teaminfo RKZVC E1.  

 

 
 
31-10-2013 

 
Carina heeft een ongelukje gehad in de kantine 
Bij het vallen van kapot glas kreeg Carina zondag een scherf op 
haar hand waarbij een pees werd doorsneden. Dit moest in het 
ziekenhuis hersteld worden waarna de hand gespalkt werd. Ze zal 
deze week nog met een mitella lopen, daarna krijg ze een soort 
brace. Hopelijk geneest alles voorspoedig. 

 
 

 
23-10-2013 

Modehuis Lidwien & Gijs uit Lichtenvoorde geeft staf RKZVC 1 een frisse, nieuwe look 
Vanaf nu is de staf te bewonderen in mooie en moderne bloezen. 
Modehuis Lidwien & Gijs wil echter alle leden van RKZVC laten 
profiteren van een aantrekkelijke kortingsactie.  
Klik op << link >> voor nadere informatie.  

  

Voetbal 2-daagse RKZVC jeugd herfstvakantie 2013 
Maandag 21 oktober 2013 Dinsdag 22 oktober 2013 
09.30 Deelnemers aanwezig, in de kantine  09.45 Deelnemers aanwezig, in de kantine 
09.45 Welkomstwoord  10.15 Warming-up 
10.15 Warming-up + techniek training 10.30 Techniek training 
11.00 5 tegen 5 toernooi: individuele winnaar 12.15 Lunch 
12.30 Lunch 12.45 Penalty bokaal 
13.00 Wedstrijdbesprekingen en wedstrijd warming-up 13.15 Wedstrijdbesprekingen en wedstrijd warming-up 
13.30 RKZVC – CUP: wedstrijden 13.30 RKZVC – CUP wedstrijden (finales) 

15.15 Afsluiting en bespreking 2e speeldag 
15.00-
15.30 

Afsluiting en prijsuitreiking  
 

 
11-10-2013 

Maandag 14 oktober a.s. start in Lichtenvoorde een cursus voor scheidsrechters 
Er is dringend behoefte aan nieuwe scheidsrechters. Heeft iemand hierin enige interesse, neem dan even contact op 
met Richard Hendriksen voor meer informatie (uiterlijk vrijdag a.s.): 06 - 27287919 / 0544 - 352275. 
Het conceptverslag van de jaarvergadering op 16 september 2013: klik op de volgende << link >> 
Op de jaarvergadering op 16 september 2013 is het vernieuwde technische beleidsplan gepresenteerd. 
Klik op de volgende << link >> om dit beleidsplan in te zien. 
2e Column van Laurens Knippenborg staat onder senioren - column hoofdtrainer 
Zie in het hoofdstuk “Column van de trainer”. 
 
3-10-2013 

Voetbal 2-daagse pupillen RKZVC 21 en 22 oktober 2013: DOE JIJ OOK MEE MET DE VOETBAL 2-DAAGSE? 
Aankomende herfstvakantie zal de jaarlijkse voetbal 2-daagse weer plaatsvinden. Hiervoor zijn alle pupillen 
uitgenodigd die 12 jaar zijn of jonger. Inschrijven kan t/m zaterdag 12 oktober. 
Zie voor het volledige programma en het inschrijfformulier (als je dit kwijt bent) de volgende << link >>. 
RKZVC B1 is opnieuw ingedeeld. Zie voor nieuwe indeling + wedstrijdschema bij teaminfo van B1. 

http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2014/07/Verslag-jaarvergadering-2013.pdf
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2014/10/Beleidsplan-RKZVC-2014-2018.pdf
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Maandag 14 oktober kruisjassen in de kantine van RKZVC. Aanvang 20.00 uur. 

Rabobank ook komende 3 jaar sponsor van RKZVC  
Afgelopen week werden de handtekeningen gezet onder een nieuwe  
sponsorovereenkomst tussen de Rabobank en RKZVC. 
Het moge duidelijk zijn dat RKZVC erg content is met de contractverlenging. 
Op deze wijze kan RKZVC wederom een aantal activiteiten realiseren, mede 
door de steun van de bank. Al vele jaren is de Rabobank een zeer trouwe 
sponsor van RKZVC. 
Zoals bekend, sponsort de Rabobank vele verenigingen en stichtingen. Daarbij 
richt de Rabobank zich vooral op de steun van de sportende jeugd. Met liefst 
17 jeugdteams kan RKZVC deze steun meer dan goed gebruiken! 

Mieke Akkermans (Manager Staf Rabobank Achterhoek-Oost)  
en Johnny Cuppers (Voorzitter RKZVC) zijn beiden content met  
het verlengen van de sponsorcontract voor de komende 3 jaar. 

Van de meeste teams zijn de teamfoto's gemaakt en geplaatst. 
Van RKZVC 3 en 5 worden de foto's gemaakt op 13 oktober. Met meiden D en mini-F worden nog afspraken 
gemaakt.  
 
19-9-2013 

Ballonvaart Ans en Henk te Molder: 2e poging op 
vrijdag 20 september a.s om 17.00 uur 
Klik Ctrl-muis op de volgende link voor een video 
samenvatting. 
Op 25 augustus werd de ballonvaart, aangeboden door 
de jeugd van RKZVC vanwege het afscheid van Ans en 
Henk als kantinebeheerders afgelast vanwege de 
weersomstandigheden. Vrijdag 20 september is de 2e 
poging gepland, uiteraard mede afhankelijk van de 
weersomstandigheden. 
Het zou leuk zijn als er publiek bij is, dus kom even 
kijken (jong en oud!). Uiteraard is dat ook deze keer 
afhankelijk van de weersomstandigheden op vrijdag.  
Vrijdag zal rond circa 15.00 uur hier worden aangegeven 
of het wel of niet door gaat. Dit zal ook via twitter van 
RKZVC worden aangegeven. 

  
 

 
10-9-2013 

Vanaf komend weekend worden er weer teamfoto's gemaakt volgens onderstaand schema 

zaterdag 14 september F1, F4, E2, A1D, D2G, B1   zaterdag 28 september E1, E4, C2 
zaterdag 21 september E3, F2, D3, F3, C1   zondag 29 september 5e, 3e 
zondag 22 september 6e, 2e, 4e   zaterdag 5 oktober D1 

 

Profiteer als lid van RKZVC van korting bij Teamsport 
Teamsport levert sportkleding aan RKZVC en geeft daarom een korting aan leden van RKZVC. Met de bon, 
 kunnen RKZVC-leden € 10,00 korting krijgen bij een minimale besteding van € 49,95 bij de Intersport Doetinchem. 

https://www.youtube.com/watch?v=kN0Wa6ajcuc
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Jaarvergadering RKZVC maandag 16 september om 20.30 uur in de kantine 
Klik voor de agenda op de volgende << link >>. 
Klik voor de notulen van de jaarvergadering op 17 september 2012 op de volgende << link >> 
Vrijwilligers gezocht! 
RKZVC heeft gelukkig veel vrijwilligers die willen helpen maar het blijft soms moeilijk om alle vacatures te vervullen. 
Momenteel zijn er 4 vacatures waarvoor nog niemand is gevonden (of iemand die tijdelijk wil helpen). Daarom deze 
oproep om je te melden als je ergens bij wilt helpen. Aanmelden of informatie vragen kun je bij de genoemde 
contactpersonen. 

 RKZVC 2 zoekt een gedreven leider erbij met een goede kijk op voetbal: Rene Doppen (0544 - 352345 / 06 - 
22108311) 

 Wedstrijdsecretaris RKZVC A, B, C, D: Manfred Harbers (0544 - 351220 / 06 - 53290647) 

 Leider RKZVC 4: Eugene Hoenderboom (0544 - 352316 / 06 - 19932279) of Tonnie Kolkman (0544 - 351590) 

 Voor een PR- / - webteam: mensen met interesse voor ICT (o.a. website en Tv-scherm in kantine: Bennie 
Storkhorst (0544 - 351947) 

Hoofdtrainer Laurens Knippenborg gaat regelmatig column schrijven voor de website 
Het idee om te starten met een periodieke column, die op de website gepubliceerd zal worden, leek Laurens zeer 
interessant. Niet alleen voor de betrokkene bij het 1e elftal maar ook voor supporters, sponsors, leden en alle andere 
betrokkenen is het zo mogelijk om een kijkje te geven bij de zaken die rondom het 1e elftal spelen.  
Zie in het hoofdstuk “Column van de trainer”. 
 
28-8-2013 

Competitieprogramma's van junioren, pupillen en senioren staan op de site bij teaminfo 
Als je jouw eigen competitieprogramma wilt zien, kijk dan bij senioren / junioren / pupillen onder teaminfo en dan 
bij je eigen team. De teamfoto's die er staan, zijn nog van het vorige seizoen. Nieuwe foto's worden in september 
gemaakt als de competitie begint. 
Voor E1 let op: er is een wijziging aangebracht. De 1e competitiewedstrijd is al op 7 september. 
Ook de competitieprogramma's van het 5e en het 6e staan nu op de site. Het is toch gelukt om deze twee teams 
in verschillende competities te laten spelen. 
Wijziging wedstrijdregels KNVB komend seizoen - pasjescontrole 
De pasjescontrole wordt komend seizoen weer ingevoerd, zowel bij de senioren als bij de jeugd. Graag goed lezen 
door leiders en bij de senioren ook door de aanvoerders.  
Het volledige reglement is te vinden onder Reglementen - KNVB wedstrijdregels 2013 (of via volgende << link >>) 
Zondag 25 augustus zouden Henk & Ans met de luchtballon de lucht ingaan  
DE BALLONVAART GAAT NIET DOOR VANWEGE VERWACHTE SLECHTERE WEERSOMSTANDIGHEDEN 
Als het weer goed is zullen ze om 18.00 uur vanaf het voetbalveld vertrekken. Ze hebben dit toen aangeboden 
gekregen namens de jeugd van RKZVC tijdens hun afscheidsfeest. Het zou leuk zijn als er publiek bij is, dus kom 
even kijken. 
 
13-8-2013 

Zondag 25 augustus zullen Henk & Ans met de luchtballon de lucht ingaan 
Als het weer goed is zullen ze om 18.00 uur vanaf het voetbalveld vertrekken. Ze hebben dit aangeboden 
gekregen namens de jeugd van RKZVC tijdens hun afscheidsfeest. Het zou leuk zijn als er publiek bij is, dus kom 
even kijken. 

FC Winterswijk 1 

 

RKZVC 1  

 

donderdag 15 augustus 
20.30 uur 
Kei-toernooi Longa '30 

Donderdag na de wedstrijd van RKZVC vindt de loting plaats voor de 2e wedstrijd op zaterdag waarna ook de tijd 
bekend wordt. 

RKZVC 2 

 

 Vios B 1 

 

donderdag 15 augustus 
20.00 uur 
oefenwedstrijd 

RKZVC 1 

 

zaterdag 
17 augustus 

tijd?? --> 

Donderdag na de wedstrijd van  
RKZVC vindt de loting plaats 
voor de 2e wedstrijd Kei-toernooi 
waarna ook de tijd bekend wordt. 

RKZVC 2 

  

Gendringen 2 

  

zondag 18 augustus 
10.00 uur 
beker 

RKZVC 1 

 

Neede 1 

 

dinsdag 20 augustus 
20.00 uur 
beker 

http://www.rkzvc.nl/index.php?page=knvb-wedstrijdregels-2013
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Op RKZVC TV staat video samenvatting van oefenwedstrijd Go Ahead (Kampen 1 - RKZVC 1 op 03-08-2013 
 
11-7-2013 

Hoofdsponsor Paul Knippenborg fietsen en RKZVC verlengen contract 
Deze week hebben Paul Knippenborg tweewielers en RKZVC overeenstemming bereikt inzake verlenging van het 
hoofdsponsor contract met een periode van 3 seizoenen. Het bestuur van RKZVC is bijzonder blij dat het logo van 
dit door-en-door Zieuwentse bedrijf – dat het tenue van haar vlaggenschip RKZVC 1 al sinds medio 2009 siert - dit 
zal blijven doen.  
Langs deze weg willen wij Paul hartelijk danken voor het feit dat wij ook de komende 3 seizoenen op zijn steun 
mogen rekenen en hopen wij dat we gezamenlijk weer veel successen, zoals ook de afgelopen 4 seizoenen het 
geval was, mogen meemaken. 

 
. 
Het programma in augustus van RKZVC 1 staat onder Senioren --> Programma/Uitslagen 
 
5-7-2013 

Bekerindeling RKZVC 1 bekend 
RKZVC 1 speelt in de beker tegen Neede (25 augustus thuis), Erix (27 augustus uit) en Rietmolen (1 september 
thuis). 
RKZVC 1 begint de competitie op 8 september uit tegen Pax en ontvangt op 15 september VIOD 
Zie voor het volledige programma van RKZVC 1 onder Senioren --> Programma/Uitslagen 
De VOORLOPIGE(!) indeling van de D-, E- en F-pupillen is bekend: zie onder "Pupillen --> 
Programma/Uitslagen" 
Indeling RKZVC 1, 2 en 3 seizoen 2013-2014 
RKZVC 1 heeft een bijzonder leuke maar ook zware indeling komend seizoen met allemaal Achterhoekse clubs.  
RKZVC 2 gaat dit jaar weer richting Twente en treft tegenstanders waar ze 2 seizoenen geleden ook tegen 
speelden. 
RKZVC 3 lijkt ook een zware maar leuke competitie te krijgen. 
RKZVC 1 RKZVC 2 RKZVC 3 
DCS Zevenaar Achilles '12 2 Hengelo (O) AZC 2  Zutphen 
Doetinchem Doetinchem Grol 2 Groenlo Dinxperlo 2  Dinxperlo 
FC Eibergen Eibergen Lemelerveld 2 Lemelerveld FC Eibergen 2  FC Eibergen 
FC Winterswijk Winterswijk Pax 2 Hengelo (G) Grol 3  Groenlo 
Gendringen Gendringen PH 2 Almelo Neede 3  Neede 
HC '03 Drempt Reünie 2 Borculo RKZVC 3  Zieuwent 
OBW Zevenaar RKZVC 2 Zieuwent Ruurlo 2  Ruurlo 
Pax Hengelo (G) Schalkhaar 2 Schalkhaar Silvolde 2  Silvolde 
RKZVC Zieuwent SDC '12 2 Denekamp Varsseveld 3  Varsseveld 
Ruurlo Ruurlo Stevo 2 Geesteren (O) VIOD 3  Doetinchem 
Varsseveld Varsseveld Tukkers De 2 Albergen Witkampers 2  Laren 
Vorden Vorden Vogido 2 Enschede     
VIOD Doetinchem Voorwaarts T 2 Twello     
Witkampers Laren (G) FC Winterswijk Winterswijk     

 

  
 

Digitale nieuwsbrieven 

In januari 2014 is begonnen met maken van digitale nieuwsbrieven die per mail naar leden en 
belangstellenden wordt gestuurd. 
In de eerste helft van 2014 zijn er vier gemaakt en die staan op de volgende bladzijden. 
  

http://www.paulknippenborg.nl/
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WEDSTRIJDVERSLAGEN RKZVC 1 2013 - 2014 
 

09-06-2014 RKZVC 1 - Regioteam 4 - 6 (3 - 3) (vrijdags voor Wessels Tournament) 
1e minuut 1 - 0 Sjors Storkhorst  10e minuut 1 - 1 Freek Heinsbroek 12e minuut 1 - 2 Niek te Velthuis 
19e minuut 1 - 3 Joey Belterman 25e minuut 2 - 3 Lloyd boerboom 41e minuut 3 – 3 Ties Heutinck 
54e minuut 4 - 3 Michiel Krabbenborg 64e minuut 4 - 4 Roy Berendsen 74e minuut 4 - 5 Roy Berendsen 
77e minuut 4 - 6 Ino Wolters 
 
 

11-05-2014 Vorden 1 - RKZVC 1: 2 - 1 (1 - 1) 
 
Licht verdiende overwinning Vorden. 
Achteraf stond er voor beide ploegen niets meer op het spel: door winst van andere ploegen was er geen deelname 
aan de nacompetitie meer mogelijk. Zo leken ook beide ploegen enigszins te spelen waarbij Vorden wat vaker het heft 
in handen had dan RKZVC. De eerste 10 minuten begon RKZVC wel aardig waarbij Lloyd Boerboom na een vrije trap 
een aardige kopkans kreeg maar de bal niet vol raakte. Daarna beheerste Vorden tot aan rust het spel een groot deel. 
Dit resulteerde eerst in de 14e minuut in een doorgekopte bal die voorlangs ging en in de 17e minuut in een hard 
schot van Vorden bijna recht op Wesley Keegstra. In de 20e minuut kwam wel de 1-0. Na een voorzet van rechts nam 
Rik Schreur de bal ineens op de slof en verdween onhoudbaar in de linker benedenhoek. RKZVC speelde in die 
periode onnauwkeurig waardoor er vaak onnodig balverlies was en het alleen kon gokken op de counter. Bij één van 
die aanvallen draaide Sjors Storkhorst zich netjes vrij op 20 meter van de goal maar zijn schot ging een halve meter 
over. De druk van Vorden resulteerde echter ook niet in echt goede kansen. Een slap schotje en een omhaal ruim een 
meter over de lat waren de enigste wapenfeiten. Zes minuten voor rust leverde een mooie uitval van RKZVC toch de 
1-1 op. Bart te Focht stuurde Sjors Storkhorst op links de vrije ruimte in. Diens lage pass naar het centrum werd door 
Lloyd Boerboom op waarde geschat en ingeschoten voor de gelijkmaker. 
 
De 1e minuut na rust leverde Vorden direct twee kansjes op. Na een misser in de Zieuwentse defensie kreeg een 
Vordense spits een onverwachte kans maar de snel uitgekomen Wesley Keegstra kon de bal verwerken tot corner. 
Hierna had RKZVC 20 minuten lang het betere van het spel. Dit resulteerde bijvoorbeeld na een voorzet van Lloyd 
Boerboom in een harde kopbal van Jens Schutten (een meter naast). Na een lange bal van Michiel Krabbenborg kon 
Jens Schutten vanaf links doorlopen maar zijn harde schot werd goed door de Vordense keeper verwerkt. In de 70e 
minuut zette Bram te Molder een mooie aanval op rechts op maar diens voorzet werd door Tim van Wijngaarden in 
het centrum niet goed geraakt. Twee minuten later scoorde Vorden vanuit de counter wel de 2-1. Daan Horstman 
rondde hierbij beheerst af. RKZVC ging hierna één op één spelen en zette dus meer druk. In de 88e minuut draaide 
Lloyd Boerboom zich net binnen de zestienmeter aardig vrij maar zijn schot werd gekraakt. Een minuut later had Bas 
Heutinck pech na een vloeiende aanval over links. Het schot van Bas ging via de onderkant van de lat het veld weer 
in. Enkele minuten in blessuretijd miste een Vordense spits nog een opgelegde kans maar vanuit een schuine hoek 
van links schoot hij voorlangs. 
 
FC Winterswijk is kampioen, DCS, OBW en VIOD hebben de periodetitels en HC ‘03 en Pax spelen nacompetitie om 
degradatie naar de 4e klas te ontlopen. Ruurlo en Witkampers degraderen rechtstreeks. 
 
RKZVC had zich voor de competitie een plaats bij de eerste 5 a 6 als doel gesteld. In de winterstop was dit doel iets 
bijgesteld om bij de eerste drie te komen. Het eerste doel qua eindrangschikking is gehaald. Na de winter kon de 
bijgestelde doelstelling niet worden waar gemaakt. Hiervoor waren de resultaten over het hele seizoen gezien te 
wisselvallig. Eén of twee goede wedstrijden werden ook afgewisseld door één of twee slechte of matige wedstrijden. 
RKZVC eindigde in de eerste en tweede periode als 6e en in de derde periode als 5e. Enerzijds voelt het als een 
gemiste kans omdat er onnodig punten zijn verspeeld. Anderzijds kan men tevreden zijn omdat men zich 
probleemloos heeft gehandhaafd in de 3e klas, daar waar twee andere promovendi rechtstreeks degraderen of zich 
nog via de nacompetitie veilig moeten spelen. Er volgt nog een afsluitende column van trainer Laurens Knippenborg 
(dit zal op de site en per Twitter vermeld worden). Einde competitie. 
 
 

04-05-2014 RKZVC 1 - Ruurlo 1: 4 - 1 (3 - 0) 
 
Een uur lang aardig voetbal. 
Er was vooraf voor RKZVC slechts een minimale kans om nog deel te nemen aan de 
nacompetitie en Ruurlo was al gedegradeerd. Zo gezien stond er weinig op het spel en was het 
dus een uur lang best aardig om te zien. Wel was te zien in dat eerste uur waarom Ruurlo al 
gedegradeerd was. Bij enkele goede combinaties van RKZVC kon er redelijk goed gescoord 
worden omdat de Ruurlose verdediging dan kwetsbaar was. De 1-0 viel in de 13e minuut na een 
goede passeeractie van Sven Jurjus op rechts. Zijn bal terug werd door Sjors Storkhorst 
beheerst in de linker benedenhoek geschoten. Enkele minuten later werd een hard schot van 
Michiel Krabbenborg ternauwernood op de doellijn geblokt en een lob van Sjors Storkhorst 
belandde op de lat. Na een goede pass van Sjaak Storkhorst in de 23e minuut kapte Lloyd Boerboom een Ruurlose 
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verdediger uit en schoot hij van zo ‘n 12 meter de bal strak binnen voor de 2-0. In de 38e minuut kreeg Ruurlo de 
eerste goede schietkans maar die ging twee meter naast. De 3-0 viel enkele minuten voor rust na een mooie aanval. 
Sven Jurjus passte vanaf links over de hele breedte naar Lloyd Boerboom waarna diens voorzet beheerst door Sjors 
Storkhorst werd binnen gekopt. 
 
Direct na rust kon de Ruurlose keeper een mooi schot van Sven Jurjus met moeite nog tot corner 
verwerken. Ruurlo kreeg daarna een aardige kopkans maar het werd niet meer dan een rolletje. 
In de 54e minuut viel de 4-0 waarbij Lloyd Boerboom met een bodycheck, die in het ijshockey 
niet zou misstaan, eerst de linksback weg zette. Zijn lage voorzet naar het centrum werd daarna 
door Bas Heutinck hard binnen geschoten. Enkele minuten later moest RKZVC echter ook de 
tegengoal incasseren na een aanval van Ruurlo over rechts die door Lars Lenselink hard 
diagonaal werd in geschoten. De enigste kans hierna voor RKZVC was na een corner. De kopbal 
van Bas Heutinck ging een metertje over de kruising. Hierna leek het dat de Zieuwentsen het wel 
geloofden en had Ruurlo een optisch overwicht. Dit resulteerde in een vrije schietkans (een meter over) en een kopbal 
(twee meter naast).  
 
Door de resultaten van vandaag is FC Winterswijk kampioen geworden. Voor RKZVC was het vandaag een terechte 
overwinning in een wedstrijd waarin vooraf weinig op het spel leek te staan. Echter, gezien de resultaten in de andere 
wedstrijden, is er nog steeds een zeer minimale kans dat RKZVC de nacompetitie kan bereiken. Maar dan geldt nog 
steeds dat RKZVC volgende week moet winnen in Vorden en dat de andere uitslagen volgende week ook allemaal 
gunstig voor RKZVC moeten uitvallen. 
 
Laatste competitiewedstrijd zondag 11 mei uit tegen Vorden. 
 
 

27-04-2014 DCS 1 - RKZVC 1: 0 - 2 (0 - 0) 
 
Bloedeloze wedstrijd met venijn in de staart. 
De eerste helft zou bij wijze van spreken op papier afgedaan kunnen worden. Beide teams 
wisten in die periode slechts één maal een vloeiende aanval te produceren waarbij Wesley 
Keegstra bij de Zevenaarse kans wel reddend moest optreden. 
 
Na rust begon DCS overtuigender hetgeen in de eerste vijf minuten resulteerde in een schotje na 
een corner, een hard schot dat naast ging en na een goede aanval een geplaatst schot in de 
benedenhoek dat door Wesley Keegstra ternauwernood tot corner kon worden verwerkt. De 
eerste Zieuwentse kans was er na 55 minuten na een mooie aanval waarbij Lloyd Boerboom net langs de kruising 
schoot. DCS bleef wel steeds een veldoverwicht houden maar de beste kansen waren daarna wel steeds voor 
RKZVC. Zo was er in de 69e minuut een bijna kans voor Sjors Storkhorst na een mooie voorzet van Bas Heutinck. 

Twee minuten later kreeg Jouke Knippenborg een behoorlijke goede kans die ternauwernood 
door de DCS-keeper kon worden geblokt waarna Lloyd Boerboom vanuit een scherpe hoek het 
ook net niet kon afmaken. Door de druk van DCS waren er wel enkele hachelijk situaties voor het 
Zieuwentse doel. In de 85e minuut kwam RKZVC enigszins gelukkig aan 
een penalty toen Jelle Knippenborg binnen de zestienmeter werd geraakt. 
Sjors Storkhorst benutte deze buitenkans beheerst. De beste Zevenaarse 
kans was in de 89e minuut na een vloeiende aanval over rechts. De voorzet 
werd hard ingekopt, echter bijna recht in de handen van Wesley Keegstra. 

In dezelfde minuut werd de Zieuwentse overwinning veilig gesteld na een vrije trap door Michiel 
Krabbenborg halfweg rechts de Zevenaarse helft. De lage inzet werd door iedereen in het 
centrum gemist waarna Sjors Storkhorst voorbij de 2e paal uit een scherpe hoek toch de 2-0 
overwinning binnen tikte. 
 
Opbouwend was het van beide kanten geen beste wedstrijd. Van Zieuwentse kant kan in ieder geval nog wel gezegd 
worden dat er weinig ruimte en daarmee ook weinig kansen werd weggeven. Voor de wedstrijd was er nog een 
theoretische kans op nacompetitie voor degradatie. RKZVC heeft zich nu veilig gesteld. 
 
Volgende wedstrijd zondag 4 mei thuis tegen Ruurlo. 
 
 

13-04-2014 RKZVC 1 - Doetinchem 1: 1 - 2 (0 - 1) 
 
RKZVC dankt nederlaag aan zichzelf. 
De beleving aan Zieuwentse kant en met name ook de scherpte in de aanval was heel wat minder dan vorige week uit 
tegen FC Winterswijk. Niettemin had RKZVC het grootste deel van de wedstrijd het betere van het spel en liet het 
vooral in het eerste half uur de kansen liggen om een ruime voorsprong te nemen. Al in de eerste minuut waren er 
kansen voor Bram te Molder en Jouke Knippenborg. In de 11e minuut schoot Sven Jurjus een voorzet van Bram te 
Molder ineens in, maar recht in de handen van de keeper. Wederom tien minuten later kon Bram te Molder een vrije 
trap net niet de goede richting geven evenals Sjors Storkhorst een mooie voorzet miste. In de 25e minuut kreeg Sjors 
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Storkhorst, vrij op de zestienmeter, alle tijd maar hij schoot tegen de keeper aan. De eerste kans voor Doetinchem 
kwam in de 28e minuut maar vanuit een scherpe hoek ging het schot over de kruising. Drie minuten later was het wel 
raak voor Doetinchem na een aanval over rechts. Bram van Dooren kon daarna in het centrum vrij de 1-0 ruststand 
binnen schieten. 
 
Na rust bleef het beeld van de wedstrijd ongeveer hetzelfde met vrij veel balbezit voor RKZVC maar Doetinchemse 
uitvallen waren dreigend en effectief. Het leek aan Zieuwentse kant allemaal wat plichtmatig. De eerste kans direct na 
rust was wel voor Doetinchem maar Wesley Keegstra reageerde goed op een hard schot vanaf links. De 
terughangende Doetinchemse verdediging gunde de Zieuwentse aanvallen echter weinig ruimte. Pas in de 69e minuut 
kwam Michiel Krabbenborg na een vrije trap op links door maar hij schoot vanuit een scherpe hoek in het zijnet. 
RKZVC zette nog meer druk en in de 75e minuut kopte Jens Schutten na een voorzet van Jouke Knippenborg via de 
lat over. Een minuut later viel na een uitval van Doetinchem aan de andere kant wel de 0-2. Niels Hondelink schoot 
vanaf de zestienmeter en iets rechts van de goal de bal strak in de linkerhoek. Weer een minuut later ontsnapte 
RKZVC aan een 0-3 achterstand nadat een Doetinchemse spits vrij kon door lopen maar hij schoot gelukkig op de 
linkerpaal. Dat het RKZVC ook niet mee zat, bleek even later toen Sjors Storkhorst vanaf de zijlijn en 10 meter over de 
middenlijn bewust op goal schoot over de ver voor het doel staande keeper maar helaas tegen de rechterpaal. Een 
minuut later tikte Sjors wel de 1-2 binnen na een mooie aanval over links. In het resterende kwartier inclusief 
blessuretijd ging RKZVC achterin man op man spelen om toch nog een gelijkspel te forceren. Hieruit kwamen nog wel 
enkele hachelijke situaties voor het Doetinchemse doel maar geen doelpunten. Met dit resultaat doet RKZVC slechte 
zaken. 
 
Met een overwinning was er nog steeds een kansje op deelname aan de nacompetitie. Echter, door deze nederlaag 
en overwinningen van de ploegen onderin is de afstand tot de 4e plaats van onder (nacompetitie) slechts 5 punten 
met nog 3 wedstrijden te gaan. De ploegen onderin moeten weliswaar nog tegen elkaar maar RKZVC is nog steeds 
niet veilig. Het zou prettig zijn als de volgende wedstrijd gewonnen wordt om daarmee verzekerd te zijn van de 3e klas 
in het volgende seizoen. 
 
Volgende wedstrijd zondag 27 april uit tegen DCS in Zevenaar. 
 
 

06-04-2014 FC Winterswijk 1 - RKZVC 1: 1 - 4 (1 - 3) 
 
Eclatante overwinning op koploper. 
Allereerst dienen de complimenten worden gegeven aan verdediging en middenveld. Met erg goed positiespel en de 
nodige druk op FC Winterswijk kreeg de thuisclub zeker het eerste uur nauwelijks de kans om rustig rond te spelen, 
laat staan kansen te creëren. Daarnaast waren de counters van RKZVC een aantal keren dodelijk effectief waarmee 
de Zieuwentse overwinning verklaard is en ook zeker verdiend. Deze spelwijze resulteerde in de 3e minuut al in de 
eerste goal. Sjors Storkhorst passeerde op links enkele 
spelers en diens bal terug werd netjes door Sven Jurjus 
aangenomen en daarna beheerst binnen geschoten. De 
mooiste counter kwam in de 17e minuut. Een pass van 
Sjaak Storkhorst over de grond naar links kon net niet 
door de Winterswijkse back worden onderschept waarna 
Sjors Storkhorst de bal direct laag voor gaf in het centrum 
waar rechtshalf Bram te Molder de bal hard in de rechter 
bovenhoek schoot voor de 0-2. Zeven minuten later kwam 
de Winterswijkse goal na een voorzet van links die bij de 
2e paal vrij kon worden ingekopt door Mike Leuijerink: 1-2. 
Bas Heutinck had na ruim een half uur pech toen zijn vrije 
trap van 25 meter dicht bij de kruising via de lat terug 
kwam. Enkele minuten later bracht Sjors Storkhorst een 

lange uittrap van Wesley Keegstra goed onder controle, 
passeerde zijn verdediger maar zijn stift was net 10 cm te 
laag zodat de keeper de bal nog tot corner kon verwerken. 
In de 45e minuut, toen al een aantal supporters naar de 
koffie waren gegaan, resulteerde wederom een perfecte 
counter in de 1-3 voorspong. RKZVC kwam op links goed 
uit een situatie met veel spelers rondom de bal. Vanuit de 
middencirkel gaf Sjors Storkhorst met buitenkantje links 
vervolgens een perfecte dieptepass op de opgekomen 
Bram te Molder die door liep tot in de 16 meter en beheerst 
in de linker benedenhoek binnen schoof. Een ideaal 
moment om de rust mee in te gaan. 
 
Na rust zette FC Winterswijk vanaf het begin druk maar dit 
leidde, net als voor rust, het eerste kwartier nauwelijks tot 

kansen. Na een goede voorzet van Sjaak Storkhorst was de eerste goede kans wederom voor RKZVC maar Bas 
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Heutinck raakte met het hoofd de bal niet goed. Vanaf de 
60e minuut kwam RKZVC zwaar onder de druk te staan 
en kwam het zelf nauwelijks meer toe aan netjes uit 
verdedigen. In de 64e minuut mazzelde RKZVC na 
Winterswijkse voorzet van rechts die bij de 2e paal 
ingekopt werd en via de grond tegen de lat kwam. Een 
kwartier later voorkwam Wesley Keegstra na een kopbal 
uit een corner met een goede reflex een Winterswijks 
doelpunt. De 4-1 overwinning kreeg in de 83e minuut 
gestalte via een fraai doelpunt van Bas Heutinck. Een 
strakke voorzet van Jouke Knippenborg werd in de lucht 
door hem hard binnen geschoten: de Winterswijkse 
keeper stond aan de grond genageld zo snel ging het. FC Winterswijk gaf het hierna wel op in 91e minuut was het 
laatste kansje voor Jens Schutten die vanuit een scherpe hoek voorlangs schoot. 
 
RKZVC speelde een fraaie uitwedstrijd tegen de koploper en liet zien wat het aan capaciteit in huis heeft. De komende 
wedstrijden staan er nog enkele aantrekkelijke tegenstanders op het programma en als ze het niveau van vandaag 
kunnen vasthouden, kan daar met plezier naar worden uitgekeken. 
 
Volgende wedstrijd zondag 13 april thuis tegen Doetinchem. 
 
 

23-03-2014 RKZVC 1 - Varsseveld 1: 0 - 1 (0 - 0) 
 
Matige wedstrijd, gelukkige winst Varsseveld. 
Beide ploegen hadden moeite om tot goed uitgespeelde aanvallen te komen. Varsseveld had hierbij in het algemeen 
wel het betere van het spel maar RKZVC had de betere kansen. Het betere spel van Varsseveld leidde voor rust wel 
tot een tiental corners die soms gevaarlijk voor het doel kwamen maar geen enkele keer kon één van hun spitsen van 
deze momenten gebruik maken. Het gevaarlijkst was nog een als voorzet bedoelde bal in de 18e minuut die op de lat 
kwam. De beste kans voor RKZVC was drie minuten later voor Sjors Storkhorst, die een pass van Sjaak Storkhorst 
achter de verdediging van Varsseveld oppikte, maar daarna te gehaast ruim over schoot. Even later kwam Bram te 
Molder vanaf eigen helft door met een rush tot de achterlijn maar Jelle Knippenborg kon zijn voorzet net niet benutten. 
Aangezien RKZVC voor rust verder geen potten kon breken en Varsseveld het betere veldspel en de corners niet in 
kansen kon omzetten, viel er dus niet veel meer te beleven tot aan rust behalve de vele gevechten om balbezit. 
 
Na rust was het balbezit iets meer in evenwicht maar het beeld bleef hetzelfde. Geen kansen voor Varsseveld en wel 
enkele kansen voor RKZVC die niet benut werden, mede omdat de keeper van Varsseveld enkele keren reddend 
optrad. Zo redde hij op een schot van Sjors Storkhorst na een door gekopte bal van Jouke Knippenborg en tikte hij 
een knappe vrije trap van Jouke Knippenborg onder de lat tot corner. Varsseveld probeerde wel vanaf afstand te 
schieten maar miste hierbij veelal het doel op meters. Het dichtste bij was nog een schot in de 88e minuut dat een 
halve meter over ging. Twee minuten in blessuretijd ging het voor RKZVC toch nog mis doordat RKZVC enigszins 
ongelukkig een penalty tegen kreeg die hard door Dave Ankersmit werd ingeschoten.  
 
Gezien de betere kansen en het solide verdedigende werk had RKZVC beslist recht op een punt en werd Varsseveld 
een gelukkige winnaar. Hier koop je echter niks voor. Bij winst was RKZVC redelijk mee blijven doen in de derde 
periode, nu haak je af en gezien de tegenstanders in de komende vier wedstrijden (FC Winterswijk, Doetinchem, DCS 
en Vorden) zal het moeilijk worden om toch nog aan te haken in de strijd om de 3e periodetitel. 
 
Volgende wedstrijd zondag 6 april uit tegen FC Winterswijk. 
 
 

16-03-2014 Witkampers 1 - RKZVC 1: 1 - 3 (0 - 1) 
 
Goede overwinning, veel kansen gemist 
Het was een aardige wedstrijd om te zien omdat er behoorlijk veel kansen kwamen. Daarnaast 
hadden beide ploegen wisselend een veldoverwicht. Het eerste overwicht was voor Witkampers 
en dat resulteerde in de vijfde minuut in een gevaarlijk schot dat net naast goal ging. Daarna kon 
RKZVC zich langzaam aan de druk onttrekken maar de 1-0 voor RKZVC was echter wel de 
eerste dreiging van Zieuwentse kant. Een vrije trap in de 14e minuut van Sven Jurjus van links 
tot voorbij de 2e paal werd door Bram te Molder mooi tegendraads binnen gekopt. Tot aan rust 
kon Witkampers niet echt gevaarlijk meer worden terwijl RKZVC de kansen aaneen reeg. Die 
kansen waren er voor Sjors Storkhorst (kopbal), Sven Jurjus (1x op de keeper, tegen de paal en 
een redding van de keeper), Bram te Molder (mist voorzet volledig), Jelle Knippenborg (op de paal) en wederom Sven 
Jurjus (rand middencirkel over de keeper, maar stuitert naast het doel). 
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Direct na rust komt de 2-0 voorsprong wel na een vrije trap van Sven Jurjus vanaf de linkerzijlijn. 
Diverse spelers lopen in maar niemand raakt de bal die daarna in de verre hoek binnen rolt. 
Enkele minuten later komt Sven Jurjus vrij door maar speelt de bal te ver voor zich uit waardoor 
de Larense keeper de bal zo kan oppakken. Een minuut hierna wordt de Larense rechtsbuiten na 
een passeerbeweging geraakt en krijgt daarmee een penalty die door Timo Haverkamp 
onberispelijk wordt benut. Witkampers wil hierna door drukken maar Remco van Leeuwen brengt 
in de 60e minuut het verschil weer op twee doelpunten. Zijn schot van ruim 20 meter wordt nog 
ietsje aangeraakt en verdwijnt in de linker bovenhoek. Het laatste half uur heeft Witkampers 

optisch wel een veldoverwicht waaruit ze twee maal gevaarlijk inschieten (62e en 93e minuut) 
maar beide keren reageert Wesley Keegstra adequaat. Voornamelijk met uitvallen krijgt RKZVC 
daarna nog zes kansen die dus geen van allen worden benut. Enkele hiervan gaan over of naast 
(Sven Jurjus, Jelle Knippenborg) of worden door de keeper van Witkampers gered (Sjors 
Storkhorst 2x, Jelle Knippenborg). 
 
Na de teleurstellende wedstrijd van vorige week tegen Eibergen was het vandaag van 
Zieuwentse kant leuk om te zien, afgezien van het slechte rendement bij het benutten van 
kansen. De resultaten na de winter zijn tot nu toe behoorlijk wisselend. Hopelijk is dit het begin van een goede serie 
en dan kan het nog leuk worden omdat de subtop dicht bij elkaar staat en RKZVC tegen al die ploegen nog moet 
spelen. 
 
Volgende wedstrijd zondag 23 maart thuis tegen Varsseveld. 
 
 

09-03-2014 Eibergen 1 - RKZVC 1: 3 - 0 (0 - 0) 
 
Fysiek, rommelig, geen leuke wedstrijd om te zien 
Er was veel fysieke strijd in deze wedstrijd waarbij er regelmatig blessurebehandelingen nodig waren en er 8 of 9 gele 
kaarten werden gegeven. Vooral voor rust waren er ook nauwelijks opwindende momenten voor het doel. Eibergen 
had in de 10e minuut geluk dat de scheidsrechter geen penalty gaf toen een verdediger bij het wegtrappen de bal vol 
op de arm kreeg binnen het zestienmetergebied. Als je al kunt spreken van de betere kansjes voor rust dan waren die 
voor RKZVC. Echter, het enigste schot op de Eibergse goal was een vrije trap van Sven Jurjus dat nog redelijk 
gemakkelijk te verwerken was. Het enigste wapenfeit van Eibergen was een doorbraak waar de goed uitgelopen 
Wesley Keegstra een corner van kon maken. 
 
Het eerste kansje kwam na rust na een uitval voor Sjors Storkhorst maar de afronding liet te wensen over. In de 
volgende aanval schoot Eibergen een meter naast het Zieuwentse doel. Even later werd een scherpe voorzet van Tim 
van Wijngaarden door een Eibergen verdediger slechts een meter naast de eigen goal tot corner gemaakt. RKZVC 
probeerde wel druk te zetten maar mede door de vele keren dat het spel stil lag, kon er ook geen ritme in komen. De 
1-0 voor Eibergen viel in de 72e minuut na een vrije trap. Christaan Krabbenborg reageerde het meest alert, kon zich 
vrij draaien en in het lege doel schieten. Vijf minuten later beoordeelde hij wederom de stuiterende bal als beste en 
scoorde beheerst de 2-0. Het dichtst bij een Zieuwents doelpunt waren Sven Jurjus (half omhaaltje) en Ties Heutinck 
(schot uit de lucht waar je geluk mee moet hebben). Omdat het spel zo vaak stil lag, liet de scheidsrechter zeker 10 
minuten extra voetballen en Jurre van Ruth schoot in de 98e minuut vanaf de zestien meter de 3-0 eindstand binnen. 
 

Geen goede wedstrijd van RKZVC op deze zonovergoten dag. Eibergen zette vanaf het begin veel druk op de 
Zieuwentse spelers en daardoor werd RKZVC te vaak gedwongen om de fysieke strijd aan te gaan en kon ze dus de 
wedstrijd ook niet naar eigen hand zetten. Eibergen voetbalde ook niet geweldig maar omdat ze de enkele kansen wel 
benutte, wonnen ze dus verdiend. 
 

Volgende wedstrijd zondag 16 maart uit tegen Witkampers. 
 

 

27-02-2014 RKZVC 1 - VIOD 1: 2 - 4 (1 - 3) Achterhoekcup, laatste 16  
 
Slappe pot RKZVC. 
Na een erg snel doelpunt van RKZVC wordt er verder door de Zieuwentse ploeg in een laag tempo zonder dreiging 
gevoetbald. VIOD straft voor rust de fouten af die door RKZVC gemaakt worden. 
 
Na rust speelt RKZVC wel iets beter maar de betere kansen zijn voor VIOD. 1e minuut 1-0. Breedtepass van Michiel 
Krabbenborg op links naar Sven Jurjus op rechts. Voorzet door Mitch Belterman vrij voor goal binnen getikt. 22e 
minuut 1-1. Afspeelfout op middenveld RKZVC. Vanaf 20 meter in rechterbenedenhoek door Erik Pattijn. 26e minuut 
1-2. Afstandsschot van 35 meter door Herman Vriezen. 44e minuut 1-3. Voorzet van rechts door Dion Teloh binnen 
gekopt. 67e minuut 1-4. Zieuwentse defensie blijft staan na vermeend buitenspel na vrije trap van VIOD. In 2e 
instantie schiet Jorn Eijkelkamp binnen. 76e minuut 2-4. Na korte corner op links schiet Mitch Belterman vanaf rand 
zestienmeter in de verre hoek. 
 
Volgende wedstrijd zondag 9 maart competitie uit naar Eibergen. 
 



67 

 

 

25-02-2014 RKZVC 1 - Juliana ‘31 1: 2 - 4 (2 - 1) (beker, laatste 16)  
 
RKZVC houdt het nog vrij lang spannend. 
Uiteraard zijn de kansen op een overwinning tegen een topklasser niet erg groot maar lang leek het er op dat RKZVC 
voor een stunt ging zorgen. Naarmate de wedstrijd vorderde, konden de Zieuwentse spelers echter steeds moeilijker 
de ruimtes dicht lopen. Na een voorzichtige, haast angstige eerste 10 minuten van RKZVC-kant, begon RKZVC vanuit 
de counter gevaarlijk te worden. Eerst kon Lloyd Boerboom door komen maar hij schoot een pas te laat. Enkele 
minuten later schoot Sjors Storkhorst vanuit de middencirkel over de iets voor zijn doel staande Maldense keeper 
maar de bal kwam in het dak van het doel. Na 15 minuten was het echter wel raak. Sjors Storkhorst pakt de bal achter 
de Maldense verdediging op, omspeelde de keeper en schoof beheerst de 1-0 voorsprong binnen. Twee minuten later 
bracht Bas Heutinck vanaf links de bal voor, Sjors Storkhorst zette daarna vanaf rechts weer voor waarna Lloyd 
Boerboom met een mooie omhaal RKZVC op een 2-0 voorsprong bracht. Hierna ging Juliana ‘31 het tempo opvoeren 
en zette steeds meer druk. Dit resulteerde in een 4-tal kansen: één maal over, één maal geblokt door Wesley 
Keegstra, één maal door Sjaak Storkhorst van de lijn weg getrapt en één maal een meter naast gekopt. Echter, in de 
42e minuut na een lange bal achter de Zieuwentse verdediging, lobde Bas Schaaij van Juliana ‘31 via de binnenkant 
van de paal toch de 2-1 ruststand binnen. 
 

Na rust ging Juliana ‘31 verder met tempo maken en druk zetten maar de eerste kansen kwamen pas in de 55e 
minuut (kopkans ruim over) en een afstandsschot in de 67e minuut (ruim over). Een minuut later was het wel raak na 
een dieptepass. Wesley Keegstra kon de bal van de doorgebroken Gijs Diebels eerst nog wel blokken maar Gijs kon 
de klutsbal daarna eenvoudig binnen tikken (2-2). Tien minuten later kon Wesley Keegstra wederom een 
doorgebroken speler blokken en ging een hard schot net over de kruising. In de 79e minuut viel toch de 2-3: de 
Zieuwentse verdediging kon een voorzet van links in eerste instantie naar buiten doorkoppen maar vanaf rechts 
schoot Vincent van Hees toch diagonaal raak. Hierna kon RKZVC pas voor het eerst na rust ietsje vaker de bal in 
bezit te houden. Vanuit vrije trappen en corners kwamen er ook enige kansjes. De beste was voor Toby Bokkers die 
de bal met het hoofd niet echt goed raakte waardoor de Maldense keeper de bal alsnog gemakkelijk kon pakken. Een 
kopbal uit een andere Zieuwentse vrije trap moest door de keeper over de lat tot corner worden getikt. In de 93e 
minuut kwam de 2-4 eindstand op het bord na een uitval van Juliana ‘31. Een schot vanaf de zestienmeter belandde 
tegen de binnenkant van de linkerpaal waarna Dean Kalis binnen kon schieten. RKZVC kon de strijd tegen het vier 
klassen hoger spelende Juliana ‘31 lang volhouden en door de voorsprong was het lang de vraag of de verdediging en 
het middenveld stand konden houden. Doordat Juliana ‘31 de kansen bleef missen, bleef het ook tot de 79e minuut 
spannend en daardoor leuk om te kijken. 
 

Volgende wedstrijd donderdag 27 februari thuis tegen VIOD voor de Achterhoekcup om 20.00 uur. 
 

23-02-2014 RKZVC 1 - OBW 1: 2 - 0 (0 - 0) 
 
Zeer verdiende overwinning op koploper OBW. 
RKZVC begon geconcentreerd en zette vanaf het begin druk op OBW, dat vorige week de 2e periodetitel binnen 
haalde. Hiermee werd voorkomen dat OBW rustig konden opbouwen zodat ze ook hun gevaarlijke spitsen niet konden 
bereiken. De eerste de beste aanval leverde direct al een kans op voor Jouke Knippenborg maar hij schoot op links 
vanuit een scherpe hoek over. De volgende aanval 
leverde een gevaarlijke voorzet op die door OBW kon 
worden weg gewerkt. Uit een goede aanval over rechts 
zette Sven Jurjus na circa 10 minuten de bal perfect voor 
maar Jens Schutten kopte over. Daarna kon OBW het spel 
iets meer controleren zonder dat dit verder leidde tot 
gevaarlijke situaties voor het Zieuwentse doel omdat de 
veldbezetting bij de Zieuwentse ploeg uitstekend was. 
Aanvallend duurde het daarna tot de 37e minuut voordat 
de volgende gevaarlijke situatie voor de OBW goal kwam. 
Na een corner ging de omhaal van Bart te Focht echter 
een meter over. Tenslotte kreeg Sjors Storkhorst enkele 
minuten voor rust de bal enigszins gelukkig mee maar hij 

kon daarna de bal net niet goed onder controle krijgen 
zodat de OBW doelman de bal kon oprapen. Na rust ging 
RKZVC op dezelfde voet verder: geconcentreerd, steeds 
druk zettend en positioneel goed. Het eerste aanvallend 
goede moment kwam na 10 minuten maar het schot van 
Sjors Storkhorst ging vrij ver naast. Enkele minuten later 
was het wel raak. Jouke Knippenborg bereikte vanaf links 
Sven Jurjus op rechts. Diens schot vanuit een schuine 
hoek in de linker benedenhoek betekende de 1-0 
voorsprong. Als er al iets dreigends te noteren viel vanuit 
Zevenaarse kant waren dat hooguit een rush van de snelle 
Dimitri Vrehe waarbij Wesley Keegstra uiteindelijk de bal 
simpel kon oppakken en een vrije trap die 2 meter naast 
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ging. Trainer Laurens Knippenborg had in de 80e minuut een goede wissel in petto. Een verre uittrap van Wesley 
Keegstra belandde bij Sjors Storkhorst die op zijn beurt de net ingevallen Jelle  
Knippenborg op links bereikte. Beheerst schoot Jelle daarna de 2-0 in de rechter benedenhoek. Het laatste wapenfeit 
was een vrije trap van Sven Jurjus dat 1 meter over de linker kruising ging. 
 
Deze overwinning mag gerust een overwinning van het collectief genoemd worden. Prima inzet en concentratie, goed 
georganiseerd vanuit middenveld en achterhoede. 
 
De volgende competitiewedstrijd is pas over 2 weken maar deze overwinning geeft vertrouwen voor het vervolg in 
maart. Volgende wedstrijd dinsdag 25 februari thuis tegen topklasser Juliana ‘31 voor de beker. Donderdag 27 februari 
thuis tegen VIOD voor de Achterhoekcup. 
 
 

16-02-2014 Gendringen 1 - RKZVC 1: 1 - 0 (0 - 0) 
 
Onnodig verlies 
Vooral voor rust konden beide ploegen aanvallend weinig uitrichten met veel gevechten om de bal en onnauwkeurige 
passes. Pas in de 25e minuut kwam het eerste doelgevaar van Kelvin Meijer voor Gendringen maar zijn poging na 
een goede actie bijna vanaf de achterlijn ging voorlangs. Het eerste schotje van Zieuwentse kant kon pas na een half 
uur worden genoteerd. De beste kans voor RKZVC kwam even daarna na een diagonale pass van Michiel 
Krabbenborg op die door Lloyd Boerboom naar binnen werd door gekopt. Tim van Wijngaarden kon hierop door lopen 
maar schoot iets te gehaast over. 
 
Na rust was de strijd veel opener. Jouke Knippenborg had na 5 minuten pech dat zijn schot net voor langs ging. Een 
minuut later was het aan de andere kant wel raak. Na een gevaarlijke Gendringse uitval konden in eerste instantie 
twee schoten nog worden geblokt maar kwam de bal uiteindelijk bij Jorik te Kaat, ongeveer op de penaltystip. Hij 
draaide zich vrij en schoot hard de 1-0 voor Gendringen binnen. De Gendringse goaltjesdief Kelvin probeerde het 
daarna twee keer waarbij vooral bij zijn tweede poging Wesley Keegstra een goede redding verrichtte. Het laatste half 
uur probeerde RKZVC het tij nog te keren en kreeg daarbij ook enkele aardige kansen. Eerst was het Jens Schutten 
die goed doorzette op links en op het laatst met een sliding nog net kon schieten (over). In de 71e minuut kreeg hij de 
beste kans na aangeven van Mitch Belterman. Vanaf een meter of 10 van goal kon hij vrij schieten maar hij raakte de 
bal niet goed, dus ver naast. Even later ging een hard schot van Michiel Krabbenborg van zo ‘n 25 meter slechts een 
meter over. Tussendoor was Gendringen echter ook steeds dreigend met gevaarlijke uitvallen waarbij soms met kunst 
en vliegwerk kon worden voorkomen dat de wedstrijd definitief werd beslist. De laatste Zieuwentse kans creëerde 
Jelle Knippenborg vijf minuten voor tijd zelf. Op de rand van de zestienmeter draaide hij zich vrij maar zijn schot leek 
gevaarlijker vanaf de zijkant als dat het in werkelijkheid was zodat de Gendringse keeper de bal nog goed kon pakken. 
 
Na de winterstop zijn er nu vier competitiewedstrijden gespeeld en het loopt niet erg goed. Er wordt wel hard gewerkt 
maar de combinaties lopen niet meer zo vlot als in sommige wedstrijden voor de winter. Er worden minder kansen 
gecreëerd en als ze al komen, laat de afwerking te wensen over. 
 
Volgende wedstrijd zondag 23 februari thuis tegen OBW. 
 
 

9-2-2014 RKZVC 1 - Gendringen 1: 2 - 1 (2 - 1) beker 
 
Winderige wedstrijd, te kleine uitslag. 
Met de harde wind dwars over het veld was het soms lastig voetballen waarbij RKZVC de gehele 
wedstrijd duidelijk overtuigender was met veel kansen. Na een pass van Michiel Krabbenborg 
over de hele breedte op Bram te Molder kwam RKZVC al in de 4e minuut RKZVC op 
voorsprong. Bram kon vrij opkomen en zijn harde schot kon door de Gendringse keeper wel 
geblokt worden maar Tim van Wijngaarden kon de rebound daarna vrij binnen schieten. 
Schietkansen van Sven Jurjus en Lloyd Boerboom werden in eerste instantie daarna nog niet 
benut maar in de 23e minuut was het wel raak. Michiel Krabbenborg bereikte met een 
steekpassje Sjors Storkhorst die in eerste instantie nog op de paal schoot maar de 
terugkomende bal daarna vrij kon binnen tikken voor de 2-0. In de 30e minuut kwam Gendringen gemakkelijk op de 2-
1 door een vrije trap van Bram Schweckhorst. Door de harde tegenwind bleef de bal langer in de lucht hangen dan 
Remco Bokkers inschatte waardoor de bal over zijn handen zeilde en in één keer het doel in ging. Noemenswaardig 
was daarna vijf minuten voor rust nog een schot van Sjors Storkhorst op de lat.  
Na rust was RKZVC zo mogelijk nog overheersender in kansen terwijl Gendringen geen enkele 
kans creëerde. Direct na rust misten kort voor goal zowel Tim van Wijngaarden als Lloyd 
Boerboom lage voorzetten. Een kopbal van Lloyd miste kracht en richting terwijl een schot van 
Sven Jurjus via een Gendringse verdediger corner werd. Hierna vervlakte de wedstrijd zo’n 25 
minuten tot Sjors Storkhorst in de 82e minuut zich vrij draaide en vanaf de kop van de cirkel op 
de kruising schoot. In blessuretijd schoot Mitch Belterman vanaf 14 meter hard in maar recht op 
de vuisten van de keeper. Tenslotte kon Jouke Knippenborg na een slechte uittrap van de 
Gendringse keeper vrij door lopen maar zijn schot ging hoog over. 
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Het was geen hoogstaande wedstrijd maar het leek er aan beide kanten een beetje op dat ze de wedstrijd komende 
zondag in Gendringen - als ze elkaar weer treffen voor de competitie - belangrijker vonden. RKZVC zit nu bij de 
laatste 16 van de beker en treft in die ronde de winnaar van Reünie en Juliana ‘31 uit Malden (topklasse). 
 
Volgende wedstrijd zondag 16 februari uit tegen Gendringen. 
 
 

02-02-2014 RKZVC 1 - HC ‘03 1: 0 - 3 (0 – 2) 
 
RKZVC plichtmatig, verdiende overwinning HC ‘03 
RKZVC kan blijkbaar slecht voetballen tegen HC ‘03. In de 4 wedstrijden in de laatste 2 jaar werd 2 keer verloren en 2 
keer gelijk gespeeld. Vanaf het begin straalde HC ‘03 veel meer uit dat ze elk duel wilden winnen en kon RKZVC 
amper de bal in bezit houden, mede door veel foute passes. Nadat Wesley Keegstra in de 12e minuut een mooie 
kopbal van een Dremptse spits nog net over de lat kon tikken, was het vijf minuten later wel raak. Een voorzet van 
rechts werd iets van richting veranderd waarna Daan Koenders bij de 2e paal van dichtbij de 1-0 voor HC ‘03 binnen 
kopte. In de 26e minuut was het dezelfde Daan Koenders die een harde voorzet van rechts bijzonder knap vanaf 10 
meter binnen kopte voor de 2-0. Afgezien van een aardig schot van Sjors Storkhorst halverwege de eerste helft en 
een gevaarlijke voorzet tien minuten voor rust viel er aanvallend gezien aan Zieuwentse kant niets te genieten. 
 
Direct na rust kreeg Sven Jurjus een goede kans maar zijn schot ging in het zijnet. Drie minuten later draaide Job 
Arntz van HC ‘03 zich knap vrij en schoot vanuit een schuine hoek wel de 3-0 binnen. RKZVC daarna gaf daarna 
weliswaar weinig kansen meer weg en probeerde wel aan te vallen maar er zat weinig overtuiging in. Hierbij waren er 
kansen (kansjes) voor Jouke Knippenborg (schotje), Toby Bokkers (ruim over) en Jens Schutten (net niet). De beste 
kansen waren nog voor Bas Heutinck, wiens kopbal via de rug van een Dremptse verdediger over ging en Sjors 
Storkhorst die wel vrij door kwam maar wiens schot vanaf 16 meter niet overtuigend was. 
 
Alles bij elkaar een vervelende middag voor de Zieuwentse aanhang en een verdiende overwinning voor HC ‘03. 
Komende zondag speelt RKZVC thuis de bekerwedstrijd tegen Gendringen en hopelijk kan de ploeg dan weer het 
spelritme, de overtuiging en de flair van spelen oppakken zoals het voor de winter speelde. 
 
Volgende wedstrijd zondag 9 februari thuis tegen Gendringen (beker).  
 
 

28-01-2014 WVV ‘34 1 - RKZVC 1: 1 - 1 (1 - 0) oefenen 
 
10e minuut 1-0 na aanval van WVV ‘34 over links (er zou door WVV ‘34 vooraf handsbal worden gemaakt). Dit was 
ook de enigste echte kans in de hele wedstrijd voor WVV ‘34. Een gedegen ploeg maar met weinig creativiteit. 89e 
minuut 1 - 1 na mooie pass van Sven Jurjus schiet Sjors Storkhorst de bal beheerst in rechter benedenhoek. Voor rust 
creëerde RKZVC geen enkele kans. Behalve het doelpunt waren er in de laatste 20 minuten nog goede kansen voor 
Sjors Storkhorst en Jouke Knippenborg. 
 
Volgende wedstrijd zondag 2 februari thuis tegen HC ‘03 om 14.00 uur.  
 
 

26-01-2014 VIOD 1 - RKZVC 1: 1 - 2 (1 – 1) 
 
Hoeveel kansen heb je nodig? 
Een groot deel van de wedstrijd controleerde RKZVC de wedstrijd maar door veel scoringskansen te missen, bleef de 
einduitslag lang ongewis. Daarbij had RKZVC het geluk dat VIOD de enkele kansen, die het wel degelijk kreeg, ook 
niet benutte. Verscheidene toeschouwers zullen de eerste twee goals niet gezien hebben. Reeds in de 2e minuut 
kwam een pass van Michiel Krabbenborg bij Sjors Storkhorst die op rechts door speelde naar Sven Jurjus. Diens lage 
voorzet kon Jens Schutten bij de 2e paal beheerst binnen schieten voor de 1-0 voorsprong. Twee minuten later was 
het echter al gelijk na een vrije trap door Lex Overbeek van VIOD vanaf 25 meter. Het van richting veranderde schot 
was voor Wesley Keegstra daarna onhoudbaar. Een minuut later kon een schot van Mitch Belterman nog geblokt 
worden tot corner. Hierna vervlakte de wedstrijd enigszins waarbij de beste kansen wel voor RKZVC waren. Twee 
keer stond het vizier bij Sjors Storkhorst niet helemaal scherp gesteld en een keer kon Jens Schutten net niet bij een 
van richting veranderd schot. Drie minuten voor rust kreeg Vincent Bosch van VIOD na een goede voorzet een 
aardige kopkans maar de bal ging een meter over. Op slag van rust had Sven Jurjus ook geen geluk: zijn schot werd 
nog iets aangeraakt, kwam tegen de rechterpaal, ging achter de keeper en voor de linkerpaal langs en werd daarna 
corner. 
 
Na rust bleef RKZVC in het algemeen de heersende partij met in eerste instantie schoten van Sven Jurjus en Sjors 
Storkhorst die net niet nauwkeurig genoeg waren. In de 67e minuut had VIOD-speler Tolunay midden voor goal een 
geweldige kopkans maar de bal ging enkele meters naast. RKZVC begon hierna steeds meer druk naar voren te 
zetten en speelde ook kansen uit. Zo kon Lloyd Boerboom in de 76e minuut vrij op de keeper af gaan maar schoot hij 
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tegen de benen van de VIOD keeper. Twee minuten later kreeg Jens Schutten een vrije kopkans op 5 meter van goal, 
wederom tegen de benen van de keeper. De terugspringende bal werd door Bart te Focht een meter naast goal 
geschoten. Een schot van Sjors Storkhorst kon slechts met moeite door de Doetinchemse keeper verwerkt worden en 
bij sommige aanvallen ontbrak net de laatste nauwkeurigheid om de vrijstaande Zieuwentse speler te vinden. In de 
89e minuut zat het RKZVC eindelijk wel mee. Na een lange trap naar voren van Bart te Focht wilde de rechtsback van 
VIOD terug koppen naar de keeper. De attente Sjors Storkhorst anticipeerde daarop en kon net voor de uitlopende 
keeper vanuit een schuine hoek de bal langs de keeper tikken. Tergend langzaam rolde de bal richting goal maar het 
was net zo hard dat een andere VIOD-verdediger er net niet meer bij kon komen. 
 
Alles bij elkaar een middelmatige wedstrijd van Zieuwentse kant waarbij er echter wel de nodige kansen werden 
gecreëerd maar ook werden verprutst. Hierdoor maakte de ploeg het zichzelf onnodig moeilijk en moet men achteraf 
blij zijn dat het uiteindelijk toch lukte. De punten zijn echter binnen en dat telt. 
 
Dinsdag 28-014-2014 oefenwedstrijd WVV ‘34 1 - RKZVC 1 om 20.00 uur. Volgende competitiewedstrijd zondag 2 
februari thuis tegen HC ‘03.  
 
 

19-01-2014 RKZVC 1 - Pax 1: 0 - 0 (0 – 0) 
 
Moeizame start na de winterstop 
RKZVC begon het eerste kwartier sterk aan de wedstrijd maar vanaf de 15e minuut kreeg Pax met veel inzet steeds 
meer de controle in de wedstrijd. Na een Zieuwents schot in de 4e minuut veroverde Sven Jurjus een minuut later de 
bal waarna Sjors Storkhorst de bal panklaar bij de vrijstaande Mitch Belterman bezorgde. Helaas stuiterde de bal een 
klein beetje waardoor zijn schot op de lat belandde. Hierna volgden nog twee Zieuwentse schoten die de juiste richting 
misten. Daarna kon Pax tot rust het spel van RKZVC grotendeels neutraliseren zonder zelf tot een uitgespeelde kans 
te komen. Alleen in de 37e minuut speelde de Zieuwentse ploeg nog een grote kans uit. Na een goede aanval 
bereikte Mitch Belterman de geheel vrijstaande Jouke Knippenborg maar zijn poging om de bal over de Hengelose 
keeper te lobben mislukte. 
 
In de 2e helft leek het er steeds meer op dat de ploeg die zou scoren ook zou winnen maar beide voorhoedes waren 
onmachtig in de afronding. Hierbij kwam Pax wel tot de betere kansen mede door het soms weifelende optreden in de 
Zieuwentse verdediging. Wesley Keegstra moest hierbij in 55e en 65e minuut reddend optreden. Bij de 2e hiervan 
was dit overigens na eerst zelf een halve misser gemaakt te hebben zodat hij dat goed herstelde. Hachelijk was het 
ook nog in de 69e minuut toen hij een half geraakte bal van een Zieuwentse verdediger oppakte binnen 5 meter van 
goal. De scheidsrechter beoordeelde dit als een terugspeelbal en gaf een vrije trap aan Pax maar Wesley kon het 
schot blokken. RKZVC kwam na rust niet veel verder dan een laag schot van Sjors Storkhorst en een ‘net niet ‘ kans 
na een counter waarbij de pass op de vrijstaande Jens Schutten nog net kon worden geblokt. De laatste echt grote 
kans had Pax na een counter maar de Hengelose spits schoot half onder de bal door waardoor de bal ver naast ging. 
 
RKZVC heeft tijdens de winterstop een aantal goede wedstrijden gespeeld maar dat kwam er vandaag niet uit. Het 
leek alsof de beleving bij Pax groter was dan bij RKZVC zodat de Zieuwentse spelers vaak snel onder druk werden 
gezet en de passing vaak onnauwkeurig was. Pax had in het algemeen iets meer controle in het veld, RKZVC had met 
rust met 2-0 voor moeten staan gezien de kansen zodat de conclusie is dat de uitslag terecht is. 
 
Volgende wedstrijd zondag 26 januari uit tegen VIOD in Doetinchem.  
 
 

11-01-2014 Blauw Geel ‘55 1 - RKZVC 1: 3 - 6 (0 - 0) oefenwedstrijd  
 
Voor rust saai, na rust effectief in de counters 
Tegen deze 1e-klasser van het zaterdagvoetbal uit Ede was het voor rust slaapverwekkend en behoudend voetbal 
zodat er voor de goals weinig te genieten viel. Afgezien van de eerste 10 minuten had Blauw Geel ’55 het spel onder 
controle. Van Zieuwentse zijde had Lloyd Boerboom bij een fout in de Edese defensie een kans maar zijn schot werd 
enigszins geblokkeerd waarna de keeper er corner van maakte. Blauw Geel ’55 kwam ook niet verder dan twee 
afstandsschoten die naast gingen en (na een scrimmage) een schot op de paal. 
 
Na rust was het spel veel opener waarbij de Blauw Geel ’55 defensie vaak erg open stond en RKZVC naar hartenlust 
kon counteren. Dit leidde in de 51e en 54e minuut tot 2 doelpunten van Jens Schutten. Maar ook de Zieuwentse 
defensie stond positioneel iets minder goed hetgeen tot een 2-2 stand leidde in de 57e en 60e minuut. In de 68e 
minuut kon de Edese keeper een hard schot van Jens Schutten nog met de vingertoppen tegen de onderkant van de 
lat drukken maar Jouke Knippenborg schoot daarna alsnog de 3-2 binnen. Twee minuten later was Sven Jurjus eerder 
bij de bal dan de Blauw Geel ’55 keeper en kon daarna nog net de bal voor de achterlijn binnen houden. Zijn balletje 
terug werd daarna door Jelle Knippenborg op de paal geschoten. Drie minuten later lobte Sven Jurjus een bal achter 
de Ede defensie over de keeper voor de 4-2 stand. In de volgende minuut kreeg Blauw Geel ’55 na een misverstand 
in de Zieuwentse defensie een gemakkelijke penalty die beheerst werd binnen geschoten. Na een perfecte counter in 
de 83e minuut van RKZVC was de voorzet van Sven Jurjus van rechts perfect op maat waarna Jens Schutten met het 
hoofd beheerst zijn 3e goal aantekende. Twee minuten voor het eind werd na een Zieuwentse aanval over links de 
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voorzet niet goed uitverdedigd waarbij de bal min of meer per toeval bij Jelle Knippenborg kwam. Hij benutte dit 
buitenkansje en zette daarmee de 6-3 zege op het bord. 
 
RKZVC heeft tijdens de "winterstop" vanaf 15 december drie en een halve wedstrijd gespeeld. Afgezien van de 
slechte wedstrijd net voor de kerst lijkt het er op dat de ploeg klaar is om volgende week de 2e helft van de competitie 
te hervatten. 
 
Volgende wedstrijd zondag 19 januari thuis tegen Pax. 
 

VERSLAG TRAININGSKAMP RKZVC 1 TURKIJE 1 TOT 6 JANUARI 
Door Stephan Papen is een ruim verslag gemaakt en in beeld gebracht met foto’s van deze trainingsweek van RKZVC 
1 in Turkije.  
 
Klik de Ctrl-muis op de volgende link voor “Verslag trainingsweek RKZVC 1 in Turkije -1 tm 6 januari 2014.pdf" voor 
het pdf-bestand. 
 

04-01-2014 Valthermond 1 - RKZVC 1: 11 - 0 (5 - 0) oefenwedstrijd in Turkije 
 
Over genomen van website De Gelderlander (geplaatst op 05 januari 2014, Laatste update 05 januari, 08:12) 
Raymond Willemsen 
 
Dubbele cijfers RKZVC in Turkije DOETINCHEM  
Zondagderdeklasser RKZVC uit Zieuwent heeft tijdens het trainingskamp in Turkije een oefenduel tegen de Drentse 
derdeklasser Valthermond met dubbele cijfers gewonnen: 11-0. Voor RKZVC, dat sinds nieuwjaarsdag in het Turkse 
Lara verblijft, waren Mitch Belterman (4 goals) en Sjors Storkhorst (3x) zeer productief. 
Doelpunten: Sjors Storkhorst 3x, Mitch Belterman 4x, Michiel Krabbenborg 1x, Jouke Knippenborg 1x, Jens Schutten 
1x, Ties Heutinck 1x 

   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

file:///D:/RKZVC/Archief/website/2013-2014/Verslag%20trainingsweek%20RKZVC%201%20in%20Turkije%20-1%20tm%206%20januari%202014.pdf
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21-12-2013 DOS Kampen 1 - RKZVC 1: 6 - 1 (4 - 0) oefenwedstrijd 
 
1e minuut 1-0, 14e minuut 2-0, 19e minuut 3-0, 30e minuut 4-0, 55e minuut 4-1, 87e minuut 5-1, 89e minuut 6-1 
 
Voor rust was het aanvallend een kansloze missie op één goede aanval na waaruit een opgelegde kans ontstond die 
echter gemist werd. Aanvallend was DOS effectief in het benutten van kansen. 
 
Na rust waren er aan beide kanten opgelegde kansen. De eerste kansen na rust waren voor DOS. De betere waren 
voor RKZVC. Het doelpunt werd gemaakt door Bart te Focht die een cornerbal binnen kopte. In de 71e minuut 
belandde een voorzet van Pascal Klein Holkenborg op de lat. Voordat DOS in een laatste minuten nog 2 keer doel trof 
had RKZVC na rust zeker nog 3 a 4 opgelegde kansen. 
 
Over de gehele wedstrijd gezien waren concentratie, nauwkeurigheid en inzet te weinig om tegen een tegenstander, 
die 2 klassen hoger speelt, enige kans te maken om een aardige uitslag neer te zetten.  
 
 

15-12-2013 RKZVC 1 - Vorden 1: 1 - 1 (1 – 0) 
 
RKZVC verliest na rust onnodig 2 punten 
Vanaf de aftrap begon RKZVC geconcentreerd en fel. 
Hierdoor kreeg Vorden nauwelijks ruimte om te spelen en 
was  
gedwongen om voor rust vooral op eigen helft te 
verdedigen. Hierdoor was er weinig ruimte voor de 
Zieuwentse aanvallers waardoor er ook niet erg veel 
kansen te noteren vielen. Het eerste wapenfeit viel na 9 
minuten te noteren toen Jouke Knippenborg na een vrije 
trap op 13 meter van goal vrij lopend ruim over schoot. Na 
een vloeiende aanval schoot Jens Schutten in de 23e 
minuten vanaf 5 meter over. RKZVC bleef heersen maar 
kwam verder nauwelijks meer tot uitgespeelde kansen tot 
Vorden in de 39e minuut een voorzet maar half weg 
werkte. Sjors Storkhorst schoot vanaf 20 meter ineens in. 
Hoewel de Vordense keeper de bal nog wel raakte, betekende het wel de 1-0 ruststand. 
 

Direct na rust had Jens Schutten na een corner een aardige kopkans maar die ging over. RKZVC bleef na rust nog 20 
minuten lang heersen waarna de wedstrijd kantelde. Eerst verwerkte Wesley Keegstra in de 65e minuut een knap 
Vordens schot tot corner. De corner werd in eerste instantie weg gewerkt maar de volgende inzet leidde direct weer 
tot een hachelijk moment en de volgende corner. De ruimte die Zieuwent kreeg, leidde wel tot bijna kansen voor Lloyd 
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Boerboom en Sjors Storkhorst maar niet tot goals. RKZVC 
was daarbij nauwelijks meer in staat tot langdurig balbezit 
en Vorden maakte van de geboden ruimte op het 
middenveld steeds meer gebruik. In de 85e leidde dit 
uiteindelijk tot een penalty voor Vorden die onberispelijk 
door Rik Schröer werd binnen geschoten. In de resterende 
tijd zette RKZVC Vorden wel weer onder druk maar zonder 
resultaat. Enkele minuten in blessuretijd mocht RKZVC de 
handen dicht knijpen dat het de wedstrijd niet alsnog 
verloor toen Gijs van der Veen van dichtbij een opgelegde 
kans kreeg maar naast schoot. 
 

RKZVC was driekwart van de wedstrijd oppermachtig maar wist het krachtsverschil niet in een grotere voorsprong om 
te zetten. Gezien de solide verdediging van Vorden en het kwart van de wedstrijd dat Vorden sterker was en ook 
kansen kreeg, kun je achteraf spreken van een terechte uitslag als je het overwicht niet omzet in doelpunten. De helft 
van het seizoen zit er op en RKZVC staat in de subtop. Ongeveer op de plek waar het vooraf hoopte te staan. Hoewel 
de afstand tot koploper FC Winterswijk behoorlijk groot is, voelt de ploeg zich goed in de 3e klas en zijn de 
vooruitzichten voor het voorjaar prima. 
 
Volgende wedstrijd zaterdag 21 december uit tegen DOS Kampen (oefenwedstrijd). 
 
 

8-12-2013 Ruurlo 1 - RKZVC 1: 0 - 5 (0 - 2) 
 
Gretig RKZVC, overwinning niet eens geflatteerd 
Hoe groot het verschil tussen beide ploegen was, blijkt nog wel het meest uit het feit dat Ruurlo slechts één kans had 
in de hele wedstrijd. Bijna constant werd door RKZVC druk naar voren gezet. Op het middenveld oogden de 
combinaties van Ruurlo vaak nog wel aardig maar verder naar voren was het rendement daarvan nul. Enkele minuten 
nadat in de 11e minuut een schot van Jens Schutten op de benen van de Ruurlose keeper een eerste waarschuwing 
voor Ruurlo was, benutte Sjors Storkhorst de ruimte achter de Ruurlose verdediging en schoot beheerst de 1-0 
binnen. Wederom enkele minuten later kreeg Ruurlo de enigste kans maar de lob over Wesley Keegstra kon hij nog 
ruim voor de lijn pakken. RKZVC bleef daarna geduldig en geconcentreerd voetballen maar Lloyd Boerboom en Sjors 
Storkhorst konden vooreerst de kansen nog niet benutten. Enkele minuten voor rust kwam de 2e goal toch nog. De 
opgestoomde Michiel Krabbenborg was na een passje net voor de achterlijn iets eerder bij de bal als de Ruurlose 
keeper waarna hij uit de draai voor zette. Jens Schutten torende voor de goal boven de Ruurlose verdediger uit en 
kopte de 2-0 ruststand binnen. 
 
Nadat er al enkele Zieuwentse kansen in de eerste tien minuten na rust waren gemist, speelde Remco van Leeuwen 
diagonaal de vrijstaande Sjors Storkhorst aan. Hij kon in alle rust de 3-0 binnen schieten. Ruim een minuut later 
verhoogde hij de stand na een schot van Lloyd Boerboom dat de keeper alleen kon blokken zodat Sjors wederom een 
gemakkelijke goal kon scoren. In de 66e minuut scoorde Sjors Storkhorst de mooiste van de wedstrijd qua voetbal. 
Van rechts op de middenlijn zette hij de aanval op met een diagonaal pass naar Jens Schutten op links. Jens hield de 
bal even vast tot Sjors aangesloten had net buiten de zestien waarna hij de pass van Jens ineens met een strakke 
schuiver in de rechter benedenhoek schoot voor 5-0. 
 
Afgezien van de goals had RKZVC in de 2e helft nog wel 6 a 7 kansen meer zodat Ruurlo er met deze nederlaag nog 
genadig van af kwam. Er is nog één wedstrijd te gaan voor de winterstop en in de vorm zoals RKZVC vandaag 
speelde, ziet het er goed uit. RKZVC blijft in de subtop mee doen. 
 
Volgende wedstrijd zondag 15 december laatste wedstrijd voor de winterstop thuis Vorden. 

 

1-12-2013 RKZVC 1 - DCS1: 2 - 2 (1 – 0) 
 
Terechte uitslag na boeiende wedstrijd 
Beide ploegen speelden het eerste kwartier aftastend zodat de 
eerste schotpoging pas na een kwartier te noteren viel. Daarna 
werd het een open en leuke wedstrijd voor het publiek waarin beide 
teams de aanval zochten en RKZVC het spel tot rust het meest in 
handen had en DCS het laatste half uur. Wel schoot DCS in de 19e 
minuut nog tegen de onderkant van de lat maar Remco van 
Leeuwen schoot vijf minuten vijf minuten later aan de andere kant 
tegen de paal. Nadat Jens Schutten nog een aardige kans langs 
kopte, opende Sjors Storkhorst in de 33e minuut de score. Sven 
Jurjus bereikte hem met een diagonale pass en nadat Sjors een 
verdediger had uitgekapt schoot hij vanaf 16 meter laag binnen. 
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Direct na rust kwamen Sven Jurjus en Sjors Storkhorst 
beide door maar kon een DCS-verdediger de bal nog tot 
corner verwerken. In de 49e minuut had Remco van 
Leeuwen een heel mooie actie in huis: hij haalde 2x achter 
elkaar de bal onder de voet terug en verraste vanaf 16 
meter met een laag schot onder in de hoek de Zevenaarse 
keeper: 2-0. Het laatste half uur begon DCS druk te zetten 
waarbij RKZVC met counters wel enkele goede kansen 
kreeg. In de 64e minuut resulteerde de Zevenaarse druk, 
na een corner die niet weggewerkt werd, in de 2-1 toen 
Kelvin Lenselink de bal van dichtbij vrij kon inschieten. In 
de 73e minuut had Lloyd Boerboom na een voorzet van 
Jens Schutten midden voor doel de bal voor het inschieten 
maar hij schampte de bal. In de 86e minuut had RKZVC in 
eerste instantie geluk na een hard schot van 35 meter dat 
nog geraakt werd en via de paal corner werd. Wederom 
kon de bal na de corner niet goed worden weg gewerkt waarna Dennis van de Kamp voorbij de 2e paal de 2-2 binnen 
schoot. In blessuretijd had Onur Ilbay van DCS tenslotte van dichtbij nog een goede kans maar hij schampte de bal. 
 
Alles bij elkaar een boeiende wedstrijd met twee duidelijk verschillende speelhelften waarbij beide ploegen in een 
behoorlijk tempo met vlagen tot goed voetbal kwamen. RKZVC had het 1e uur verder voor moeten staan, DCS 
heerste vooral het laatste half uur. DCS had het geluk dat RKZVC het eerste uur niet verder uitliep, RKZVC had het 
geluk dat DCS het laatste half uur niet alsnog met de overwinning naar huis ging. Wel jammer, want bij winst had 
RKZVC op een gedeelde 2e plaats gestaan. 
 
Volgende wedstrijd zondag 8 december uit tegen Ruurlo. 
 
 

26-11-2013 RKZVC 1 - Spero 1: 1 - 0 (0 - 0) beker 
 
Stevige pot voetbal 
Beide teams speelden de gehele wedstrijd vanuit een gesloten verdediging zodat er voor de aanvallers weinig ruimte 
was en er daardoor nauwelijks uitgespeelde kansen kwamen. Daarom werd het doel veelal gezocht met schoten van 
afstand. Voor het publiek was er niet zo veel te genieten als je alleen kijkt naar goed uitgespeelde combinaties en 
kansen voor de goal. Speltechnisch en spel-tactisch zullen de trainers wel het nodige gezien hebben om op terug te 
komen. Spero (een vereniging met 1300 leden uit Elst) behaalde afgelopen zondag de 1e periodetitel in de 4e klas. 
Beide ploegen speelden een gedegen wedstrijd waarbij keeper Remco Bokkers voor rust twee maal reddend optrad 
bij schoten van Spero. RKZVC kreeg de beste kans in de 27 minuut toen een Spero-aanval op het middenveld werd 
onderschept. Van daaruit werd na enkele snelle combinaties Jens Schutten vrij gespeeld die echter over de lat schoot. 
 

Kort na rust kreeg Spero als eerste een aardige kans maar het schot ging hoog over. Hierna had RKZVC een half uur 
een veldoverwicht waarbij een schot van Jens Schutten te weinig kracht had en een schot van Sjors Storkhorst maar 
net door de Spero-keeper tot corner verwerkt kon worden. Het laatste kwartier zette Spero weer meer druk naar voren 
hetgeen na een voorzet, die door allen werd gemist, een kans voorbij de 2e paal opleverde. Het schot miste echter 
elke richting. In de 88e minuut voorkwam Jouke Knippenborg toch nog het penalty schieten. Een voorzet van rechts 
werd door hem ingeschoten en in eerste instantie geblokt door de Spero-keeper. De bal kwam echter weer bij Jouke 
terecht die daarna van dichtbij de hoek voor het uitkiezen had en zodoende RKZVC naar de 1-0 overwinning schoot. 
 

Alles bij elkaar dus een stevige pot voetbal waarbij bij RKZVC zowel de nauwkeurigheid van de combinaties als de 
passes nogal eens te wensen over liet. Doordat de inzet echter goed was en de ruimtes in het algemeen goed bezet 
waren, gaven ze verdedigend ook weinig weg zodat de overwinning verdiend was. 
 

Volgende wedstrijd zondag 1 december thuis tegen DCS). 
 
 

21-11-2013 Eerbeekse Boys 1 - RKZVC 1: 2 - 4 (2 - 3) Achterhoekcup 
 
0 – 1 Mitch Belterman / 1 – 1 / 1 - 2 Lloyd Boerboom / 1 - 3 Sjors Storkhorst / 2 – 3 / 2 - 4 Lloyd Boerboom 
RKZVC verder in Achterhoek Cup 
 

Geplaatst op 21 november 2013, De Gelderlander DOETINCHEM - Derdeklasser RKZVC heeft gisteravond de 
achtste finale van het toernooi om de Achterhoek Cup bereikt. De ploeg van trainer Laurens Knippenborg won de 
uitwedstrijd bij Eerbeekse Boys met 2-4. In de achtste finale neemt RKZVC het thuis op tegen de winnaar van het duel 
Mariënveld/Viod. 
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17-11-2013 Doetinchem 1 - RKZVC 1: 1 - 5 (1 - 3) 
 
Riante uitoverwinning 
Na de wedstrijd van vorige week, waarin RKZVC weinig uitstraalde, was er vandaag een geconcentreerde Zieuwentse 
ploeg te zien die scherp was op de momenten dat het moest. Vooral voor rust kregen beide ploegen goede kansen 
waarbij RKZVC enkele keren geluk had zoals in de 3e minuut na een van richting veranderd schot dat tegen de paal 
kwam. Reeds in de 6e minuut kwam RKZVC na een lange pass van Michiel Krabbenborg op voorsprong. Jouke 
Knippenborg nam de bal achter de Doetinchemse verdediging goed aan en schoof beheerst in doel. Na een kwartier 
had Doetinchem geluk toen een voorzet van Sjors Storkhorst maar net achter de lat in het net viel. De 2e keer dat 
RKZVC echt geluk had, was na ruim een half uur: een Doetinchems schot ging net onder de kruising via de 
binnenkant van de paal er niet in. Enkele minuten later kon de Doetinchemse keeper een schot van Jouke 
Knippenborg, na een mooie aanval over links, nog net tot corner verwerken. Echter, de door Sven Jurjus genomen 
corner werd door Jens Schutten met een mooie voetbeweging bij de 1e paal toch in een 2-0 Zieuwentse voorsprong 
omgezet. RKZVC leek hiermee op rozen te zitten maar binnen enkele minuten kwam Doetinchem weer in de wedstrijd 
na een voorzet waarbij Wesley Keegstra behoorlijk onderuit werd gelopen. De scheidsrechter liet doorgaan zodat 
Bram van Dooren alle tijd had voor de afronding. Enkele minuten voor rust bracht Sjors Storkhorst het verschil weer 
op twee. Een poging tot opbouw door de Doetinchemse verdediging werd geblokt waarna Sjors het snelste reageerde 
en de bal onder de Doetinchemse keeper door schoot voor de 1 - 3 ruststand. 
 
Na rust probeert Doetinchem meer druk te zetten maar wist daarmee in eerste instantie voetballend niet tot echte 
kansen te komen. Met corners en vrije trappen komen er wel wat hachelijke situaties. Na een schot van Jens Schutten 
in de 65e minuut (corner) krijgt Doetinchem in de tegenaanval via de rechterkant wel een goede kans maar het schot 
gaat in het zijnet. Drie minuten later gaat de wedstrijd op slot. Na een perfecte vrije trap van Sven Jurjus vanaf de 
zijlijn tot voorbij de 2e paal kan Bram te Molder van dichtbij ongehinderd de 4-1 binnen tikken. RKZVC gaat daarna 
over op het spelen op balbezit waarbij de ruimtes groot gemaakt werden. De keren dat ze daarbij naar voren 
opbouwen, leveren enkele aardige kansen op. In de 81e minuut bereikt een steekpassje van Sven Jurjus achter de 
Doetinchemse verdediging Jouke Knippenborg die daarna met een puntertje de 1-5 op het bord zet. Lloyd Boerboom 
schiet tenslotte na een goede counter net langs de verkeerde kant van de paal. 
 
Vooral de 1e helft was voor het publiek leuk omdat er aan beide kanten goed gespeeld werd en er kansen plus goals 
kwamen. Op basis van de 2e helft was het een verdiende overwinning. De competitie ligt nu twee weken stil. 
 
Volgende wedstrijd donderdag 21 november uit tegen Eerbeekse Boys (Achterhoekcup) en dinsdag 26 november 
thuis tegen Spero (beker). 
 
 

10 - 11-2013 RKZVC 1 - FC Winterswijk 1: 0 - 1 (0 - 1) 
 
RKZVC faalt collectief 
Na twee goede wedstrijden in de voorgaande weken speelde RKZVC vandaag een draak van een wedstrijd. Veel 
onnauwkeurigheden, weinig kort direct spel en een feller FC Winterswijk zorgden voor een terechte overwinning van 
de tegenstander. Na een voorzichtig begin van beide kanten nam FC Winterswijk het heft in handen met meer direct 
spel en nauwkeuriger combinaties waarbij ze in eerste instantie na lieten om drie goede mogelijkheden te benutten. 
Als er al te spreken valt over mogelijke Zieuwentse kansen dan kunnen alleen een gevaarlijke voorzet van rechts en 
een schot van Sjors Storkhorst, dat Jens Schutten net niet van richting kan veranderen, genoemd worden. In de 39e 
minuut scoort FC Winterswijk de achteraf winnende treffer. Een cornerbal wordt voorbij de 2e paal terug gekopt naar 
de 1e paal waar Stan Heinen van dichtbij kan binnen koppen.  
 
Afgezien van irritaties in het veld is de 2e helft niet de moeite waard om over te praten. Van beide zijden slecht voetbal 
en ook van beide kanten geen enkele keer dat de keepers hoeven in te grijpen. Het lijkt na rust wel dat er aan 
Zieuwentse zijde iets meer beleving is als voor rust, hetgeen ook een licht optisch veldoverwicht oplevert, maar er zit 
absoluut geen overtuiging in. Het beste is om van deze wedstrijd te leren en daarna gauw te vergeten. We zitten pas 
op 1/3 deel van de competitie en er zullen nog genoeg wedstrijden komen waar wel weer te genieten valt van een leuk 
spelend RKZVC.  
 
Volgende wedstrijd zondag 17 november uit tegen Doetinchem. 
 
 

3 - 11-2013 Varsseveld 1 - RKZVC 1: 1 - 3 (0 - 1) 
 
Goed gespeelde wedstrijd 
Een geconcentreerd en clever spelend RKZVC deed vandaag goede zaken met de eerste uitoverwinning van het 
seizoen. Het speelde verdedigend gedisciplineerd. Technisch was er ook een overwicht tegen een fysiek sterk 
Varsseveld dat veelvuldig de lange bal speelde. De eerste tien minuten waren voor RKZVC waarbij 2 schoten van 
Sjors Storkhorst net de nauwkeurigheid misten. Daarna was Varsseveld een kwartier dreigender met enkele 
gevaarlijke voorzetten, vrije trappen en een handvol corners die echter steeds door de Zieuwentse verdediging 



76 

 

konden worden weggewerkt. Drie minuten voor rust werd zo ‘n Varsseveldse vrije trap weg gekopt naar Sjors 
Storkhorst, die op links Jouke Knippenborg door stuurde en diens voorzet op maat werd door Sven Jurjus midden voor 
goal binnen geschoten voor de 1-0 ruststand. Een perfecte counter! 
 
Na rust drong Varsseveld wel aan maar was hun nauwkeurigheid bij de laatste pass vaak ver te zoeken zodat ze het 
eerste half uur ook geen enkele goede kans uit speelden. De uitvallen van RKZVC daarentegen leverden wel een 
aantal goede mogelijkheden op. Twaalf minuten na rust slalomde Sjors Storkhorst vanaf de rechterkant naar binnen 
en werd getackeld net binnen de zestienmeter. De toegekende penalty verzilverde hij onberispelijk voor de 2-0 
voorsprong. Nog geen tien minuten later kwam RKZVC op rozen te zitten. Na een ingooi op links passeerde Jens 
Schutten een verdediger en zijn lage voorzet werd door Sven Jurjus van korte afstand omgezet in een 3-0 voorsprong. 
Varsseveld bleef vechten voor een beter resultaat hetgeen in de 79e minuut na een goede voorzet vanaf links en een 
goede kopbal van Bjorn Heezen de 1-3 opleverde. Doordat Varsseveld daarna op de aansluiting bleef jagen, 
ontstonden er nog enkele hachelijke situaties voor het Zieuwentse doel. Zo haalde Remco van Leeuwen in de 92e 
minuut nog een schot van de lijn. Aan de andere kant kwamen er echter ook mogelijkheden maar ontbrak de 
nauwkeurigheid. 
 
Door deze goed uitgespeelde overwinning van Zieuwentse kant tegen Varsseveld (voor de wedstrijd koploper) en het 
gelijke spel van FC Winterswijk (voor de wedstrijd de andere koploper) wordt het in deze klasse alsmaar spannender. 
Iedereen kan van iedereen winnen maar ook verliezen. RKZVC staat weliswaar 6e maar de afstand tot de kop is 
slechts 2 punten. Eén van de 3 koplopers is FC Winterswijk en die komen volgende week in Zieuwent op bezoek. 
 
Volgende wedstrijd zondag 10 november thuis tegen FC Winterswijk. 
 
 

29-10-2013 RKZVC 1 - Witkampers 1: 6 - 2 (4 – 0) 
 
Riante overwinning RKZVC 
Vooral in de eerste helft speelde RKZVC geconcentreerd en was het scherp in de aanval met veelal goed balbezit en 
druk op de Larense spelers. Na een eerste kans voor Witkampers waarbij Wesley Keegstra reddend moest optreden 
bereikte Sjors Storkhorst met een steekpass Mitch Belterman die de 1-0 strak binnen schoot. Na enkele halve kansen 
was het in de 26e minuut Sven Jurjus die vanaf de linker zijlijn de bal voor zette voorbij de 2e paal waar Mitch 
Belterman de bal uit de lucht direct binnen schoot bij de 2e paal voor de 2-0. Enkele minuten later kapte Jens 
Schutten zich knap vrij maar zijn inzet belandde daarna op de paal. Sven Jurjus had daarna in de 33e minuut eerst 
pech met een vlammend schot net over de lat maar veroverde in dezelfde minuut op het middenveld de bal waarna hij 
Sjors Storkhorst de vrije ruimte in stuurt. Sjors schuift daarna beheerst de 3-0 binnen. Vijf minuten voor rust geeft 
Mitch Belterman in de middencirkel met een kort balletje wederom Sjors Storkhorst de kans om vrij op de keeper af te 
gaan. Sjors omspeelt simpel de keeper en tekent daarna de 4-0 ruststand aan. 
 
Na zo ‘n riante voorsprong bij rust is het vaak moeilijk om dezelfde concentratie te blijven opbrengen. Twee minuten 
na rust profiteert Witkampers hier al van. In eerste instantie weet Wesley Keegstra het schot van de doorgebroken 
Larense spits nog te keren maar vervolgens kan Sander Kok in vrije positie de 4-1 tegen het net te schieten. In eerste 
instantie werkt RKZVC daarna te veel met de lange bal waardoor er ook wel kansen ontstaan (Mitch Belterman en 
Sjors Storkhorst) maar ook regelmatig de bal wordt ingeleverd. Witkampers is daardoor meer in balbezit en dringt aan 
hetgeen in de 68e minuut, mede omdat er niet resoluut wordt verdedigd, de 4-2 van Roel Wesseldijk oplevert vanaf zo 
‘n 12 meter afstand. RKZVC kan daarna de wedstrijd nog een poos niet controleren. Eigenlijk heeft RKZVC ietwat 
geluk dat een vrije trap van Sven Jurjus, waarbij de keeper van Witkampers er slecht uit ziet, een kwartier voor het 
einde de 5-2 voor RKZVC oplevert. Daarmee is de wedstrijd gelopen. De overtuiging bij Witkampers is weg en met 
counters krijgt RKZVC nog 3 opgelegde kansen. Twee maal schiet Mitch Belterman in vrije positie op de keeper. In de 
82e minuut legt Bram te Molder na goed opkomend werk op rechts de bal op de zestienmeter waarna Jouke 
Knippenborg met een strakke schuiver in de linker benedenhoek de 6-2 eindstand op het bord zet. 
 
Na twee mindere wedstrijden heeft RKZVC de goede lijn weer opgepakt met een overtuigende overwinning. Hierdoor 
blijft RKZVC netjes in de middenmoot mee draaien en neemt afstand van de onderste ploegen. Wel moet hierbij de 
aantekening worden gemaakt dat RKZVC nog een zwaar programma heeft tegen de 5 bovenste ploegen, te beginnen 
tegen koploper Varsseveld komende zondag. 
 
Volgende wedstrijd zondag 3 november uit tegen Varsseveld. 
 
 

22-10-2013 AZSV 1 - RKZVC 1: 3 - 5 (2 - 1) beker 
(overgenomen van site AZSV, Henri Weikamp) 
 
AZSV uit beker geknikkerd door RKZVC 
AZSV is na een 3-5 nederlaag tegen RKZVC uit het KNVB-bekertoernooi gestoten. De Zieuwentse derdeklasser had 
in de eerste helft niets in te brengen tegen de Aaltenaren, maar de achterstand bedroeg slechts 2-1. Na de pauze 
kreeg de ploeg van trainer Laurens Knippenborg opnieuw een strafschop (en rood voor Freek Mulder), waarna de 
Zieuwentenaren de ruimte goed benutten en uitliepen naar 2-5. In de slotseconden werd het uiteindelijk 3-5. 
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AZSV - RKZVC 3-5 (2-1). 8. 1-0 Wietse Kämink, 21. Sjors Storkhorst (pen.), 32. 2-1 Patrick Wamelink, 52. 2-2 Sjors 

Storkhorst (pen.), 57. 2-3 Jens Schutten, 69. 2-4 Jens Schutten, 85. 2-5 Jens Schutten, 90. 3-5 Robbin Thuss. 
 
 

20-10-2013 Pax 1 - RKZVC 1: 3 - 1 (1 – 0) 
 
RKZVC kan geen vuist maken tegen PAX. 
De competitiewedstrijd in en tegen PAX werd tijdens de eerste speelronde van dit seizoen afgelast. Vandaag werd 
deze wedstrijd ingehaald op sportpark ‘t Elderink in Hengelo. Bij winst kon RKZVC zich nestelen in de top van 3e 
klasse C. RKZVC bewees zichzelf echter een slechte dienst: 3-1. Hoewel RKZVC wat scherper aan het duel begon 
dan de week ervoor tegen FC Eibergen, was het voetbal niet overtuigend en vooral slordig. Wel was de eerste grote 
kans voor RKZVC. Na 2 minuten kopte Bram te Molder op de paal, na een scherp aangesneden vrije trap van Sven 
Jurjus. Het eerste doelpunt kwam echter op het conto van PAX. Bewust of niet bewust, Maarten Eerens schoot van 
ruim 20 meter de bal fraai over RKZVC-doelman Wesley Keegstra; 1-0. RKZVC kreeg vervolgens wel wat 
mogelijkheden om iets terug te doen, maar wist deze mogelijkheden niet om te zetten in een doelpunt. 
Onnauwkeurigheden in de spel waren hier mede debet aan. RKZVC kwam voetballend dan ook niet in de wedstrijd. 
 
RKZVC zette de lijn van de 1e helft voort in de 2e helft en begon niet overtuigend. Na 10 minuten werd RKZVC (net 
als vorige week) verrast door een lange bal over de eigen verdediging. Jesse Bulten strafte dit buitenkansje 
genadeloos af: 2-0. Nagenoeg direct na de 2-0, was de 3-0 al een feit. Roy Wolsheumer schoot 
een vrije trap van zo’n 30 meter met een dwarrel in het doel van RKZVC. Dit bleek de 
genadeslag voor RKZVC te zijn. Ook al probeerde RKZVC het spel nog wel naar zich toe te 
trekken, veel verder dan een optisch veldoverwicht kwam de ploeg van trainer Laurens 
Knippenborg niet. Ties Heutinck wist nog te scoren na een mooie actie: 3-1. RKZVC kon echter 
ook na dit doelpunt geen tandje bijschakelen om nog voor een verrassend slotakkoord te zorgen. 
PAX speelde dan wel niet uitmuntend, wel voldoende scherp, effectief en geconcentreerd om de 
wedstrijd te winnen. Al met al een teleurstellende middag. 
 
RKZVC zal voetballend meer moeten brengen om een rol in de top van 3C te gaan spelen. Voorlopig blijft RKZVC een 
middenmoter. 
 
Volgende week (zondag 27 oktober) staat de thuiswedstrijd tegen Witkampers op het menu. 
 
 

16-10-2013 RKZVC 1 - Dinxperlo 1: 4 - 0 (2 – 0) 
 
Brede selectie toont waarde 
RKZVC trad aan met 8 andere basisspelers als afgelopen zondag en won vrij eenvoudig van het één klasse lager 
spelende Dinxperlo door een hogere balsnelheid en meer bewegingstempo. Sven Jurjus lag aan de basis van de 1-0 
voorsprong na een kwartier doordat hij de bal op het middenveld veroverde en Nick Reukers vrij voor goal zette. Nick 
rondde beheerst af. Vijf minuten later passte Michiel Krabbenborg met buitenkantje voet waarna Ties Heutinck vrij 
voor de keeper kwam en ook beheerst afrondde voor 2-0. 
 
In eerste instantie misten enkele schoten van RKZVC na rust nauwkeurigheid waarna in de 55e minuut Dinxperlo pas 
de eerste kans kreeg (5 meter naast). Hierna had Jouke Knippenborg pech toen zijn schot via de paal naast ging. Een 
kwartier voor het eind moest keeper Remco Bokkers echt handelend optreden toen een Dinxperlose speler vrij voor 
hem kwam maar hij pakte in 2e instantie toch de bal. In de 77e minuut pikte Bas Heutinck op 20 meter van goal de bal 
op en schoot strak in de benedenhoek de 3-0 binnen. Enkele minuten voor het eind was het tenslotte Nick Reukers 
die vanaf rechts naar binnen kwam en met een strakke schuiver de 4-0 eindstand op het scorebord zette zodat in de 
eindstand ook het krachtsverschil tot uiting kwam. 
 
Veel spelers die in voorgaande wedstrijden weinig speelden, kregen vanavond speelminuten en lieten zien dat 
RKZVC in de breedte behoorlijk sterk is. Dinxperlo was in voorgaande jaren vaak een geduchte tegenstander maar 
RKZVC liet vanavond zien dat het een stuk sterker geworden is.  
 
Volgende wedstrijd zondag 20 oktober uit tegen Pax (G) om 14.30 uur.  
 
 

13-10-2013 RKZVC 1 - FC Eibergen 1: 1 - 3 (0 – 1) 
 
Onnodig verlies van RKZVC 
Voor rust was de wedstrijd redelijk in evenwicht waarbij Eibergen iets scherper speelde. Van Zieuwentse zijde waren 
er vrij veel lange passes en de korte combinaties misten vaak net de vereiste nauwkeurigheid. De eerste kans was 
voor Sven Jurjus na 13 minuten vanuit een schuine hoek maar zijn inzet werd geblokt. Een minuut later kon Wesley 
Keegstra net niet goed bij een voorzet van links waarna Danny Siteur vrij voor goal de 1-0 voor Eibergen kon binnen 
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koppen. Voor RKZVC vielen er daarna alleen in de laatste 10 minuten voor rust twee schoten te noteren van Sjors 
Storkhorst (net naast en corner). Tussen beide kon Wesley Keegstra een vrije trap van Eibergen om de muur nog net 
verwerken tot corner. 
 
De gehele 2e helft heerste RKZVC waarbij de bal veel sneller werd rond gespeeld als voor rust en Eibergen zich 
moest beperken tot uitvallen. Talloze hele en halve kansen waren er voor Sjors Storkhorst, Mitch Belterman, Sven 
Jurjus, Nick Reukers en Lloyd Boerboom. De eerste doelpoging van Eibergse zijde viel eerst in de 70e minuut te 
noteren. In de 79e minuut leek Eibergen op rozen te zitten na een lange uittrap van de keeper waar de Zieuwentse 
verdediging mis tastte. Danny Siteur zette de kans beheerst om in de 2-0 voorsprong. Slechts 2 minuten later bracht 
Sjors Storkhorst de spanning terug met een schot vanaf 25 meter over de keeper (1-2). Binnen 5 minuten (85e 
minuut) was er echter weer een lange bal van Eibergen over de Zieuwentse verdediging waardoor Jarno Meijer vrij op 
doel af kon gaan en de 1-3 eindstand binnen schoot. Dat RKZVC daarna inclusief blessuretijd nog ruim 10 minuten 
bleef drukken leverde nog wel een kans op maar veranderde niets meer aan de stand. 
 
Een onnodige nederlaag. Voor rust net niet scherp genoeg begonnen, te laag baltempo en mogelijk mede daardoor 
vrij veel foutieve passes. Na rust wel een hoger baltempo en behoorlijk veel kansen maar niet scherp bij het afronden 
en verdedigend vrij gemakkelijk weggegeven kansen die Eibergen wel benutte. Het kan een keer gebeuren maar 
hopelijk wordt er wel van geleerd. 
 
Volgende wedstrijd woensdag 16 oktober thuis tegen Dinxperlo (Achterhoekcup). 
 
 

06-10-2013 OBW 1 - RKZVC 1: 1 - 1 (0 – 0) 
 
Tien minuten voor het eind pakt RKZVC een punt mee. 
Na een voorzichtig begin van beide kanten kreeg RKZVC 
de eerste doelrijpe kansen. In de 11e minuut ging een 
schot van Jens Schutten vanaf de zestienmeterlijn maar 
een halve meter naast. Enkele minuten later kwam Sjors 
Storkhorst aan de rechterkant door maar de Zevenaarse 
keeper kon zijn schot nog net tot corner verwerken. Hierna 
kwam de wedstrijd wat meer in evenwicht waarbij vooral 
de snelle linksbuiten van OBW, Dimitri Vrehe, voor gevaar 
zorgde. Hij was ook degene die na een foute pass de bal 
oppikte en, na een rush naar het midden, tegen de paal 
schoot. Op slag van rust kon Lloyd Boerboom een 
Zieuwentse vrije trap net niet goed genoeg met het hoofd 
van richting veranderen zodat de keeper de bal nog 
gemakkelijk kon pakken. 
 
De 2e helft was veel opener waarbij het soms haast wat hectisch was met kansen aan weerszijden, mede door een 
aantal ingrepen die kantje boord waren. Binnen 90 seconden stond het 1-0 voor OBW. Een bal werd van rechts 
ingespeeld waarna Simon-Jan Bruins zich vrij simpel vrij draaide en de bal in de linker benedenhoek binnen schoot. 
Een mooie aanval van RKZVC even later kon door de slordige voorzet voorlangs door niemand benut worden. RKZVC 
voerde de druk langzaam steeds verder op maar de uitvallen via de linksbuiten bleven gevaar stichten waarbij de 

Zieuwentse verdediging soms maar ternauwernood erger 
kon voorkomen. In de 63e minuut had Jens Schutten, na 
een voorzet op maat vanaf links door Nick Reukers, de bal 
voor het inschieten. Helaas over. Weer tien munten later, 
na een uitgespeelde aanval over links, kon de opgelegde 
kans voor Bern Hummelink nog geblokt worden en bleef er 
slechts een corner over. In de 77e minuut kon Jens 
Schutten met het hoofd net niet goed bij de bal. Weer een 
kans weg. Wederom vijf minuten later kon Dimitri Vrehe 
van OBW vrij door lopen maar de attent keepende Wesley 
Keegstra plukte hem de bal van de voeten af. In de 87e 
minuut was het geluk eindelijk aan Zieuwentse zijde toen 
Sven Jurjus een vrije trap net buiten de zestienmeter 
snoeihard binnen schoot. RKZVC bleef drukken, ook in de 
vijf minuten blessuretijd, maar dit leverde niet meer dan 
een aantal corners op. 

 
Gezien het evenwicht in de 1e helft en het betere voetbal met meer balbezit en meer kansen voor RKZVC in de 2e 
helft had de Zieuwentse ploeg iets meer recht op de overwinning. Alles bij elkaar kun je, gezien de dreiging bij de 
uitvallen van OBW en hun kansen, van een terechte uitslag spreken. 
 
Volgende wedstrijd zondag 13 oktober thuis tegen Eibergen. 
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29-09-2013 RKZVC 1 - Gendringen 1: 2 - 1 (1 – 1) 
 
Goed vervolg van de competitie, maar wel enigszins moeizaam. 
Het eerste half uur kwam Gendringen beter uit de startblokken. De Zieuwentse spelers werden 
scherp gedekt en hadden moeite om de eigen vrije spelers te vinden. Reeds in de 3e minuut 
moest Wesley Keegstra naar de bovenhoek om een hard schot tot corner te verwerken. In de 
19e minuut tikte Kelvin Meijer een vrije trap vanaf links bij de eerste paal door voor de 1-0 
voorsprong voor Gendringen. Na dat eerste half uur begonnen de Zieuwentse aanvallen beter te 
lopen waarbij de eerste poging van Sjors Storkhorst iets van richting werd veranderd en de 
keeper nog knap redde. Enkele minuten later had Jouke Knippenborg de bal voor het inkoppen 
na een knappe aanval maar hij kroop teveel onder de bal waardoor die over ging. Twee minuten 
voor rust kwam de 1-1 tot stand na een vlotte aanval over meerdere schijven waarbij Sven Jurjus als laatste de bal 
breed legde op Mitch Belterman die binnen kon schieten. Op slag van rust tenslotte tikte Jens Schutten na een 
steekpassje van Mitch Belterman de bal net voorlangs (volgens Jens echter nog aangeraakt door de keeper). 
 
RKZVC ging het eerste kwartier na rust op dezelfde voet verder. De Gendringse keeper kon eerst een schot van Sven 
Jurjus nog net tot corner verwerken. Zeven minuten na rust kreeg Sjors Storkhorst op het middenveld in eerste 
instantie de bal tussen 3 tegenstanders enigszins gelukkig mee maar daarna liep hij op snelheid de rest van de 
verdediging eruit en schoot hard de 2-1 voorsprong binnen. 
Sven Jurjus kon daarna net niet de goede richting vinden met 
twee kopballen, waarvan één op de lat. Gendringen had pech 
met een kopbal precies tegen de benen van Michiel 
Krabbenborg. In de 67e minuut had diezelfde Michiel pech met 
een vrije trap tegen de paal waarbij de keeper er alleen naar 
stond te kijken. Daarna had RKZVC weer geluk op een 
ingeschoten bal van Kelvin Meijer die tegen de benen van Bram 
te Molder kwam. Gendringen probeerde met man en macht de 
gelijkmaker te forceren, veelal met lange ballen, die dreigend 
leken maar redelijk eenvoudig konden worden verwerkt. De 
counters van RKZVC leverden betere kansen op waarbij echter 
de laatste nauwkeurigheid en scherpte ontbrak. Door deze 
manier van spelen van beide ploegen bleef het wel tot het eind spannend. 
 
Met 7 punten uit 3 wedstrijden kan de competitiestart geslaagd genoemd worden. Qua voetbal oogt het echter wat 
minder als in sommige oefenwedstrijden in augustus. Nu het nieuwe van de 3e klas er af is en de eerste resultaten op 
zijn minst goed genoemd kunnen worden, kan er verder gebouwd worden aan de spelopbouw. 
 
Volgende wedstrijd zondag 6 oktober uit tegen OBW uit Zevenaar. 
 
 

22-09-2013 HC ‘03 - RKZVC: 1 - 1 (1 - 1) 
 
RKZVC heeft moeite met het fysieke spel van HC ‘03 
De eerste 20 a 25 minuten kon RKZVC het spel redelijk spelen zoals de ploeg dat graag wil: de bal rond laten gaan 
zodat er vrij veel balbezit was. Dit leverde enkele corners op die gevaarlijk leken maar door iedereen werd gemist. 
Tussendoor moest Wesley Keegstra in de 10e minuut een vrije trap van HC ‘03 uit de bovenhoek tikken. In de 13e 
minuut viel de 1-0 voor RKZVC na een pass over de volle breedte van links naar de opkomende Bram te Molder op 
rechts. Zijn lage voorzet kon daarna eenvoudig door Jens Schutten worden binnen geschoten. Enkele minuten later 
bereikte een mooie passje door het centrum Jens Schutten maar zijn aanname was niet perfect zodat de kans weg 
was. Vanaf halfweg de eerste helft begon HC ‘03 met veel inzet het heft in handen te nemen. Veel ‘afvallende‘ ballen 
werden door hen gewonnen waarbij ze enkele vrije trappen en corners kregen. Tien minuten voor rust kon een corner 
niet goed worden weg gewerkt waarna Daan Koenders vanaf circa 12 meter vrij kon schieten en de 1-1 op het 
scorebord bracht. De enigste kans daarna in de 1e helft voor RKZVC kwam enkele minuten later na een dieptepass 
van Michiel Krabbenborg op Sjors Storkhorst maar de Dremptse keeper wist zijn schot tot corner te verwerken. 
 
In zijn algemeenheid heerste HC ‘03 na rust mede door een overwicht op het middenveld. Enerzijds door hun inzet, 
anderzijds doordat de Zieuwentse passes minder nauwkeurig werden er soms te lang met de bal gelopen werd. HC 
‘03 hanteerde daarbij ook veelvuldig de lange bal op hun spitsen. In kansen gezien moest RKZVC het vooral hebben 
van afstandsschoten waarvan er geen één echt gevaarlijk was. In verdedigend opzicht zat er een engeltje op het 
Zieuwentse houtwerk en waren er in twee situaties knappe reddingen van Wesley Keegstra. In de 65e minuut 
belandde een lob op de Zieuwentse lat waarna een Dremptse spits de bal zo had kunnen binnen schieten ware het 
niet dat Wesley er nog weer was en de paal. In blessuretijd werd een Drempts schot door een andere spits nog met 
het hoofd van richting veranderd. Met een knappe reflex wist Wesley de bal nog over de lat te tikken. Het speltype van 
HC ‘03 ligt RKZVC blijkbaar niet zo goed. Na een redelijk goede start moest de Zieuwentse ploeg steeds meer mee in 
het vechtvoetbal van HC ‘03. 
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Gezien de kansen van HC ‘03 na rust moet je uiteindelijk tevreden zijn met het ene punt dat is mee genomen. Het is 
jammer dat RKZVC alleen het eerste half uur haar eigen spel kon spelen maar je kunt tevreden zijn met hun inzet 
zodat er toch een gelijkspel in een uitwedstrijd is behaald. 
 
Volgende wedstrijd 29 september thuis tegen Gendringen. 
 
 

15-09-2013 RKZVC 1 - Viod 1: 4 - 1 (2 – 0) 
 
RKZVC geeft visitekaartje af 
Na een jaar afwezigheid, mocht RKZVC vanmiddag weer 
aantreden in de 3e klasse C. De eerste tegenstander was, 
na de afgelasting van PAX vorige week, de gedoodverfde 
kampioen van het vorig seizoen: V. Drie wedstrijden voor 
het eind van dat seizoen had Viod nog slechts 1 punt 
nodig om zich kampioen in 3c te kronen. Helaas kwam het 
punt er nooit. De verwachting was dan ook dat RKZVC 
hier vanmiddag een zware kluif aan zou hebben. Het 
eerste half uur van de wedstrijd kwam deze voorspelling 
ook uit. De ploegen deden niet veel voor elkaar onder, 
waarbij RKZVC optisch toch wat meer balbezit had dan de 
tegenstander. Vooralsnog werden er echter niet veel 
kansen gecreëerd. Dit veranderde in de 26e minuut. Sjors 
Storkhorst slalomt zich de 16 meter van Viod in en wordt 
aangetikt. De goed leidende scheidsrechter van Beek kan 
niet anders dan de bal op de stip leggen. Sjors weet zijn 
natuurlijke behoefte voor een ‘panenka’ te onderdrukken 
en scoort strak in de rechter benedenhoek. 1-0. Deze goal 
is voor Viod het sein wat meer vooruit te voetballen, maar 
bijna onmiddellijk krijgt men het lid op de neus. Twee 
minuten na de penalty, legt Sjors een bal breed op Jens 
Schutten en die tovert een prachtige kromme bal uit zijn 
rechter, die in de verre bovenhoek verdwijnt. Keeper Piet 
Ratsma is volmaakt kansloos, de 2-0 is een feit en tevens 
de ruststand. 
 
Na rust hetzelfde beeld als voor rust. RKZVC heeft het 
meeste balbezit en laat Viod er achteraan lopen. In de 52e 
minuut het hoogtepunt van de wedstrijd. Mitch Belterman 
legt een bal breed op Sjors, die vanuit een ooghoek al 
heeft gezien dat keeper Ratsma op de 16 meter lijn staat. 
Een weergaloze lob volgt (rechts op de foto’s in beeld), 
afgevuurd vanaf de eigen helft. Ratsma probeert nog van 
alles, maar is kansloos. De 3-0 is een feit. Hierna wordt 
RKZVC wat lichtzinnig, misschien ook het gevolg van het 
feit dat Viod het er niet bij wil laten zitten en 
langzamerhand het spel naar zich toe trekt. De RKZVC 
verdediging moet dan ook in de 68e minuut capituleren als 
Dion Teloh vanuit de draai de 3-1 in de touwen schiet. Het 
in grote getale op gekomen publiek houdt de adem in. Kan 
Viod deze wedstrijd nog doen kantelen? Wie anders dan 
Sjors zorgt ervoor dat het opflakkerende vlammetje van 
Viod definitief wordt gedoofd. Jens Schutten zet Sjors in 
de 73e minuut middels een prima steekpass vrij voor de 
keeper. Sjors omspeelt de Viod goalie kundig en schiet 
beheerst zijn 3e, RKZVC’s 4e binnen. 4-1. Viod’s verzet is 
hiermee definitief gebroken. De wedstrijd wordt door 
RKZVC professioneel uitgespeeld, waarmee de eerste 3 
punten van dit seizoen kunnen worden bijgeschreven. 
 
Volgende week gaan we naar HC’03, de ploeg die ons 2 jaar geleden middels de nakompetitie uit de 3e klasse liet 
degraderen. Hier staat nog een rekening open. 
 
Volgende wedstrijd zondag 22 september HC ‘03 – RKZVC 
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01-09-2013 Rietmolen 1 - RKZVC 1: 1 - 12 (0 - 2) beker 
 
Ongelijke strijd 

 
Het was geen wedstrijd om veel woorden aan te besteden vanwege het grote krachtsverschil. Voor rust voetbalde 
RKZVC in een veel te laag tempo om veel kansen te creëren. Hierbij kreeg Rietmolen in de 10e minuut nog een 
goede kans maar Wesley Keegstra kon het schot nog gemakkelijk pakken. 
 
Na rust was het baltempo van RKZVC een stuk hoger en kon Rietmolen het niet meer belopen. Het tegendoelpunt viel 
bij een 0-9 stand toen een slechte bal in de defensie door een Rietmolenspeler vanaf 30 meter over Wesley Keegstra 
werd binnen geschoten. Vanwege de vele doelpunten hierna alleen de spelers die bij een doelpunt betrokken waren 
(de laatste is de doelpuntenmaker). Uiteraard waren er daarnaast nog veel meer kansen waaronder 3 ballen die op 
het houtwerk kwamen. 11e minuut Michiel - Sjors - Jens 0 - 1 / 17e minuut Ties - Mitch - Ties 0 – 2 / 46e minuut 
Michiel - Sven - Sjors 0 - 3 / 48e minuut Ties (van links naar binnen getrokken) 0 - 4 / 52e minuut Jens - Sjors 0 - 5 / 
62e minuut Ties (na enig gegoochel met de bal in het centrum) 0 - 6 / 64e minuut misverstand defensie Rietmolen  
0 - 7 / 72e minuut Sven Jens 0 - 8 75e minuut Michiel - Sjors - Jens 0 - 9 / 77e minuut 1 - 9 / 83e minuut Sven -Sjors - 
Jens 1 - 10 / 85e minuut misverstand defensie Rietmolen 1 - 11 / 90e minuut Sven - Bram - Ties 1 – 12. 
 
Zondag 8 september 1e competitiewedstrijd Pax 1 - RKZVC 1 14.30 uur  
 
 

2- 0- 2013 Erix 1 - RKZVC 1: 1 - 5 (1 - 3) beker 
 
Na slordige start gemakkelijke overwinning 
Erix kwam in de 2e minuut uit een vrije trap gemakkelijk aan een 1-0 voorsprong na een verkeerde timing van Wesley 
Keegstra. In de eerste 10 a 15 minuten zat Erix er behoorlijk fanatiek op en daarnaast was RKZVC nonchalant in 
passes en aannames. In de 10e minuut scoorde scoorde Sjors Storkhorst na een corner de 1-1 en vanaf dat moment 
heerste RKZVC met een spaarzame uitval van Erix. Net voor het half uur zette Mitch Belterman na een knappe actie 
op rechts laag voor waarna Jouke Knippenborg bij de 2e paal de 2-1 voorsprong aantekende. Op slag van rust bracht 
Sjors Storkhorst, wederom na een pass van Mitch Belterman, de 3-1 ruststand op het scorebord. 
 
Na rust was het veldoverwicht van RKZVC nog groter maar werden vooralsnog de kansen niet goed uitgespeeld. Een 
kwartier na rust kreeg Erix de beste kans van de wedstrijd maar de vrije kopkans werd niet benut. Enkele minuten 
later kon Sjors Storkhorst, na een passje van Remco van Leeuwen, midden door het centrum lopen en schoof hij 
beheerst de bal in de linker benedenhoek. Sjors Storkhorst schoot in de 25e minuut na de rust, na een solo vanaf de 
rechter zijlijn naar het midden van de zestienmeter, strak in de rechter benedenhoek voor de 5-1 overwinning van 
RKZVC. Hierna werd de wedstrijd plichtmatig uitgespeeld waarbij nog de nodige kansen onbenut bleven. 
 
Volgende wedstrijd: zondag 1 september 14.00 uur: Rietmolen 1 - RKZVC 1 
 
 

20-08-2013 RKZVC 1 - Neede 1: 3 - 0 (2 - 0) beker 
 
(Verslag overgenomen vanaf de site van Neede) 
RKZVC te sterk in 1e bekerduel 
In de eerste officiële wedstrijd van dit seizoen, uit tegen RKZVC voor de beker, bleken de gastheren te sterk. Met een 
ruststand van 2-0, werd het met 10 man (2x geel Bart Heijdemann), uiteindelijk 3-0 voor de mannen uit Zieuwent.  
 
Verslag Berkelland FM 
Sportclub Neede heeft dinsdagavond in de eerste wedstrijd van de beker het hoofd moeten buigen voor RKZVC. De 
ploeg van trainer Bert-Jan Heupers verloor met 3-0, nadat het vlak voor rust ook nog eens met tien man kwam te 
staan. RKZVC was het gevaarlijkst in de eerste tien minuten van de wedstrijd maar de grootste kans was voor Neede-
speler Jeffrey van Suntenmaartensdijk. Hij schoot in de negende minuut tegen keeper Bokkers op. In de rebound 
probeerde Van Suntenmaartensdijk het met een lobje, maar de RKZVC-keeper wist de bal nog net voor de doellijn 
weg te halen. Na twintig minuten komt de thuisploeg terecht op voorsprong. Remco van Leeuwen gaf een dieptepass 
op Sven Jurjus die binnen kon tikken achter de Needse keeper Jelmar van Doorn. Door afwezigheid van een aantal 
vaste waarden (Rob Brendel, Niek Driezes & Niels de Vries) kregen de ‘jonkies’ de kans van trainer Bert-Jan Heupers. 
Eén van deze jeugdige spelers was Bart Heijdemann die na 24 minuten de gele kaart gepresenteerd kreeg. Overigens 
had het ook een rode kaart voor Heijdemann kunnen zijn. RKZVC domineerde in de eerste helft. Neede liep constant 
achter de feiten aan en kreeg nauwelijks een kans. Na iets meer dan een half uur spelen kwam de 2-0 door Bram te 
Molder dan ook niet uit de lucht vallen. Extra domper voor de Needenaren was de tweede gele kaart voor Heijdemann 
vlak voor rust. Er ontstond wat onduidelijkheid omdat de scheidsrechter niet duidelijk de rode kaart gaf maar 
Heijdemann moest in de rust achter blijven in de kleedkamer. 
 
In de tweede helft zag het publiek in het begin hetzelfde beeld als in de eerste helft. RKZVC had het betere van het 
spel en kwam na 58 minuten op een 3-0 voorsprong. Na een assist van Jouke Knippenborg wist Sjors Stokhorst af te 
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ronden. In de slotfase van de wedstrijd ging Neede toch beter spelen en creëerde het een aantal kleine kansjes met 
Tom Leferink en Jeffrey van Suntenmaartensdijk. Uit deze fase kan de ploeg hoop putten voor de komende 
wedstrijden. 
 
 

17 augustus 2013 RKZVC 1 - Longa ‘30 1: 3 - 5 (2 - 4) Keitoernooi  
 
Doelpunten Longa ‘30 in 3e, 73, 10e, 27e en 68e minuut. 
Doelpunten RKZVC in 11e (Sjors Storkhorst), 44e (Sjors Storkhorst) en 86e (Mitch Belterman) minuut. 
 
 

15 augustus 2013 RKZVC 1 - FC Winterswijk 1: 4 - 1 (2 - 0) Keitoernooi 
 
Verdiende overwinning 
Het blijft lastig om de waarde van een overwinning in de oefenperiode in te schatten, zeker als dat tegen een 
tegenstander als FC Winterswijk is (de nieuwe fusievereniging van WVC, Winterswijkse Boys en SKVW). Niettemin 
legde RKZVC een goede partij op de nieuwe kunstgrasmat van Longa ‘30, vooral het eerste uur. De eerste 20 a 25 
minuten oogde FC Winterswijk wat rustiger in het spel en moest RKZVC zich veelal net achter de middenlijn 
concentreren om niet te veel ruimte weg te geven. Daarna begon RKZVC steeds meer de wedstrijd te controleren en 
overtuigde een half uur lang met de nodige kansen. Voor rust werden de doelpunten gemaakt door Remco van 
Leeuwen (29e minuut met een kopbal na een vrije trap) en Sjors Storkhorst (31e minuut met een fraaie boogbal van 
30 meter over de keeper). Drie minuten later verwerkte de Winterswijkse keeper een penalty, verkregen door Ties 
Heutinck, tot corner. 
 
Direct na rust kreeg FC Winterswijk - na een vrije trap die van richting werd veranderd - de beste kans maar die werd 
naast getikt. Enkele minuten later maakte Sven Jurjus de 3-0 door een vrije trap net buiten het zestienmeter gebied 
laag door de muur binnen te schieten. Daarna werd door beide ploegen veel gewisseld hetgeen het spel niet ten 
goede kwam. Een spits van FC Winterswijk nam vanaf een meter of tien nog een bal ineens op de slof maar die ging 
enkele meters naast hetgeen tevens hun laatste kans was. De resterende 30 minuten speelden zich grotendeels op 
Winterswijkse helft af waabij aan beide zijden de combinaties niet meer erg nauwkeurig waren. In de laatste minuut 
bepaalde Jens Schutten met een fraaie goal de 4-1 eindstand. Op de kop van de cirkel nam hij de bal aan, draaide 
weg en schoot met een boogbal in de rechter bovenhoek. 
 
Nogmaals, het blijft lastig om de waarde van zo’n wedstrijd in de voorbereiding aan te geven vanwege vakanties, 
trainingsopbouw en dergelijke. Zeker is dat RKZVC op dit moment goede resultaten boekt maar verwacht mag worden 
dat FC Winterswijk in de competitie toch wel iets meer beleving op het veld zal tonen als vanavond. 
 
Volgende wedstrijden 
 - Zaterdag 17 augustus 16.00 uur: Longa ‘30 1 - RKZVC 1 (Keitoernooi) 
 - Dinsdag 20.00 uur 20.00 uur RKZVC 1 - Neede 1 (beker) 
 
 

10 augustus 2013 ASC 62 (Dalfsen) 1 - RKZVC 1: 2 - 2 (1 - 1) 3e oefenwedstrijd 
 
Voor trainer waarschijnlijk aardige oefenwedstrijd 
Evenals beide eerste oefenwedstrijden waren er weer veel wisselingen tegen een redelijk sterke tegenstander zodat 
aardig te zien is welke spelers dat niveau wel aan kunnen (en op welke positie) en wie daar moeite mee hebben. De 
eerste 20 a 30 minuten werd de bal veel op zekerheid achter en op het midden rond gespeeld met weinig dreiging, 
vooral van Zieuwentse zijde (haast steriel voetbal). Na onnodig balverlies op het middenveld rond de 10e minuut 
counterde ASC ‘62 goed via rechts en scoorde de spits uit de voorzet beheerst de 1-0 voor ASC ‘62. Vanaf circa 25 
minuten zette RKZVC ook aanvallend iets meer druk hetgeen Jens Schutten de 1e kans bood na een onderschepping 
(gered door keeper). Een steekpassje van Jouke Knippenborg enkele minuten later na een aardige aanval werd door 
Jens Schutten in de gelijkmaker omgezet. Tien minuten later kon de Dalfsense keeper een schot van Jouke 
Knippenborg nog tot corner verwerken. 
 
De eerste helft na rust beheerste RKZVC het spel het meest. Dit leverde na vijf minuten goede schietkansen op voor 
o.a. Michiel Krabbenborg en Sven Jurjus. Na ruim 20 minuten raakte Jouke Knippenborg de paal en een hard schot 
van Remco van Leeuwen spatte uiteen op de vuisten van de keeper. ASC ‘62 moest het in die periode meer van 
counters hebben. In de 27e minuut leverde dat een corner op waarna uit die corner de bal steenhard werd binnen 
gekopt (2-1). Hoewel minder heersend als de eerste 20 minuten na rust bleef RKZVC wel proberen de aanval te 
zoeken. Vijf minuten voor tijd zette Sven Jurjus een mooie aanval over rechts op en die werd door Sven zelf vanuit 
een scherpe hoek snoeihard via de binnenkant van de verre paal in de 2-2 gelijkmaker omgezet. 
 
Donderdag 15 augustus Kei-toernooi Lichtenvoorde: FC Winterswijk - RKZVC om 20.30 uur. De 2e wedstrijd van het 
Kei-toernooi op zaterdag 17 augustus wordt na de wedstrijd op donderdag geloot. 
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Zaterdag 10 augustus: ASC 62 (Dalfsen, 2e klas zaterdag) - RKZVC om 16.00 uur. 
 
(Verslag door Robur et Velocitas) 
Op de afgekoelde dinsdagavond van 6 augustus ontving Robur derde klasser RKZVC uit Ziewent. Dit is een dorpsclub 
uit Zieuwent. Een achttienhonderd inwoners tellend dorpje in de achterhoek. Robur begon het duel tegen RKZVC 
redelijk er werd flink pressie gezet op de tegenstander. In balbezit werd de bal veelvuldig rond gespeeld, echter de 
organisatie van RKZVC stond als een huis. Voetballend bracht RKZVC daar in de eerste fase (nog) niet veel 
tegenover. Kansen werden aan beide kanten niet gecreëerd. Aan het eind van de eerste dertig minuten (er werd 3 x 
30 gespeeld) was er miscommunicatie tussen Max Buis en Joost Niemeijer. Hierdoor kon de spits van RKZVC zo 
doorlopen op Martijn Droppert en deze stift hem knap binnen. 
 
De tweede dertig minuten wou Robur graag de achterstand goed maken. Er werd in deze fase beter gespeeld. Er was 
veel enthousiasme en strijd en de kansen kwamen. Casper Verbeek en Gino de Zeeuw (2x) waren oog in oog met de 
keeper niet trefzeker. RKZVC begon ook steeds beter te spelen en liet zien een sterk collectief te hebben. Ze 
voetbalden op de super kunstgrasmat steeds makkelijker onder de druk van Robur uit. Na veelvuldig wisselen liep de 
wedstrijd naar het eind. De 0-1 leek de eindstand omdat RKZVC de wedstrijd onder controle had gekregen. Maar een 
mooie aanval met dito goal maakte de eindstand 0-2.  
 
Voor Robur was dit een zinvolle wedstrijd tegen een goede tegenstander. RKZVC heeft dan ook verdiend gewonnen. 
Je kon zien dat de dorpsclub uit Zieuwent meer op elkaar ingespeeld was. De vastigheden zullen bij Robur er nog 
meer ingeslepen moeten worden. Maar de voorbereiding is gelukkig nog lang.  
 
 

6 augustus 2013 Robur et Velocitas (Apeldoorn) 1 - RKZVC 1: 0 - 2 (0 - 1) 2e oefenwedstrijd 
 
Redelijke goede oefenwedstrijd tegen 2e klasser 
Evenals de 1e oefenwedstrijd werd er 3 x 30 minuten gespeeld. Sven Jurjus onderschepte in de 35e minuut een pass 
en rondde beheerst af. Nick Reukers scoorde de 2e goal in de 77e minuut na een voorzet Sven Jurjus. Door beide 
ploegen werden daarnaast nog wel enkele kansen gemist. 
 
 

3 augustus 2013 Go Ahead (Kampen) 1 - RKZVC 1: 0 - 1 (0 - 0) 1e oefenwedstrijd 
 
Opmerkelijke overwinning van RKZVC 1 op zaterdag hoofdklasser Go Ahead uit Kampen 
Met onder andere 4 debutanten in de gelederen (Ties Heutinck, Bart te Focht, Sil van Doorn en Teun Krabbenborg) 
verraste RKZVC toch enigszins Go Ahead Kampen met redelijk compact spel in een wedstrijd van 3x een half uur. Go 
Ahead was wel meer aan de bal maar verzuimde een aantal redelijke kansen om te zetten in doelpunten. Zoals vaker: 
als je zelf niet scoort, krijg je vaak toch een goal tegen. In de 88e minuut werd de opbouw van Go Ahead op eigen 
helft onderschept waarna Ties Heutinck op rechts door kon gaan, de bal netjes voor goal bracht en Lloyd Boerboom 
beheerst voor de 1-0 overwinning tekende. 
 
Dinsdag 6 augustus: Robur et Velocitas 1 (Apeldoorn, 2e klas zondag) - RKZVC 1 om 20.00 uur. 
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Colums trainer 

 

Column hoofdtrainer Laurens Knippenborg 
 
Deze column is uitsluitend bestemd voor de eigen website van RKZVC en niet voor Voetbaloost 
of andere publicatie! 
 

1e column van hoofdtrainer Laurens Knippenborg, september 2013 
 
Het idee om te starten met een periodieke column van mijn persoon, die op de website 
gepubliceerd zal worden, leek mij zeer interessant. Niet alleen voor de betrokkene bij het 1e elftal, maar ook voor de 
supporters, sponsors, leden en alle andere betrokkenen is het zo mogelijk om een kijkje te geven bij de zaken die 
rondom het 1e elftal spelen. 
 
De “Vormfase” zit erop! 
De voorbereidingsfase van 6 weken zit er bijna op! Voor RKZVC begrippen zijn we dit jaar vroeg gestart. Normaal 
gesproken wordt er binnen het voetbal met een periodiseringsmodel gewerkt. Dit periodiseringsmodel heeft 
gebruikelijk een voorbereidingstraject van 6 weken. Op deze wijze kun je als trainer op een fysieke wijze gericht met je 
selectie aan het werk, de arbeid-rust verhouding kan dan ook beter afgestemd worden in een wat langere periode. 
Bijkomend voordeel is dat het je als nieuwe trainer de kans geeft om in een vroeg stadium de spelers beter te leren 
kennen, als persoon en als voetballer. Natuurlijk heb ik veel spelers in de 2e seizoenshelft (afgelopen voorjaar) al zien 
voetballen maar er echt in de praktijk mee werken geeft toch een veel beter beeld. We zijn gestart met een voorlopige 
selectie van 21 spelers en 3 “stage”-spelers. Dit aantal is nu definitief 21 selectiespelers geworden waarbij 
aangemerkt mag worden dat 2 “stage”-spelers (lees: Ties Heutinck en Bart te Focht) hun plek in de selectie hebben 
verdiend. De groep is mede groot in aantal opgesteld om complex en maximaal wedstrijdgericht te kunnen gaan 
trainen. We hebben inmiddels een intensieve voorbereidingsperiode achter de rug. Naast de benodigde (extra) 
trainingen zijn we gestart met 3 oefenwedstrijden “buiten” de regio, waarbij vooral belangrijk was dat elke speler 
zoveel mogelijk een gelijk aantal speelminuten zou krijgen, om zodoende de mogelijkheid te krijgen om zijn kwaliteiten 
in een wedstrijd te kunnen tonen. Aansluitend hebben we het “State of Art” toernooi bij Longa´30 met 2 gezichten 
gespeeld, wat ons heeft laten zien dat “focussen” een belangrijk aandachtspunt is… Hierna is door de 1e selectie een 
mini trainingskamp belegd bij de s.v. Grol. In deze dagen hebben we intensief met elkaar samengewerkt en hebben 
we een teamontwikkelingsplan opgesteld. In dit plan zijn de teamdoelen voor komend seizoen vastgelegd en hebben 
we een teamcultuur bepaald waarin we gaan opereren. Zeker in deze twee dagen hebben we elkaar leren kennen in 
een aangename sfeer en is er de benodigde duidelijkheid naar elkaar gekomen. 
 
Eerste indrukken! 
De inzet en beleving van de groep is prima, hierop voldeed de groep ook aan mijn verwachtingen. Natuurlijk weet je 
ook dat je als nieuwe trainer automatisch een bepaald fanatisme meebrengt, maar ik heb het ook weleens anders 
meegemaakt. Daarnaast was het wennen voor de groep aan de trainingsmethoden die vrij complex zijn. We zijn er 
echter met zijn allen van overtuigd dat dit een juiste vervolgstap is en een positieve bijdrage gaat leveren aan de 
ontwikkeling van ons voetbal. Inmiddels is de groep vertrouwd geraakt aan deze werkwijze en de visie die ons voor 
ogen staat, spelopbouw van achteruit door positiespel, middenvelders die roteren en actiegericht aanvallen met veel 
positiewisselingen. Daarnaast veel druk op de bal, snel de bal willen terug veroveren om zodoende met de kwaliteiten 
die we hebben doelgericht de tegenaanval te kunnen uitvoeren. In ieder geval een speelwijze die leuk is om te spelen 
en voor het publiek aangenaam is om te zien. Wat een erg positief punt is geworden, is de breedte van de selectie. Er 
is veel onderlinge concurrentie, dus schat ik in dat ik regelmatig met een luxe probleem kom te zitten omdat er lastige 
keuzes gemaakt moeten worden. Die problemen creëer ik ook graag mede omdat ik in de groep heb aangegeven dat 
wanneer er bijvoorbeeld 14/15 gelijkwaardige spelers zijn dat ik er dan graag 16/17 wil hebben, m.a.w. iedereen 
proberen zoveel mogelijk in de vorm te krijgen om optimaal te kunnen presteren. 
 
Hoe staan we ervoor! 
We hebben vooralsnog geen spelers die geblesseerd zijn, de afsluitende training hebben we zelfs met alle 21 
selectiespelers kunnen afronden! Fysiek staat de groep er over het algemeen goed voor, speltechnisch en tactisch 
hebben de spelers duidelijkheid gekregen, zowel in hun teamtaken als teamfuncties. We gaan opereren vanuit een 
1:4:3:3 formatie waarbij we over het algemeen met 2 aanvallende middenvelders willen gaan spelen. Een speelwijze 
die gedragen wordt door de groep en de club. De voorbereiding beïnvloedt altijd de verwachtingen voor het komend 
seizoen. Als trainer wil je direct jouw hand laten zien en dit heeft natuurlijk zijn invloed. Dat dit uiteindelijk twee kanten 
op kan, is ook duidelijk en de spelersgroep bepaalt uiteindelijk of dit samen gaat lukken! Onze doelstelling is dan ook 
om tot aan de winterstop de punten te halen die haalbaar zijn om zodoende in het linker rijtje te komen en vervolgens 
gaan we tijdens de winterstop wel eens verder kijken wat ons einddoel kan worden. Mede daarom is de slotzin van 
een collega trainer van mij denk ik wel passend: “Stop je verwachtingen in een enveloppe, dichtplakken en dan maar 

http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2014/07/columns_schrijven.jpg
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hopen dat het uitkomt”!!! Hopelijk worden we a.s. zondag met de start van de competitie bij Pax in Hengelo (Gld) 
gesteund door veel supporters, in ieder geval zullen we trachten iedereen zoveel mogelijk kijkplezier te gaan geven!  
 
Met vriendelijke groet, Laurens Knippenborg, trainer/Coach RKZVC. 
 

2e Column van hoofdtrainer Laurens Knippenborg, oktober 2013 
 
Afgelopen weken werd er meerdere malen aan mij gevraagd wanneer de volgende column “d´r weer ankwam”. 
Periodiek zal ik trachten om binnen elke 6 weken in de denkbeeldige pen te klimmen om de ontwikkelingen van ons 
eerste team te beschrijven. 
 
Team-ontwikkelingsplan 
Nadat ik in mijn vorige column de inhoud van de voorbereidingsperiode heb toegelicht wil ik in deze rubriek de 
achtergronden van ons team-ontwikkelingsplan toelichten. Het uitgangspunt hiervan is dat wij ons willen verbeteren 
(ontwikkelen = leren) om optimaal te presteren (presteren = winnen)! In het ontwikkelen kijk ik naar de individuele 
ontwikkeling van de speler, m.n. naar zijn zelfkritisch vermogen en zijn trainings- en wedstrijdkwaliteit. In de 
teamontwikkeling zijn de team-tactische spelbedoelingen en de teamfuncties binnen de speelwijze belangrijke 
aspecten. Natuurlijk beoordeel je dan de voetballende kwaliteiten, maar let je ook op het gedrag van de spelers en het 
groepsproces. Hoe is de communicatie (duidelijkheid) onderling en hoe is het acceptatievermogen 
(inlevingsvermogen) zowel binnen als buiten het veld. Daarom is het belangrijk dat de relatie tussen de coach en 
spelers en spelers onderling zo optimaal mogelijk verzorgd is. Mede daarom werken wij met Action Type, een 
coachmodel dat een middel is om spelers beter te begrijpen. Dit model beschrijft de persoonlijke voorkeuren die niet 
alleen betrekking hebben op mentale en emotionele vaardigheden, maar ook op effectiviteit van handelen. Het geeft je 
als coach een meerwaarde als je met spelers werkt. 
 
Videoanalyses 
In de individuele- en teamontwikkeling is het fantastisch dat je de mogelijkheid hebt om gebruik te kunnen maken van 
videoanalyse. Binnen RKZVC is dit door de bereidheid van Henk Winkel mogelijk (nogmaals Henk bedankt voor al je 
inzet hiervoor). Veelal beelden van de eigen wedstrijd die bewerkt worden en die vervolgens bij zowel na- als 
voorbesprekingen gebruikt worden ter verduidelijking van wat er goed en minder goed ging. Video-opnames maken, 
opladen naar de laptop, bewerken, gegevens invoeren, situaties bekijken en herhalen, koppelen aan spelers, linies of 
spelhervattingen. Het klinkt allemaal logisch en simpel maar er komt nog wel het een en ander bij kijken. Echter, je 
haalt er zoveel meer informatie uit dat het een nuttig middel is om spelers en ander belanghebbenden met behulp van 
beelden iets duidelijk te maken. Beelden zeggen immers meer dan gesproken tekst en voor veel spelers is het echt 
noodzakelijk om beelden terug te laten zien, voorzien van commentaar. En dan is het weer belangrijk om elke speler 
op zijn manier hierover te benaderen en aan te spreken! Dit alles is voor veel spelers best confronterend, maar in een 
groepsproces een voorwaarde om je te ontwikkelen! 
 
Competitiestart 
Wij werden geconfronteerd met een “valse” competitiestart. Doordat Pax nog niet ¨competitie¨-klaar was, moesten we 
zodoende de 1e competitie-zondag onder ideale zon-omstandigheden ons vertier elders gaan zoeken wat overigens 
prima lukte. Dus op weg naar VIOD om de komende tegenstander te gaan analyseren en om te zien wat voetbal in de 
3e klasse C gaat brengen. Als trainer van een 3e-klasser ben je veelal aangewezen op informatie van de komende 
tegenstander via de media en je (bevriende) collega trainers, dus was dit een mooie gelegenheid. Wat mij die zondag 
bevestigde, was dat we de eerste punten tegen VIOD moesten kunnen binnenhalen, wat ook overtuigend lukte. 
Daarna kwamen wij in 2 wedstrijden, tegen HC 03 en Gendringen, niet tot ons niveau wat wij moeten kunnen brengen, 
het leverde echter wel 4 punten op. Dat wij nog in een wisselende formatie spelen, heeft te maken met dat veel 
spelers aan elkaar gewaagd zijn en knokken om een plek in de beginopstelling. Daaruit zal dan ook de kracht van het 
team moeten blijken. De “vorm” van de week tijdens trainingen en wedstrijd en wat er gevraagd wordt in de komende 
wedstrijd zal dan ook heden bepalend zijn, hoe we steeds gaan starten. Tot nu toe is de acceptatie van de spelers 
positief maar nu we in de “stormfase” belandt zijn zal er best na enige tijd wat weerstand tegen de methode ontstaan. 
Door de juiste communicatie en duidelijk te zijn, probeer ik dit dan ook te minimaliseren, maar zal ook 
incasseringsvermogen van de spelers en omgeving vragen! Daarnaast wil ik wel aangeven dat de motivatie binnen de 
groep goed te noemen is, de wil om te winnen en de intrinsieke motivatie om het beste uit hun zelf te halen is ruim 
aanwezig. Daarbij heeft iedereen een proactieve houding in het groepsproces. Het optimaal kunnen en willen 
focussen blijft echter nog steeds een belangrijk aandachtspunt in deze groep! Hopelijk zijn we in de volgende column 
nog steeds een spraakmakende club in de 3e klasse C met een positie in het “linker rijtje”. 
 
Met vriendelijk groet, Laurens Knippenborg, trainer/coach RKZVC 
 

3e Column van hoofdtrainer Laurens Knippenborg, november 2013 
 
Ondanks twee onnodige nederlagen, tegen Pax en FC Eibergen, zijn wij nog steeds een spraakmakende club in de 3e 
klasse C en staan wij nog steeds in het linker rijtje! 
 
“De zoektocht naar flow” 
Met de wedstrijd tegen FC Winterswijk in het vooruitzicht kregen wij de mogelijkheid om in een “flow” terecht te 
komen. Dat dit echter niet gelukt is, is inmiddels een feit geworden op het moment van het schrijven van deze column. 
Het is dan ook gebleken dat je dit niet zomaar kunt afdwingen, het is juist iets wat je wel of niet overkomt. Het optimaal 
kunnen en willen focussen is dan ook een leer- en ervaringsproces in ons team ontwikkelingsplan. Het zoeken en 
vinden (= ontwikkelen) van de perfecte balans tussen uitdaging, beleven, kwaliteit, team- en taakgerichtheid denken 
en handelen is een stap naar de flow. Een uitdaging voor ons als begeleidingsstaf is dan ook om het maximale uit de 
spelersgroep te halen om vervolgens te trachten hierin terecht te kunnen komen. Het maximale eruit halen, draait dan 
ook om de juiste balans van fysieke prestaties in combinatie met mentale prestaties. Het gaat er dan ook om, om er 
achter te komen wat spelers nodig hebben om tot prestaties te komen en wat je als speler bereid bent om dit te 
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bereiken. Dit kan bewerkstelligd worden door bewuste keuzes te maken en hier vasthoudend in te durven blijven. De 
vraag is dan ook of wij in staat zijn om die flow vervolgens te kunnen bereiken? Is het gestelde doel (verwachtingen) 
wel in balans met de capaciteiten van de groep, wordt de gekozen weg die wij zijn ingeslagen bijvoorbeeld door 
iedereen ( spelers, staf en club) op dezelfde manier benaderd? Het geven en ontvangen van concrete en eenduidige 
feedback naar elkaar toe, op de uitgevoerde acties hierin, is dan ook erg belangrijk om inzicht te krijgen in deze 
prestaties. Als trainer/coach en begeleidingsstaf gaat het erom dit complexe proces zo optimaal mogelijk te 
begeleiden. Samen met de spelers bewandelen wij deze weg om dit proberen te bereiken. Dat dit met vallen en 
opstaan, pieken en dalen gaat, hebben wij inmiddels kunnen ervaren maar wij hebben ook laten zien dat wij 
voldoende voetbalkwaliteiten hebben om een plaats in het linker rijtje te kunnen realiseren! 
 
Competitieverloop 
Wat je in de eredivisie van het betaalde voetbal ziet, zie je ook terug in de 3e klasse C, het stuivertje wisselen van de 
koppositie, het van elkaar kunnen winnen en verliezen en elke week maar weer benieuwd zijn wat de uitslagen zijn! 
Voor ons geldt dan ook dat wij elke week op de hoede moeten zijn om een goed resultaat te halen. De vorm van de 
dag die er tegen FC Winterswijk niet was - dit vertaalde zich vooral in het maken van verkeerde keuzes - mag dan ook 
niet te vaak voorkomen, zeker niet omdat wij een stabiele 3e-klasser willen zijn. Het verschil tussen winnen en 
verliezen zit dan ook vaak in diverse factoren: 
 5 meter extra of minder in bepaalde acties kan beslissend zijn 
 net zoals minder fouten maken dan de tegenpartij 
 het in de spiegel kunnen kijken als speler dat je er alles aan gedaan hebt om de wedstrijd te willen winnen 
 het gevoel hebben dat je van je medespelers ook alles krijgt wat nodig is, etc. 
Dit alles proberen wij elke week mee te nemen in onze wedstrijdvoorbereiding en uiteindelijk zal op het eind van de rit, 
bepalend moeten zijn of dit genoeg is geweest en of wij de juiste weg aan het bewandelen zijn. In ieder geval zien wij 
dit met vol vertrouwen tegemoet en kunnen wij dit in het resterende programma voor de winterstop ook zichtbaar gaan 
maken.  
 
Met vriendelijke groet, Laurens Knippenborg, trainer/coach RKZVC 
 

4e Column van hoofdtrainer Laurens Knippenborg, januari 2014 
 
“Evaluatie” 
Zoals afgesproken hebben wij - de club en de selectie - de “korte” winterstop gebruikt om de samenwerking met elkaar 
te evalueren. Hieruit is gebleken dat er naar elkaars tevredenheid wordt samengewerkt en dat er nog voldoende 
mogelijkheden aanwezig zijn om dit nog verder uit te bouwen. Dat er na mijn aanstelling als hoofdtrainer 
“veranderingsgericht” gedacht en gehandeld moest worden, was van te voren bij eenieder wel duidelijk. De vraag is 
dan ook altijd hoe hier in de praktijk mee om gegaan wordt, zeker met betrekking tot acceptatie en bereidheid om 
hierin te opereren. Het managen van deze veranderingen (o.a. het team-ontwikkelingsplan ) kost natuurlijk tijd, met 
name het uitleggen en verduidelijken van het waarom, het nut ervan en de voordelen hierin, heeft tot nu toe – en na 
enige obstakels – voldoende draagvlak gecreëerd bij de betrokkenen. Natuurlijk komt er dan enige weerstand maar 
door de betrokkenheid met elkaar te vergroten, is de bereidheid er geweest om dit proces positief te ontwikkelen om 
zodoende voldoende draagvlak te creëren binnen de selectie en de club. 
 
“Voldaan gevoel”? 
Toch was het totale voldane gevoel bij mij niet 100 % aanwezig zonder de club en de 1e selectie hier ook maar een 
enkel verwijt in te kunnen maken. Vanuit mijn visie, trainers- en docentenopleiding en de nog te bereiken 
doelstellingen heb ik altijd aangegeven dat ik op een bepaald moment nog bij een club als technisch manager wil gaan 
opereren. Een functie die bij RKZVC niet haalbaar is omdat de club daar gewoonweg te klein voor is. Het uitzetten van 
een technisch voetbal-inhoudelijk beleidsplan, het afstemmen van trainingsinhoud en het doceren van trainers, etc. is 
altijd een gedachte van mij geweest om dit nog een keer te gaan doen. Dat ik deze functie, na overleg met het bestuur 
van RKZVC, nu uiteindelijk bij DVC ’26 in Didam ga invullen, is dan ook een logische keuze. Bewust is er dan ook 
door mij gekozen om dit in combinatie te doen met het trainerschap van RKZVC mede om de twee volgende redenen: 
 de selectie van RKZVC geeft mij het benodigde kwaliteit en plezier om dit voort te zetten 
 een totaal functie, direct bij DVC, geeft te veel impact binnen de club, daar een tussenstap m.i. voor een club als 

DVC beter is. 
 
“Tussenbalans” 
Nadat wij de 1e competitiehelft voor de verwachtingen van de club en supporters goed hebben afgesloten, zijn wij ons 
als 1e selectie ervan bewust dat er meer had ingezeten! Onnodig puntverlies heeft er toe geleid dat wij niet als 2e op 
de stand van 3C staan, maar als 4e! Wij hebben dit tijdens ons zeer geslaagde trainingskamp in Turkije (zie website 
van RKZVC voor uitvoerig verslag hiervan door teammanager Stephan Papen << link >>) dan ook zowel individueel 
en als groep geëvalueerd. Als doel hebben we ons allen, voor de 2e seizoenshelft, een positie bij de eerste drie 
gesteld waar we met zijn allen voor willen gaan. Een nobel streven is dit natuurlijk en dit zal dan ook niet gaan zonder 
hier afspraken over te maken hoe wij dit eventueel kunnen en willen gaan bereiken. Vertrekpunt hierin is om o.a. 
winnaarsmentaliteit, mentale kracht, sterk zijn in elke wedstrijd en dit vasthouden, verder te ontwikkelen. Dat door het 
vertrek van Remco van Leeuwen naar China een belangrijke schakel is weggevallen moge duidelijk zijn. Zonder in 
mijn columns namen te noemen, wil ik hierop deze keer wel een uitzondering maken. Remco was een perfecte 
“teamplayer” en een speler met veel drive die wij zeker zullen gaan missen. Het antwoord is aan ons, om dit zo goed 
mogelijk te gaan compenseren. A.s. zondag gaat de competitie zich weer hervatten met de altijd beladen wedstrijd 
tegen v.v. Pax. Wij beseffen dat een goede winterstop geen garantie geeft voor succes, maar dat het een positieve 
stap heeft gezet in ons doel is wel duidelijk geweest. Wij zullen er in ieder geval alles aan doen om dit te gaan 
presenteren. De groep is in ieder geval serieus, professioneel en hardwerkend bezig! Voor de rest wens ik iedereen 
nog een gezond en een goed en sportief 2014 toe. 
 
Met vriendelijke groet, Laurens Knippenborg, trainer/coach RKZVC 

http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2015/02/Verslag-trainingsweek-RKZVC-1-in-Turkije-1-tm-6-januari-2014.pdf

