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Voetbaljaarboek RKZVC 2016 - 2017 
 
 
Wat een geweldig voetbalseizoen 2016 – 2017 was het!! Hieronder zes hoogtepunten. 
 
RKZVC 1 kampioen 2e klas I 22-4-2017 

 
 
 
RKZVC 2 kampioen 2e klas C res 

 
 
 
RKZVC B1 kampioen 2017  

 
 
 
 
 
 

RKZVC JO13-2 kampioen najaar 2016 

 
 

 
 
RKZVC 45+ 2 kampioen voorjaar 2017 

 
 
 
RKZVC JO9-3 won het Norbert Kuijpers 
toernooi in de kerstvakantie 
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Voorwoord 
In dit naslagwerk staat veel info over (de teams van) RKZVC in het seizoen 2016 - 2017. 
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 2016 – 2017 
 

In dit voetbaljaarboek van het seizoen 2016 – 2017 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 De Voorzet voor het seizoen 2016 - 2017 

− link Notulen van de jaarvergadering op 22 september 2016  

− link RKZVC 1 Naslag 2016 – 2017 (wedstrijdverslagen in De Gelderlander)  
 

 Links naar Digitale nieuwsbrieven: 

− RKZVC digitale nieuwsbrief nr 15 - 2016 september 
− RKZVC digitale nieuwsbrief nr 16 - 2016 oktober 
− RKZVC digitale nieuwsbrief nr 17 - 2016 december 
− RKZVC digitale nieuwsbrief nr 18 - 2017 maart 
− RKZVC digitale nieuwsbrief nr 19 - 2017 juni 

 

 Links naar alle video samenvattingen in het seizoen 2016 - 2017. 

− link 30-7-2016 Eerste training van RKZVC 1 
− link 17-8-2016 RKZVC 1 – Achilles Veen 1 Amstelcup 

− link 31-8-2016 RKZVC 1 – SVZW 1 (beker) 
− link 4-9-2016 RKZVC 1 – Leones 1 

− link 11-9-2016 RKZVC 2 – Witkampers 2 

− link 25-9-2016 RKZVC 1 – Vorden 1 

− link 5-10-2016 Hoe maak je een goede teamfoto (RKZVC 7) 

− link 11-10-2016 Voetbalgedicht – voetbal is … 

− link 16-10-2016 RKZVC 1 – SC Rheden 1 
− link 18-10-2016 RKZVC JO13-1 – DZSV JO13-1 

− link 22-10-2016 Voetbal 2-daagse + Cursus scheidsrechter 

− link 30-10-2016 RKZVC 2 – VIOD 2: RKZVC 2 behaalt periodetitel 
− link 1-11-2016 Fysieke meting (training RKZVC 1) 

− link 6-11-2016 RKZVC 1 – Rood Wit 1 

− link 27-11-2016 RKZVC 1 – Babberich 1 

− link 11-12-2016 RKZVC 1 – Varsseveld 1 

− link 15-12-2016 Pupil van de week 

− link 16-12-2016 Na training feestje in kantine 

− link 19-12-2016 Fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar 

− link 12-1-2017 Nieuwjaarsrun Zieuwent 2017 

− link 12-1-2017 Nieuwjaarstoespraak Johnny Cuppers 

− link 5-2-2017 RKZVC 1 – Concordia W 1 

− link 14-2-2017 Uit de oude doos deel 4 Spanje 1995 deel 1 

− link 21-2-2017 Uit de oude doos deel 4 Spanje 1995 deel 2 

− link 27-3-2017 RKZVC 2 – WWV ‘34 2 

− link 2-4-2017 RKZVC 1 – OBW 1 

− link 10-4-2017 SC Rheden 1 – RKZVC 1 

− link 17-4-2017 RKZVC 1 – Spero 1 

− link 22-4-2017 RKZVC 1 kampioen 2e klas 2016-2017 (tegen FC Winterswijk) 
− link 24-4-2017 RKZVC is kampioen en promoveert naar eerste klas 

− link 1 team, 1 doel, motivatie 

− link 17-4-2017 RKZVC 1 Spero 1 movie clip 2 

− link 22-4-2017 ‘Kampioenswedstrijd’ RKZVC 1 movie 

− link 7-5-2017 RKZVC 1 – SDOUC 1 

− link 21-5-2017 Verenigingsdag 2017 
 

Links naar fotoreportages in het seizoen 2016 - 2017 van RKZVC. 

− link 24-9-2016 Benefietavond Huntington 

− link november 2016 Sponsorbijeenkomst De Graafschap 

− link 8-1-2017 Nieuwjaarsrun Zieuwent 2017  

− link 22-4-2017 RKZVC 1 – FC Winterswijk 1 (RKZVC 1 kampioen) 

− link april 2017 RKZVC 1 kampioen 2e klasse I 

− link mei 2017 RKZVC 2 kampioen 2016-2017 in 2e klasse 

− link 21-5-2017 Verenigingsdag 2017 

− link 27-5-2017 Kampioensreceptie voor RKZVC 1 

https://www.youtube.com/user/RKZVCTVZIEUWENT/videos
http://rkzvc.mijnalbums.nl/
https://www.rkzvc.nl/Data/RKZVC/Modules/TekstPagina/Front/bestanden/_specifiek/M_418/De_Voorzet_2016-2017.pdf
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2014/10/Concept-verslag-jaarvergadering-20141.pdf
https://www.rkzvc.nl/Data/RKZVC/Modules/TekstPagina/Front/bestanden/_specifiek/M_417/RKZVC1_-_Naslag_De_Gelderlander_2016-2017.pdf
https://www.rkzvc.nl/Data/RKZVC/Modules/TekstPagina/Front/bestanden/_specifiek/M_326/RKZVC_digitale_nieuwsbrief_nr_15_-_2016_september.pdf
https://www.rkzvc.nl/Data/RKZVC/Modules/TekstPagina/Front/bestanden/_specifiek/M_326/RKZVC_digitale_nieuwsbrief_nr_16_-_2016_oktober.pdf
https://www.rkzvc.nl/Data/RKZVC/Modules/TekstPagina/Front/bestanden/_specifiek/M_326/RKZVC_digitale_nieuwsbrief_nr_17_-_2016_december.pdf
https://www.rkzvc.nl/Data/RKZVC/Modules/TekstPagina/Front/bestanden/_specifiek/M_326/RKZVC_digitale_nieuwsbrief_nr_18_-_2017_maart.pdf
https://www.rkzvc.nl/Data/RKZVC/Modules/TekstPagina/Front/bestanden/_specifiek/M_326/RKZVC_digitale_nieuwsbrief_nr_19_-_2017_juni.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ZFS1NQb933s
https://www.youtube.com/watch?v=gLNTtVydE_w
https://www.youtube.com/watch?v=ZcIP59wwxlE
https://www.youtube.com/watch?v=rHWINJWob2Q
https://www.youtube.com/watch?v=SaFgwctTJuQ
https://www.youtube.com/watch?v=f50qt-u0XmA
https://www.youtube.com/watch?v=EKJCqx6mhSI
https://www.youtube.com/watch?v=dRyst4jcsSM
https://www.youtube.com/watch?v=dRIrzDhw1HE
https://www.youtube.com/watch?v=n-E50PicTgo
https://www.youtube.com/watch?v=LA4ClVtBFIk
https://www.youtube.com/watch?v=0Jb-SXc22r4
https://www.youtube.com/watch?v=_E3tuEfx5PQ
https://www.youtube.com/watch?v=Y2SlSGDlQ5c
https://www.youtube.com/watch?v=_R9tyR4wqAc
https://www.youtube.com/watch?v=6M8YR_qYflM
https://www.youtube.com/watch?v=yv-4590EelQ
https://www.youtube.com/watch?v=YbU0ZusYt5A
https://www.youtube.com/watch?v=OsntGV2E_0o
https://www.youtube.com/watch?v=Q5rNu2ctx9k
https://www.youtube.com/watch?v=Jwx1ntLTmcg
https://www.youtube.com/watch?v=NlYj05Fmq5Q
https://www.youtube.com/watch?v=7AraQsHTtY0
https://www.youtube.com/watch?v=XgEujJw_0v0
https://www.youtube.com/watch?v=LU5TgyKcmg8
https://www.youtube.com/watch?v=bZTvV_09ozE
https://www.youtube.com/watch?v=06jhbOinWjk
https://www.youtube.com/watch?v=A7mEgBsgIm0
https://www.youtube.com/watch?v=rgKhz-fpXLM
https://www.youtube.com/watch?v=EUrexHWr5Fo
https://www.youtube.com/watch?v=Z1a3iEjznRw
https://www.youtube.com/watch?v=6M-C5TVTBQQ
https://www.youtube.com/watch?v=EXYAD6ljchs
https://www.youtube.com/watch?v=7A1hUeLWjhU
https://www.youtube.com/watch?v=_gd73Ss8wMY
https://myalbum.com/album/dNsV53AMXUOv
https://myalbum.com/album/bc58XdDBzKl8
https://myalbum.com/album/QzYMSASp89iJ
https://myalbum.com/album/gtnFZrbmlvp8
https://myalbum.com/album/XJa34VkRN9Qv
https://myalbum.com/album/ZTZaZqBiSHZA
https://myalbum.com/album/JGkca1uIc1YR
https://myalbum.com/album/iHRQVkJFZD3y
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RKZVC 1 2016 – 2017 

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

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

Schutten, Sjors Storkhorst, Michiel Krabbenborg, Remco Buiting, Paul Bürer, Nienke Hulshof 
Onder vlnr Sil van Doorn, Sven Jurjus, Lars Krabbenborg, Wesley Keegstra, Huib Jonkman, Laurens Knippenborg, 

Mark te Winkel, Waldo Rhebergen 
Afwezig Toby Bokkers, Bern Hummelink 

 

31-5-2017 RKZVC (2e klasse I)  31-5-2017 1e periode (2e klasse I) 

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

1 RKZVC 1 24 17 3 4 54 53 20  1 Leones 1 12 8 2 2 26 26 13 

2 Leones 1 24 12 6 6 42 46 24  2 Concordia-W 1 12 7 2 3 23 30 16 

3 FC Winterswijk 1 24 12 6 6 42 38 29  3 Spero 1 12 6 4 2 22 24 14 

4 Concordia-W 1 24 12 5 7 41 50 38  4 RKZVC 1 12 7 1 4 22 21 13 

5 Spero 1 24 11 7 6 40 41 29  5 AZC 1 12 7 0 5 21 27 21 

6 Vorden 1 24 10 7 7 37 32 30  6 Vorden 1 12 6 3 3 21 14 11 

7 AZC 1 24 11 3 10 36 49 44  7 FC Winterswijk 1 12 7 0 5 21 17 17 

8 Varsseveld 1 24 8 7 9 31 28 36  8 Varsseveld 1 12 5 2 5 17 16 18 

9 SDOUC 1 24 5 8 11 23 29 58  9 WAVV 1 12 3 2 7 11 17 18 

10 WAVV 1 24 5 7 12 22 42 40  10 SDOUC 1 12 3 2 7 11 19 38 

11 Rood Wit 1 24 5 6 13 21 38 50  11 Rood Wit 1 12 2 3 7 9 19 28 

12 OBW 1 24 4 9 11 21 35 54  12 OBW 1 12 1 5 6 8 17 25 

13 SC Rheden 1 24 6 2 16 20 36 65  13 SC Rheden 1 12 2 2 8 8 16 31 

 

31-5-2017 2e periode (2e klasse I)  
RKZVC kampioen 
FC Winterswijk, Leones en Concordia-W periodes 
 
FC Winterswijk gepromoveerd 
SC Rheden, OBW en Rood Wit gedegradeerd 
 
Babberich heeft alleen in het najaar gespeeld en zich 
tijdens de winterstop terug getrokken uit de competitie. 
Daarom zijn er maar 2 periodes. 

  Elftal G W GL V P DV DT  
1 RKZVC 1 12 10 2 0 32 32 7  
2 FC Winterswijk 1 12 5 6 1 21 21 12  
3 Spero 1 12 5 3 4 18 17 15  
4 Concordia-W 1 12 5 3 4 18 20 22  
5 Leones 1 12 4 4 4 16 20 11  
6 Vorden 1 12 4 4 4 16 18 19  
7 AZC 1 12 4 3 5 15 22 23  
8 Varsseveld 1 12 3 5 4 14 12 18  
9 OBW 1 12 3 4 5 13 18 29  
10 Rood Wit 1 12 3 3 6 12 19 22  
11 SDOUC 1 12 2 6 4 12 10 20  
12 SC Rheden 1 12 4 0 8 12 20 34  
13 WAVV 1 12 2 5 5 11 25 22           
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Pasfoto’s van spelers van de 1e selectie van RKZVC in het seizoen 2016 - 2017 

     
Harm Bokkers Toby Bokkers Remco Buiting Sil van Doorn Bart te Focht  
 

     
Bas Heutinck Ties Heutinck Bern Hummelink Jordi Hummelink Huib Jonkman 

     
Sven Jurjus Wesley Keegstra  Jelle Knippenborg Jouke Knippenborg Michiel Krabbenborg 

     
Bram te Molder Wouter Pillen Waldo Rhebergen Jens Schutten Sjors Storkhorst 

   
Tim van Wijngaarden Mark te Winkel 
 
Technische staf van de 1e selectie van RKZVC in het seizoen 2016 - 2017 

        
Laurens Knippenborg Lars Krabbenborg Joris Reijerink       Joost Rouwhorst     Tonnie Krabbenborg Paul Bürer 
 
Pasfoto’s van het medisch team van RKZVC in het seizoen 2016 - 2017 

     
John Eekelder Stijn van Zutphen Stan Kolkman Helga Wolsink Nienke Hulshof 
 

http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2016/08/Waldo-Rhebergen.jpg
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Zie voor de wedstrijdverslagen achterin dit voetbaljaarboek. 
Hoofdtrainer Laurens Knippenborg heeft in dit seizoen 1x een column geschreven: die staat achterin dit voetbaljaarboek 
in een apart hoofdstuk. 
 

Links naar alle video samenvattingen in het seizoen 2016 - 2017. 
− link 30-7-2016 Eerste training van RKZVC 1 
− link 17-8-2016 RKZVC 1 – Achilles Veen 1 Amstelcup 

− link 31-8-2016 RKZVC 1 – SVZW 1 (beker) 
− link 4-9-2016 RKZVC 1 – Leones 1 

− link 25-9-2016 RKZVC 1 – Vorden 1 
− link 16-10-2016 RKZVC 1 – SC Rheden 1 
− link 6-11-2016 RKZVC 1 – Rood Wit 1 

− link 27-11-2016 RKZVC 1 – Babberich 1 

− link 11-12-2016 RKZVC 1 – Varsseveld 1 

− link 5-2-2017 RKZVC 1 – Concordia W 1 

− link 2-4-2017 RKZVC 1 – OBW 1 

− link 10-4-2017 SC Rheden 1 – RKZVC 1 

− link 17-4-2017 RKZVC 1 – Spero 1 

− link 22-4-2017 RKZVC 1 kampioen 2e klas 2016-2017 (tegen FC Winterswijk) 
− link 24-4-2017 RKZVC is kampioen en promoveert naar eerste klas 

− link 1 team, 1 doel, motivatie 

− link 17-4-2017 RKZVC 1 Spero 1 movie clip 2 

− link 22-4-2017 ‘Kampioenswedstrijd’ RKZVC 1 movie 

− link 7-5-2017 RKZVC 1 – SDOUC 1 

 
Links naar fotoreportages in het seizoen 2016 - 2017 van RKZVC. 
− link 22-4-2017 RKZVC 1 – FC Winterswijk 1 (RKZVC 1 kampioen) 
− link april 2017 RKZVC 1 kampioen 2e klasse I 
− link 27-5-2017 Kampioensreceptie voor RKZVC 1 

 

Foto’s van de spelers met de bal aan de voet 

    

    

https://www.youtube.com/watch?v=ZFS1NQb933s
https://www.youtube.com/watch?v=gLNTtVydE_w
https://www.youtube.com/watch?v=ZcIP59wwxlE
https://www.youtube.com/watch?v=rHWINJWob2Q
https://www.youtube.com/watch?v=f50qt-u0XmA
https://www.youtube.com/watch?v=dRIrzDhw1HE
https://www.youtube.com/watch?v=Y2SlSGDlQ5c
https://www.youtube.com/watch?v=_R9tyR4wqAc
https://www.youtube.com/watch?v=6M8YR_qYflM
https://www.youtube.com/watch?v=NlYj05Fmq5Q
https://www.youtube.com/watch?v=bZTvV_09ozE
https://www.youtube.com/watch?v=06jhbOinWjk
https://www.youtube.com/watch?v=A7mEgBsgIm0
https://www.youtube.com/watch?v=rgKhz-fpXLM
https://www.youtube.com/watch?v=EUrexHWr5Fo
https://www.youtube.com/watch?v=Z1a3iEjznRw
https://www.youtube.com/watch?v=6M-C5TVTBQQ
https://www.youtube.com/watch?v=EXYAD6ljchs
https://www.youtube.com/watch?v=7A1hUeLWjhU
https://myalbum.com/album/gtnFZrbmlvp8
https://myalbum.com/album/XJa34VkRN9Qv
https://myalbum.com/album/iHRQVkJFZD3y
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RKZVC 2 2016 - 2017 

 
Boven vlnr Gerry Beerten, Pascal Klein Holkenborg, Bob te Molder, Stefan Beerten, Teun Krabbenborg, Thijs Rouwhorst 
Midden vlnr Martin Slot, Luc Spekschoor, Brian Voorhuis, Eric Rouwhorst, Michael Toebes, Tom Hulshof, Wilfried 

Waalderbos 
Onder vlnr Roy Boekelder, Elvis Almeida, Kevin Waalderbos, Ferhat Ozerdogan, Job Hummelink, Mark Bokkers, Wout 

Toebes, Niels te Molder 
Afwezig David Cuppers, Timme Hummelink 
 
Technische staf van RKZVC 2 in het seizoen 2016 - 2017 

 
Trainer 2e selectie 
Ferhat Ozerdogan 

 
Leider RKZVC 2 
Gerry Beerten  

 
Ass.-scheidsrechter RKZVC 2 
Thijs Rouwhorst 

 
Leider RKZVC 2 
Wilfried Waalderbos 

 
 

31-5-2017 RKZVC 2 (2e klasse C)  31-5-2017 1e periode (2e klasse C) 
  Elftal G W GL V P DV DT    Elftal G W GL V P DV DT 

1 RKZVC 2 22 15 5 2 50 41 14  1 RKZVC 2 8 7 1 0 22 18 4 

2 WVV '34 2 22 14 7 1 49 53 19  2 Silvolde 2 8 5 3 0 18 36 8 
3 Silvolde 2 22 13 6 3 45 58 19  3 WVV '34 2 8 5 3 0 18 18 8 
4 Longa '30 3 22 11 1 10 34 36 33  4 Concordia-W 3 8 4 1 3 13 14 10 
5 Witkampers 2 22 7 8 7 29 42 40  5 Lochem SP 2 8 4 0 4 12 9 10 
6 VIOD 2 22 7 6 9 27 31 36  6 VIOD 2 8 2 3 3 9 12 15 
7 Concordia-W 3 22 7 5 10 26 35 36  7 DVC '26 3 8 3 0 5 9 7 18 
8 SDOUC 2 22 6 5 11 23 24 46  8 Witkampers 2 8 2 2 4 8 18 20 
9 DCS 3 22 6 4 12 22 35 55  9 Longa '30 3 8 2 1 5 7 16 17 

10 Lochem SP 2 22 6 3 13 21 28 44  10 Reunie 2 8 2 1 5 7 8 21 
11 DVC '26 3 22 6 3 13 21 19 41  11 DCS 3 8 1 3 4 6 11 24 
12 Reunie 2 22 5 5 12 20 20 39  12 SDOUC 2 8 1 2 5 5 6 18 

http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2014/07/Gerrie-Beerten.jpg
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2014/07/Gerrie-Beerten.jpg
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2014/07/Thijs-Rouwhorst.jpg
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2014/07/Thijs-Rouwhorst.jpg
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31-5-2017  2e periode (2e klasse C)  31-5-2017 3e periode (2e klasse C) 

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

1 WVV '34 2 7 5 1 1 16 16 5  1 Longa '30 3 7 6 0 1 18 11 4 
2 RKZVC 2 7 4 2 1 14 11 5  2 WVV '34 2 7 4 3 0 15 19 6 
3 Witkampers 2 7 4 2 1 14 14 9  3 Silvolde 2 7 4 2 1 14 12 3 
4 Silvolde 2 7 4 1 2 13 10 8  4 RKZVC 2 7 4 2 1 14 12 5 

5 VIOD 2 7 3 1 3 10 10 8  5 SDOUC 2 7 3 1 3 10 11 17 
6 DCS 3 7 3 1 3 10 13 14  6 Concordia-W 3 7 2 2 3 8 11 13 
7 Reunie 2 7 2 3 2 9 7 7  7 VIOD 2 7 2 2 3 8 9 13 
8 Longa '30 3 7 3 0 4 9 9 12  8 Witkampers 2 7 1 4 2 7 10 11 
9 SDOUC 2 7 2 2 3 8 7 11  9 Lochem SP 2 7 2 1 4 7 9 13 

10 DVC '26 3 7 2 1 4 7 6 10  10 DCS 3 7 2 0 5 6 11 17 
11 Concordia-W 3 7 1 2 4 5 10 13  11 DVC '26 3 7 1 2 4 5 6 13 
12 Lochem SP 2 7 0 2 5 2 10 21  12 Reunie 2 7 1 1 5 4 5 11 
RKZVC 2 is kampioen, zie voor meer foto’s links onder deze foto 

 
 
 
 
 

 
Links naar alle video samenvattingen van RKZVC 2 in het seizoen 2016 - 2017. 
− link 11-9-2016 RKZVC 2 – Witkampers 2 

− link 30-10-2016 RKZVC 2 – VIOD 2 RKZVC 2 behaalt periodetitel 
− link 27-3-2017 RKZVC 2 – WWV ‘34 2 

 

Links naar fotoreportages in het seizoen 2016 - 2017 van RKZVC 2. 

− link mei 2017 RKZVC 2 kampioen 2016-2017 in 2e klasse 
 

RKZVC 2 behaalt 1e periodetitel  
op 13-10-2016 door 

 1-0 winst op VIOD 2 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=SaFgwctTJuQ
https://www.youtube.com/watch?v=0Jb-SXc22r4
https://www.youtube.com/watch?v=LU5TgyKcmg8
https://myalbum.com/album/ZTZaZqBiSHZA
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Spelers RKZVC 2 seizoen 2016-2017 
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Trainen op de vrijdag met de 2e selectie 

 
 
 
 
 
 
18-11-2016 Thema avond met RKZVC 2 
Hoe ' maak je je weg succesvol' 
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RKZVC 3 2016 - 2017 

 
Boven vlnr Guus Rouwhorst, Jordy Knippenborg, Kay Vos, Teun Krabbenborg, Joost Toebes, Tom Toebes, Tom te 

Molder, Martin Slot 
Onder vlnr Maikel Toebes, Niek Wopereis, Mout Storteler, Dennis Krabbenborg, Job Hummelink, Niels te Molder, Jelle 

Krabbenborg, Luc Spekschoor, Eric Rouwhorst 
Afwezig Sander Kolkman, Cas Maarse, Mitch Belterman, Stijn Rouwhorst, Harm Wolters 
 
 
Technische staf van RKZVC 3 seizoen 2016 - 2017 

 
Leider RKZVC 3 
Martin Slot 

 
Assistent scheidsrechter 
RKZVC 3 
Guus Rouwhorst 

  

 

  

Leider RKZVC 3 
Jordy Knippenborg 

31-5-2017 RKZVC 3 (4e klasse 07) 

  Elftal G W GL V P DV DT 

1 Longa '30 4 22 18 2 2 56 84 17 

2 VIOD 5 22 13 4 5 43 93 42 

3 FC Winterswijk 4 22 13 3 6 42 70 38 

4 FC Trias 3 21 12 5 4 41 61 24 

5 MEC 2 22 11 3 8 36 54 42 

6 Dinxperlo 2 21 9 4 8 31 49 39 

7 RKZVC 3 22 9 4 9 31 57 57 

8 KSH 2 22 7 5 10 26 33 54 

9 VIOS B. 3 22 8 0 14 24 40 71 

10 Etten 2 22 5 4 13 19 37 82 

11 KSV 2 22 5 3 14 18 29 69 

12 SDOUC 3 22 1 3 18 6 19 91 

 
 
 
 
 

 
RKZVC 4 is in het seizoen 2016 – 2017 terug getrokken uit de competitie vanwege te weinig beschikbare spelers  
 
 

http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2014/12/Guus-Rouwhorst.jpg
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2014/12/Guus-Rouwhorst.jpg
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RKZVC 5 2016 - 2017 

 
Boven vlnr Lars Krabbenborg, Niels Kuiper, Derk Toebes, Henry Klein Holkenborg, Gijs Reukers 
Onder vlnr Rick Wopereis, Coen Hummelink, Roel Lankveld, Erik Klein Goldewijk, Rens Spijkers, Thijs Winkel, Maikel ter 

Bogt 
Afwezig Hans Kampshof, Raymond Niënhuis, Han Rouwhorst, Johan Stortelder, Danny Wopereis, Martin Wopereis 
 
 
Technische staf van RKZVC 5 seizoen 2016 - 2017 

 
Leider RKZVC 5 
Erik Klein Goldewijk 

 
Leider RKZVC 5 
Martin Wopereis 

 
 
 

31-5-2017 RKZVC 5 (7e klasse 20) 

  Elftal G W GL V P DV DT 

1 Terborg 4 22 16 3 3 51 81 29 

2 Gendringen 4 22 16 0 6 48 60 41 

3 VIOS B. 6 22 13 3 6 42 73 47 

4 FC Winterswijk 10 22 12 3 7 39 63 50 

5 AD '69 5 22 10 5 7 35 57 29 

6 Meddo SC 3 22 10 4 8 34 46 30 

7 Silvolde 6 22 8 6 8 30 37 39 

8 KSV 4 22 8 6 8 30 29 37 

9 RKZVC 5 22 8 3 11 27 47 41 

10 SVGG 3 22 4 6 12 18 33 47 

11 MEC 4 22 3 2 17 11 18 100 

12 Bredevoort 3 22 2 3 17 9 15 69 
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RKZVC 6 2016 - 2017 

 
Boven vlnr Tonnie Kolkman, Jos Kolkman, Twan Hulshof, Ronald Kleinmeulman, Rolf Kleinmeulman, Guus Kolkman, 

Menno Groters, Freddy Bokkers, Tonnie Hulshof 
Onder vlnr Bennie Storkhorst, Patrick Klein Holkenborg, Wilco Wopereis, Eddy Immink, Marcel Peppelman, Derby Groot 

Severt, Martin Klein Holkenborg, Dion Rouwhorst, Marco Spekschoor 
Afwezig Ido Klein Holkenborg, Marco Payers, Niek Spekschoor 
 
Technische staf van RKZVC 6 in het seizoen 2016 - 2017 

 
Leider RKZVC 6 
Jos Kolkman 

 
Leider RKZVC 6 
Tonnie Hulshof 

 
Leider RKZVC 6 
Tonnie Kolkman 

 
  

31-5-2017 RKZVC 6 (7e klasse 19) 

  Elftal G W GL V P DV DT 

1 AD '69 4 22 21 1 0 64 105 16 

2 Bredevoort 4 22 14 3 5 45 66 43 

3 FC Winterswijk 11 22 14 2 6 44 80 46 

4 Silvolde 7 22 13 1 8 40 81 51 

5 Ruurlo 5 22 13 1 8 40 75 60 

6 RKZVC 6 22 11 3 8 36 84 57 

7 Vosseveld 3 22 7 5 10 26 53 54 

8 KSH 3 22 6 3 13 21 45 70 

9 Meddo SC 4 22 6 2 14 20 36 91 

10 FC Trias 10 22 4 4 14 16 41 69 

11 KSV 5 22 4 4 14 16 29 71 

12 FC Winterswijk 12 22 4 1 17 13 28 95 
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Het 6e sloot het seizoen af met een bezoek aan het Pluimveebedrijf Schieven en een barbecue bij Tonnie Kolkman 

 
 

 
 
Met de kermis schoot Freddy Bokkers de vogel er af en werd hij dus koning. Bijzonder is dat dochter Lynn prinses werd.
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RKZVC 7 2016 - 2017 

 
Boven vlnr Mark Nijenhuis, Tim Papen, Stan te Molder, Bas te Molder, Bob Klein Goldewijk, Jur Eekelder, Myron Groot 

Zevert 
Onder vlnr Sjaak Kolkman, Joep Holkenborg, Thomas van Hagen, Tymen Paul, Remco Bokkers, Mark Wopereis, Stijn 

Wopereis 
Afwezig Bart Kolkman, Stan ten Have, Freek Toebes, Bern Klein Holkenborg, Pieter Krabbenborg (leider) 
 
Technische staf van RKZVC 7 in het seizoen 2016 - 2017 

 
Leider RKZVC 7 
Mark Nijenhuis  

 
Leider RKZVC 7 
Pieter Krabbenborg  

 
Leider RKZVC 7 
Freek Toebes 

 

31-5-2017 RKZVC 7 (7e klasse 34) 

  Elftal G W GL V P DV DT 

1 Erix 4 20 17 1 2 52 67 25 
2 Reunie 4 20 16 1 3 49 96 38 
3 RKZVC 7 20 13 2 5 41 73 46 
4 EGVV 2 20 11 3 6 36 77 43 
5 Hoeve Vooruit 5 20 10 1 9 31 54 53 
6 VIOS B. 7 20 10 0 10 30 53 67 
7 Hector 4 20 8 3 9 27 59 59 
8 VIOS B. 8 20 7 2 11 23 63 75 
9 Ruurlo 6 20 5 1 14 16 44 74 
10 Grol 9 20 2 4 14 10 22 61 
11 FC Eibergen 7 20 2 0 18 6 32 99 
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Video’s rondom het zevende 

− link 28 februari söwent seubn - vios 7. vriendschappelijke wedstrijd 
Video’s rondom het zevende 

− link RKZVC 7 heeft een eigen Facebookpagina 
Gekke bekken RKZVC 7 

− link 5-10-2016 Hoe maak je een goede teamfoto (RKZVC 7) 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=dZ-g-AUAz1Q
https://www.facebook.com/zieuwent7
https://www.youtube.com/watch?v=EKJCqx6mhSI
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TOPSCORERS SENIOREN RKZVC SEIZOEN 2016 - 2017  

nr  
doel 

punten elftal 
 

nr  
doel 

punten elftal 

1 Myron Groot Zevert 39 RKZVC 7 + 6 + 5 
 

36-51 Waldo Rhebergen 2 RKZVC 1 

2 Rolph Kleinmeulman 33 RKZVC 6 
 

36-51 Jordi Hummelink 2 RKZVC 2 

3 Marco Spekschoor 14 RKZVC 6 
 

36-51 Jelle Knippenborg 2 RKZVC 2 

4-5 Sjors Storkhorst 13 RKZVC 1 
 

36-51 Mark Bokkers 2 RKZVC 2 + 3 

4-5 Pascal Klein Holkenborg 13 RKZVC 2 
 

36-51 Tom te Molder 2 RKZVC 3 

6 Lars Krabbenborg 12 RKZVC 5 
 

36-51 Niek Wopereis 2 RKZVC 3 

7 Jens Schutten 11 RKZVC 1 
 

36-51 Mout Storteler  2 RKZVC 3 

8-9 Jouke Knippenborg 10 RKZVC 1 
 

36-51 Mark Knippenborg 2 RKZVC 5 

8-9 Stan te Molder  10 RKZVC 7 
 

36-51 Coen Hummelink 2 RKZVC 5 

10-11 Mitch Belterman  9 RKZVC 3 
 

36-51 Roel Lankveld 2 RKZVC 5 

10-11 Freddy Bokkers 9 RKZVC 6 
 

36-51 Maikel ter Bogt 2 RKZVC 5 

12-16 Harm Bokkers 8 RKZVC 1 
 

36-51 Paul Burer 2 RKZVC 5 

12-16 Brian Voorhuis 8 RKZVC 2 + 3 
 

36-51 Sjaak Storkhorst 2 RKZVC 6 

12-16 Joost Toebes  8 RKZVC 3 
 

36-51 Ronald Kleinmeulman 2 RKZVC 6 

12-16 Dennis Krabbenborg 8 RKZVC 3 
 

36-51 Bart Kolkman  2 RKZVC 7 

12-16 Thijs Winkel 8 RKZVC 5 
 

52-70 Michiel Krabbenborg 1 RKZVC 1 

17 Twan Hulshof 7 RKZVC 6 
 

52-70 Bram te Molder 1 RKZVC 2 

18-22 Sven Jurjus 6 RKZVC 1 
 

52-70 Wout Toebes 1 RKZVC 2 

18-22 Bob te Molder 6 RKZVC 2 + 3 
 

52-70 Tim van Wijngaarden 1 RKZVC 2 

18-22 Jelle Krabbenborg 6 RKZVC 3 
 

52-70 Bas Heutinck 1 RKZVC 2 

18-22 Joep Holkenborg 6 RKZVC 7 
 

52-70 Sil van Doorn 1 RKZVC 2 

18-22 Freek Toebes 6 RKZVC 7 
 

52-70 Kay Vos 1 RKZVC 3 

23-25 Sander Kolkman 5 RKZVC 3 
 

52-70 Roy Boekelder 1 RKZVC 3 

23-25 Tim Papen  5 RKZVC 7 
 

52-70 Tom Toebes  1 RKZVC 3 

23-25 Bob Klein Goldewijk 5 RKZVC 7 + 6 
 

52-70 Erik Klein Goldewijk 1 RKZVC 5 

26-29 Elvis Almeida 4 RKZVC 2 
 

52-70 Han Rouwhorst 1 RKZVC 5 

26-29 Harm Wolters 4 RKZVC 3 
 

52-70 Henry Klein Holkenborg 1 RKZVC 5 

26-29 Johan Stortelder 4 RKZVC 5 + 6 
 

52-70 Marco Payers 1 RKZVC 6 

26-29 Derby Groot Severt 4 RKZVC 6 
 

52-70 Niek Spekschoor 1 RKZVC 6 

30-35 Toby Bokkers 3 RKZVC 1 
 

52-70 Bas te Molder 1 RKZVC 7 

30-35 Wouter Pillen 3 RKZVC 1 
 

52-70 Stijn Wopereis 1 RKZVC 7 

30-35 Niels te Molder 3 RKZVC 2 
 

52-70 Jur Eekelder 1 RKZVC 7 

30-35 Rick Wopereis 3 RKZVC 5 
 

52-70 eigen doelpunt RKZVC 1 1 tegenstander 

30-35 Guus Kolkman 3 RKZVC 6 
 

52-70 eigen doelpunt RKZVC 2 1 tegenstander 

30-35 Mark Wopereis 3 RKZVC 7 
 

    

    
 

 Totaal gescoord 350  
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RKZVC 45+ 1 2016 - 2017 

 
Boven vlnr Henry Hummelink, Robert te Focht, Jos Heutinck, Tonnie Hulshof, Rene Klein Holkenborg, Ferdinand 

Schutten, Joost Rouwhorst  
Onder vlnr Rene Doppen, Wilbert Stoverinck, Eugene Hoenderboom, Henri Weikamp, Jos Kolkman  
Afwezig Bart Klein Goldewijk, John Krabbenborg 
 
Technische staf van RKZVC 45+ 1 in het seizoen 2016 - 2017 

 
Leider RKZVC 45+ 1 
Joost Rouwhorst  

 
Leider RKZVC 45+ 1 
Eugène Hoenderboom 

 
Leider RKZVC 45+ 1 
Tonnie Krabbenborg 

 
 

Najaar 2016 RKZVC 45+ 1 (1e klasse 07)  Voorjaar 2017 RKZVC 45+ 1 (1e klasse 04) 

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

1 Grol 45+1 12 7 2 3 23 32 17  1 VIOD 45+1 15 11 3 1 36 27 4 

2 KSH 45+1 12 5 1 6 16 18 20  2 RKZVC 45+1 13 7 1 5 22 21 11 

3 RKZVC 45+1 12 5 1 6 16 16 25  3 Zelos 45+2 12 6 3 3 21 17 11 

4 Erix 45+1 12 4 2 6 14 20 24  4 Zelos 45+1 12 2 2 8 8 10 26 

          5 Keijenburgse Boys 

45+1 

14 2 1 11 7 8 31 
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RKZVC 45+ 2 2016 - 2017 

 
Boven vlnr Mark Lankveld, Tjerk Jetten, Martin Toebes, Guido Stortelder, Theo Maatkamp, Wilfried Hoenderboom  
Onder vlnr Rogier Bekkenutte, Jos Hoenderboom, Erik Spexgoor, Erik Klein Goldewijk, Raymond Klein Goldewijk 
 
Technische staf van RKZVC 45+ 2 in het seizoen 2016 - 2017 

 
Leider RKZVC 45+ 1 
Joost Rouwhorst  

 
Leider RKZVC 45+ 1 
Eugène Hoenderboom 

 
Leider RKZVC 45+ 1 
Tonnie Krabbenborg 

 
 

22-12-2016 RKZVC 45+ 2 (1e klasse 12)  12-5-2017 RKZVC 45+ 2 (1e klasse 09) 

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

1 Grolse Boys 45+1 12 9 1 2 28 25 7  1 RKZVC 45+2 20 11 5 4 38 20 14 

2 RKZVC 45+2 12 7 0 5 21 24 16  2 FC Trias 45+1 20 10 5 5 35 32 15 

3 VIOS B. 45+1 12 4 1 7 13 8 16  3 Erix 45+1 20 8 8 4 32 21 16 

4 Grol 45+2 12 2 2 8 8 8 26  4 KSH 45+1 20 6 4 10 22 16 24 
          5 Grol 45+3 20 1 6 13 9 3 23 

           RKZVC 45+2 kampioen 
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Voor de meeste teams is de winterstop begonnen, maar de 45+ teams gaan in 
een aangepast tempo verder op het Stamppot toernooi in Ruurlo (18-12-2016) 

 

 
 
 
 
 
 
 

1.  

RKZVC 45+ 2 is kampioen geworden op 12-5-2017
  

.  
Door de laatste wedstrijd met 2-0 te 
winnen is RKZVC 45+ 2 kampioen 
geworden! Gefeliciteerd 
 
 
Het feest is nog niet zo uitbundig als 
bij het kampioenschap van het 1e en 
2e maar het is nog vroeg in de avond. 
Het zal wel laat worden. Dus proost …  
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RKZVC JO19-1 2016 - 2017 

 
Boven vlnr Walter Overkamp, Bob te Molder, Marn Klein Holkenborg, Nick Spekschoor, Lorenzo Krabbenborg, Stijn te 

Molder, Giel Karnebeek, Martin Klein Holkenborg  
Onder vlnr Phillipe Freij, Jurek Domhof, Björn Doppen, Yoram Nieuwenhuis, Sven Huinink, Jasper Baks, Luuk Hillen, 

Indie Meekes, Sven Reukers  
 

Trainer / leider JO19-1 
Walter Overkamp 

 
Leider JO19-1 
Bob te Molder 

 
Assistent scheidsrechter  
JO19-1 
Martin Klein Holkenborg 

 

31-5-2017 RKZVC JO19-1 (2e klasse 09) 

  Elftal G W GL V P DV DT 

1 MvR JO19-1 26 23 1 2 70 142 26 

2 Dinxperlo JO19-1 26 23 1 2 70 138 27 

3 AZSV JO19-2 25 16 4 5 52 86 41 

4 Ajax B JO19-1 26 15 3 8 48 65 48 

5 DZSV JO19-1 25 14 5 6 46 62 41 

6 Varsseveld JO19-1 26 11 1 14 34 48 55 

7 Silvolde JO19-1 26 10 4 12 34 46 65 

8 Terborg JO19-1 26 10 3 13 33 65 93 

9 KSH/Westendorp JO19-1 26 9 4 13 31 30 53 

10 AD '69 JO19-1 26 9 4 13 31 43 75 

11 Gendringen/GWVV JO19-1 24 9 2 13 29 50 70 

12 RKZVC JO19-1 26 6 0 20 18 34 87 

13 FC Winterswijk JO19-2 26 4 1 21 13 24 95 

14 Etten JO19-1 26 3 3 20 12 24 81 

http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2014/09/Walter-Overkamp.jpg
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2014/09/Bob-te-Molder.jpg
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2014/09/Martin-Klein-Holkenborg-verkleind.jpg
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RKZVC JO17-1 2016 - 2017 

 
Boven vlnr Wout Toebes, Bram Groot Wassink, Gijs Krabbenborg, Twan Gebbinck, Thijs Koelewijn, Jetze Wiegerinck, 

Luuk Vossers, Jelle Krabbenborg, Remco Bokkers 
Onder vlnr Siebe Klein Goldewijk, Jord Krabbenborg, Thijmen Domhof, Thijs Jansen, Dylan Spekschoor, Rijk Voogel 

Daniel Karnebeek 
Afwezig Ties Leneman 
 

 
Trainer / leider JO17-1 
Wout Toebes 

 
Trainer / leider JO17-1 
Jouke Knippenborg 

 

 
Assistent-scheidsrechter JO17-1 
Remco Bokkers 

  

 
 

31-5-2017 RKZVC JO17-1 (2e klasse 09) 

  Elftal G W GL V P DV DT 

1 RKZVC JO17-1 22 19 2 1 59 95 18 

2 Reunie JO17-1 22 17 0 5 51 97 31 

3 Longa '30 JO17-2 21 16 2 3 50 74 29 

4 Grol JO17-2 21 15 3 3 48 63 24 

5 HSC '21 JO17-2 21 12 0 9 36 63 45 

6 SP Rekken JO17-1 22 11 0 11 33 61 45 

7 VIOS B. JO17-1 21 10 1 10 31 49 53 

8 Neede JO17-1 21 8 4 9 28 50 54 

9 FC Trias JO17-2 22 4 2 16 14 31 72 

10 Bon Boys JO17-2 22 3 3 16 12 42 103 

11 FC Eibergen JO17-2 22 3 2 17 11 25 68 

12 Haaksbergen JO17-1 21 1 1 19 4 24 132 
 

RKZVC JO17-1 kampioen! 
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RKZVC JO17-1 werd kampioen op zaterdag 7-5-2017 
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RKZVC JO17-2 2016 - 2017 

 
Boven vlnr Jurre klein Holkenborg, Yah-el Vreeman, Koen Krabbenborg, Jasper Lankveld, Teun Hulshof, Stan 

Leemreize, Sven Doppen, Jarno Stoverinck, Simon te Molder, Bram Storteler 
Onder vlnr Hugo Hoenderboom, Boet Storteler, Wilbert Stoverinck, Chiel van Dillen, Elvis Almeida, Femke Berendsen, 

Jord Waalderbos 
Afwezig Joey Lageschaar, Marco Waalderbos (leider), Mark Lankveld (leider) 

 

 
Trainer / leider JO17-2 
Elvis Almeida 

 
Leider JO17-2 
Marco Waalderbos 

 
Leider JO17-2 
Wilbert Stoverinck 

 
Assistent scheidsrechter JO17-2 
Mark Lankveld 

 

22-12-2016 najaar RKZVC JO17-2 (4e klasse 22)   31-5-2017 voorjaar RKZVC JO17-2 (4e klasse 13) 

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

1 Reunie JO17-2 8 8 0 0 24 55 9   1 MEC/Bredevoort JO17-1 11 9 1 1 28 31 15 

2 SVBV JO17-1 8 6 1 1 19 64 12   2 Erix JO17-1 11 8 1 2 25 52 22 

3 FC Eibergen JO17-4 8 5 1 2 16 35 19   3 AZSV JO17-3 11 8 1 2 25 48 23 

4 RKZVC JO17-2 8 4 0 4 12 20 25   4 RKZVC JO17-2 11 7 1 3 22 43 28 

5 Longa '30 JO17-6 8 3 1 4 10 12 30   5 FC Winterswijk JO17-4 11 6 1 4 19 40 30 

6 Ruurlo JO17-3 8 3 0 5 9 12 34   6 Varsseveld JO17-3 11 5 1 5 16 36 46 

7 KSV JO17-1 8 2 0 6 6 15 35   7 Grol JO17-4 11 5 0 6 15 30 42 

10 FC Trias JO17-5 8 2 0 6 6 14 44   10 Longa '30 JO17-6 11 3 2 6 11 28 30 

11 FC Winterswijk JO17-5 8 1 1 6 4 12 31   11 KSV JO17-1 11 3 2 6 11 32 42 

             12 Ruurlo JO17-3 11 3 1 7 10 19 29 
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RKZVC MO17-1 2016 - 2017 

 
Boven vlnr Marco Spieker (MGZ Montage), Sarah Domhof, Elise Stemerdink, Cato Hulshof, Jill Temming, Britt Goldewijk, 

Silke Wopereis, Anouk Harbers, Samantha Lankveld 
Onder vlnr Sofie Weelink, Joyce Wopereis, Lynn Bokkers, Marin te Brake, Pleun Marschalk, Thijs Rouwhorst  
  
  

 
Leider MO17-1 
Marco Spieker  

 
Trainster / leidster MO17-1 
Samantha Smans  

 
Assistent scheidsrechter MO17-1 
Thijs Rouwhorst 

 

22-12-2016 najaar RKZVC MO17-1 (2e klasse 03)   31-5-2017 voorjaar RKZVC MO17-1 (2e klasse 7) 

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

1 Varsseveld MO17-

1 

8 6 1 1 19 20 10   1 MEC/Bredevoort 

MO17-1 

10 7 0 3 21 36 19 

2 AZSV MO17-1 8 6 0 2 18 27 16   2 AD '69 MO17-1 10 7 0 3 21 27 16 

3 Longa '30 MO17-1 8 5 1 2 16 28 17   3 Gendringen MO17-1 10 6 1 3 19 23 15 

4 AD '69 MO17-1 7 4 2 1 14 21 7   4 Ulftse Boys MO17-1 10 6 1 3 19 26 20 

5 Rekken MO17-1 8 4 0 4 12 23 23   5 RKZVC MO17-1 10 5 1 4 16 13 16 

6 Dinxperlo MO17-1 7 3 0 4 9 11 13   6 Zelhem MO17-1 9 5 0 4 15 30 18 

7 MEC/Bredevoort 

MO17-1 

8 2 0 6 6 20 30   7 Dinxperlo MO17-1 10 5 0 5 15 20 18 

10 Ruurlo MO17-1 8 2 0 6 6 16 38   10 Grol MO17-1 10 5 0 5 15 20 22 

11 RKZVC MO17-1 8 1 0 7 3 15 27   11 DCS MO17-2 10 3 0 7 9 19 25 

             12 FC Winterswijk 

MO17-2 

9 2 2 5 8 15 21 

http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2014/07/Thijs-Rouwhorst.jpg
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2014/07/Thijs-Rouwhorst.jpg
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RKZVC JO15-1 2016 - 2017 

 
Boven vlnr Freek Toebes, Ticho Rouwhorst, Roel Jansen, Pim Klein Goldewijk, Thijs van Ostayen, Maik Weustenenk, 

Tim Leemreize, Bas Heutinck  
Onder vlnr Thieme Terhaerdt, Jelmer Harbers, Tijn Hoenderboom, Sem Wopereis, Joel Payers, Tristan Krabbenborg, Syl 

Doppen, Niels Berendsen, Hidde Ruesink  
Afwezig Niels Berentsen (trainer) 
 

 
Trainer / leider JO15-1 
Niels Berentsen  

 
Leider JO15-1 
Bas Heutinck  

 

 
Assistent scheidsrechter JO15-1 
Freek Toebes 

  

 

31-5-2017  RKZVC JO15-1 (2e klasse 12) 

  Elftal G W GL V P DV DT 

1 AZC JO15-1 22 18 4 0 58 111 21 

2 FC Zutphen JO15-2 22 16 3 3 51 75 29 

3 Pax JO15-1 22 15 5 2 50 96 21 

4 Witkampers JO15-1 22 15 4 3 49 99 27 

5 Ruurlo JO15-1 22 12 2 8 38 55 53 

6 RKZVC JO15-1 22 12 1 9 37 87 50 

7 SVBV JO15-1 22 10 0 12 30 61 70 

8 Warnsveldse Boys 

JO15-2 

22 6 1 15 19 37 82 

9 Zelos JO15-1 22 5 4 13 19 20 68 

10 Vorden JO15-2 22 4 4 14 16 19 80 

11 Lochem SP JO15-2 22 1 4 17 7 17 94 

12 DEO JO15-1 22 1 2 19 5 22 104 

 
 
 
 
 

 

http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2014/09/Niels-Berentsen.jpg
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2014/07/Bas-Heutinck-rechthoekig.jpg
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2015/05/Freek-Toebes.gif


 

  

RKZVC JO15-2 2016 - 2017 

 
Boven vlnr Alfred te Molder, Koen Hillen, Menno Arfman, Chiel te Molder, Melvin Reukers, Bram Stegers, Toon van 

Boeckel, Johan Roorda  
Onder vlnr Wessel de Vries, Thijs de Bree, Thomas Hendriksen, Marthé te Molder, Jan Krabbenborg, Ivar te Molder 

Ruben Koldewey, Jildar Mul, Mack Pullens 
Afwezig Lawrence Mul (trainer), Hemmie Hummelink (leider) 
 

 
Trainer JO15-2 
Lawrence Mul  

 
Leider JO15-2 
Hemmie Hummelink  

 
Assistent scheidsrechter JO15-2 
Alfred te Molder 

 

22-12-2016 najaar RKZVC JO15-2 (5e klasse 18)   31-5-2017 voorjaar RKZVC JO15-2 (4e klas 14) 

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

1 FC Winterswijk JO15-5 11 11 0 0 33 93 27   1 KSV JO15-1 10 9 0 1 27 54 13 
2 FC Trias JO15-6 11 9 1 1 28 62 11   2 Gendringen JO15-2 10 9 0 1 27 47 6 
3 RKZVC JO15-2 11 8 1 2 25 62 18   3 Ajax B JO15-1 10 9 0 1 27 40 8 
4 SP Haarlo/Noordijk JO15-

1 

11 5 1 5 16 50 44   4 Longa '30 JO15-3 10 6 0 4 18 58 22 
5 Ruurlo JO15-3 11 5 1 5 16 25 29   5 DZC '68 JO15-4 10 6 0 4 18 31 19 
6 VIOS B JO15-3 9 4 3 2 15 43 30  6 Halle JO15-1 10 5 0 5 15 21 19 
7 HSC '21 JO15-4 11 4 1 6 13 27 53  7 FC Winterswijk JO15-4 10 3 0 7 9 17 34 
8 FC Eibergen JO15-4 10 4 0 6 12 20 29  8 AZSV JO15-5 10 3 0 7 9 19 46 
9 Longa '30 JO15-6 11 4 0 7 12 34 54  9 RKZVC JO15-2 10 3 0 7 9 10 41 

10 DEO JO15-2 11 3 0 8 9 21 65  10 DZSV JO15-2 10 2 0 8 6 18 35 
11 VIOS B. JO15-2 10 1 1 8 4 23 59  11 FC Trias JO15-4 10 0 0 10 0 7 79 
12 Neede JO15-3 11 1 1 9 4 16 57           

http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2014/10/Lawrence-Mul.jpg
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2014/07/Hemmie-Hummelink.jpg
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2014/07/Alfred-te-Molder.gif


 

  

RKZVC MO15-1 2016 - 2017 

 
Boven vlnr Robert Temming, Rens Spijkers, Anna Karnebeek, Anne ten Haaff, Babet Temming, Nina Sonderen, Job 

Hummelink  
Onder vlnr Kris Bouwman, Jet Spieker, Inez Rietberg, Maaike Reuvers, Lian Wopereis, Beau Goldewijk, Imke Berendsen 
 

 
Trainer / leider MO15-1 
Rens Spijkers  

 
Trainer MO15-1 
Robert Temming  

 
Assistent scheidsrechter MO15-1 
Job Hummelink 

 

22-12-2016 najaar RKZVC MO15-1 (2e klasse 10)  31-5-2017 voorjaar RKZVC MO15-1 (2e klas 03) 

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

1 Ulftse Boys MO15-1 11 11 0 0 33 101 3  1 Grol MO15-1 11 10 1 0 31 43 3 
2 DZSV MO15-1 10 9 0 1 27 31 9  2 Dinxperlo MO15-1 11 9 1 1 28 61 17 
3 Dinxperlo MO15-1 11 7 1 3 22 47 29  3 VVG '25 MO15-1 11 8 2 1 26 56 9 
4 FC Winterswijk 

MO15-1 

11 6 1 4 19 26 18  4 FC Eibergen MO15-2 11 6 1 4 19 24 18 
5 RKZVC MO15-1 11 6 0 5 18 22 37  5 FC Trias MO15-1 11 5 1 5 16 27 20 
6 FC Eibergen MO15-2 11 5 2 4 17 22 33  6 RKZVC MO15-1 11 4 4 3 16 20 17 

7 FC Trias MO15-1 11 4 3 4 15 20 27  7 Bon Boys MO15-1 11 4 2 5 14 22 34 
8 Longa '30 MO15-2 11 3 2 6 11 13 39  8 FC Winterswijk MO15-

1 

11 3 3 5 12 13 22 
9 DZC '68 MO15-1 10 2 1 7 7 15 28  9 Longa '30 MO15-2 11 3 1 7 10 27 41 

10 ST: VVG'25/Etten 

MO15-2 

11 1 4 6 7 10 32  10 Grol MO15-2 11 3 0 8 9 15 28 
11 AZSV MO15-2 11 2 1 8 7 16 39  11 AZSV MO15-2 11 2 2 7 8 17 30 
12 Grol MO15-2 11 1 1 9 4 9 38  12 Ulftse Boys MO15-2 11 0 0 11 0 4 90 

http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2014/09/Rens-Spijkers.jpg
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2014/09/Robert-Temming.jpg
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2014/07/Job-Hummelink.gif


 

  

RKZVC JO13-1 2016 - 2017 

 
Boven vlnr Stijn Immink, Stef Rouwhorst, Naud Gebbinck, Bas Heutinck, Pim Kolkman, Marco Payers, Finn Eekelder  
Onder vlnr Ryan Payers, Hannes Domhof, Jesse Vos, Pepijn Vosters, Daan Rouwhorst, Willem Domhof, Yob Goldewijk, 

Marijn Harbers, Dico Stegers 

 
Trainer / leider JO13-1 
Stef Rouwhorst  

 
Trainer JO13-1 
Bas Heutinck  

  
Assistent scheidsrechter JO13-1 
Marco Payers 

 

22-12-2016 najaar RKZVC JO13-1 (2e klasse 11)  31-5-2017 voorjaar RKZVC JO13-1 (2e klasse 03) 

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

1 DZSV JO13-1 11 8 2 1 26 45 18  1 Concordia-W JO13-1 11 9 1 1 28 48 12 

2 Neede JO13-1 11 8 2 1 26 27 9  2 DZSV JO13-1 11 8 1 2 25 35 19 

3 RKZVC JO13-1 11 6 3 2 21 37 16  3 SC Rheden JO13-1 11 7 1 3 22 34 17 

4 AZSV JO13-2 10 6 2 2 20 29 18  4 HC '03 JO13-1 10 6 1 3 19 30 25 

5 Zelos JO13-2 11 6 2 3 20 37 20  5 Neede JO13-1 11 6 1 4 19 33 23 

6 FC Trias JO13-2 10 4 3 3 15 27 25  6 Gendringen JO13-1 11 5 2 4 17 36 24 

7 Grol JO13-2 11 3 4 4 13 28 33  7 AZSV JO13-2 11 4 1 6 13 28 37 

8 FC Eibergen JO13-2 11 2 4 5 10 15 27  8 Doetinchem JO13-1 10 3 3 4 12 27 31 

9 FC Winterswijk JO13-

2 

11 2 3 6 9 20 32  9 Groessen JO13-1 11 3 2 6 11 28 39 

10 SP Lochem JO13-2 11 2 3 6 9 20 37  10 Zelos JO13-2 11 2 1 8 7 29 44 

11 DEO JO13-1 11 2 0 9 6 18 40  11 SDOUC JO13-1 11 2 1 8 7 21 44 

12 Longa '30 JO13-2 11 1 2 8 5 16 44  12 RKZVC JO13-1 11 2 1 8 7 18 52 



 

  

RKZVC JO13-2 2016 - 2017 

 
Boven vlnr Peter Rouwhorst, Twan Klein Goldewijk, Pleun Boschker, Tom Klein Gebbinck, Sam Hendriks, Wout 

Wopereis, Luuk te Molder, Justin Mul  
Onder vlnr Mark Rouwhorst, Sven Baks, Pim Teunissen, Jelte Beerten, Thijmen Rouwhorst, Jort Mul, Heiko Karnebeek  
Afwezig Bram Pierik 
 

 
Trainer / leider JO13-2 
Justin Mul  

 
Assistent scheidsrechter JO13-2 
Peter Rouwhorst RKZVC JO13-2 kampioen najaar 2016 

 

22-12-2016 najaar RKZVC JO13-2 (5e klasse 14)  31-5-2017 voorjaar RKZVC JO13-2 (4e klasse 22) 

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

1 RKZVC JO13-2Gd 11 11 0 0 33 64 4  1 Longa '30 JO13-4 10 10 0 0 30 64 10 
2 AZSV JO13-5 11 7 3 1 24 59 17  2 RKZVC JO13-2 10 6 3 1 21 32 9 
3 FC Trias JO13-6d 11 7 2 2 23 48 25  3 FC Trias JO13-4 10 6 1 3 19 46 25 
4 Ruurlo JO13-3G 11 7 2 2 23 35 12  4 Grol JO13-4 10 6 1 3 19 31 19 
5 Varsseveld JO13-3G 11 7 1 3 22 37 27  5 Halle JO13-1 10 6 0 4 18 27 23 
6 Vosseveld JO13-3G 11 6 1 4 19 20 16  6 SVGG JO13-1 10 4 1 5 13 27 38 
7 Dinxperlo JO13-2d 11 5 0 6 15 27 38  7 AZSV JO13-5 10 3 3 4 12 29 48 
8 SJO MEC/Bredevoort 

JO13-2 

11 4 1 6 13 30 40  8 MEC/Bredevoort JO13-

1 

10 3 2 5 11 24 33 
9 Longa '30 JO13-5G 11 3 1 7 10 22 37  9 SDOUC JO13-2 10 2 0 8 6 17 39 

10 DZSV JO13-3 11 2 0 9 6 10 51  10 RKZVC JO13-3 10 2 0 8 6 19 44 
11 Grol JO13-5 11 1 0 10 3 8 46  11 FC Winterswijk JO13-4 10 1 1 8 4 19 47 
12 SC Meddo JO13-2G 11 0 1 10 1 9 56           

 

http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2014/09/Peter-Rouwhorst.jpg
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2014/09/Peter-Rouwhorst.jpg


 

  

RKZVC JO13-2 kampioen november 2016  

  

 

  



 

  

RKZVC JO13-3 2016 - 2017 

 
Boven vlnr Tjebbe te Molder, Denzel Hendriks, Lars Kolkman, Patrick Klein Holkenborg, Tim Wissink, Daan Spexgoor, 

Jens Taken  
Onder vlnr Dani Krabbenborg, Djervi Baks, Ruben Klein Holkenborg, Douwe Stoltenborg, Iris Jansen, Marick van der 

Veer, Collin Baks  
Afwezig Bart de Graaf (trainer) 
 

 
Trainer JO13-3 
Bart de Graaf  

 
Trainer / leider JO13-3 
Patrick Klein Holkenborg 

 

22-12-2016 najaar RKZVC JO13-3 (5e klasse 29)  31-5-2017 voorjaar RKZVC JO13-3 (4e klasse 22) 

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

1 GSV 63 JO13-2 11 10 0 1 30 74 15  1 Longa '30 JO13-4 10 10 0 0 30 64 10 
2 RKZVC JO13-3 11 9 1 1 28 92 10  2 RKZVC JO13-2 10 6 3 1 21 32 9 
3 SDOUC JO13-2 11 8 0 3 24 59 22  3 FC Trias JO13-4 10 6 1 3 19 46 25 
4 VIOS B. JO13-1 11 8 0 3 24 45 23  4 Grol JO13-4 10 6 1 3 19 31 19 
5 Concordia-W JO13-3 10 6 1 3 19 60 13  5 Halle JO13-1 10 6 0 4 18 27 23 
6 Grolse Boys JO13-1 10 6 0 4 18 30 30  6 SVGG JO13-1 10 4 1 5 13 27 38 
7 FC Winterswijk JO13-

5 

11 4 1 6 13 33 37  7 AZSV JO13-5 10 3 3 4 12 29 48 
8 Varsseveld JO13-4 11 3 1 7 10 27 39  8 MEC/Bredevoort JO13-1 10 3 2 5 11 24 33 
9 AZSV JO13-6 11 3 1 7 10 27 44  9 SDOUC JO13-2 10 2 0 8 6 17 39 

10 SP Lochem JO13-6 11 2 1 8 7 31 82  10 RKZVC JO13-3 10 2 0 8 6 19 44 
11 Vosseveld JO13-4 11 1 1 9 4 20 94  11 FC Winterswijk JO13-4 10 1 1 8 4 19 47 
12 AZSV JO13-7 11 1 1 9 4 18 107           



 

  

RKZVC JO11-1 2016 - 2017 

 
Boven vlnr Jelle Krabbenborg, Roel Aagten, Kay Wolterink, Lasse Brinkerhof, Raymond Niënhuis  
Onder vlnr Lars Wissink, Jip Doppen, Ties Kampshof, Gijs Niënhuis, Dani Krabbenborg, Sep Spieker 

 

 
Trainer / leider JO11-1 
Jelle Krabbenborg  

 
Leider JO11-1 
Raymond Niënhuis 

  

22-12-2016 najaar RKZVC JO11-1 (1e klasse 10)  31-5-2017 voorjaar RKZVC JO11-1 (1e klasse 14) 

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

1 Grol JO11-1 12 12 0 0 36 65 9  1 Longa '30 JO11-1 11 9 1 1 28 52 24 
2 AZSV JO11-1 12 10 0 2 30 63 15  2 Reunie JO11-1 11 7 1 3 22 41 28 
3 FC Trias JO11-1 12 9 2 1 29 85 18  3 Zelos JO11-1 11 7 0 4 21 39 31 
4 FC Eibergen JO11-1 11 8 1 2 25 51 15  4 Ruurlo JO11-1 11 5 4 2 19 39 27 
5 FC Winterswijk JO11-

1 

12 6 2 4 20 47 34  5 Ulftse Boys JO11-1 11 5 3 3 18 38 38 
6 Ruurlo JO11-1 11 6 0 5 18 31 23  6 RKZVC JO11-1 11 5 0 6 15 27 32 
7 Longa '30 JO11-1 12 5 1 6 16 48 49  7 AZSV JO11-2 11 4 2 5 14 30 25 
8 Vorden JO11-1 12 4 2 6 14 35 59  8 VVG '25 JO11-1 11 4 1 6 13 23 22 
9 Zelos JO11-1 12 3 2 7 11 30 59  9 Vorden JO11-1 11 4 1 6 13 33 37 
10 RKZVC JO11-1 12 3 0 9 9 21 68  10 VVG '25 JO11-2 11 3 2 6 11 22 40 
11 VVG '25 JO11-1 12 2 2 8 8 15 37  11 Varsseveld JO11-1 11 3 0 8 9 29 57 
12 Varsseveld JO11-1 12 1 3 8 6 26 61  12

12 
Pax JO11-1 11 2 1 8 7 25 37 

13 DZC '68 JO11-2 12 0 1 11 1 15 85           

http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2014/10/Raymond-Nienhuis.jpg


 

  

RKZVC JO11-2 2016 - 2017 

 
Boven vlnr Guido Domhof, Jens Domhof, Marick van der Veer, Björn Doppen  
Onder vlnr Tim Wassink, Wietse Stoverinck, Stijn Onstenk, Kevin Spieker, Sil Voogel, Sam Domhof, Mik te Plate 
 
 

 
Trainer / leider JO11-2 
Bjorn Doppen  

 
Leider JO11-2 
Guido Domhof 

 

22-12-2016 najaar RKZVC JO11-2 (3e klasse 21)  31-5-2017 voorjaar RKZVC JO11-2 (3e klasse 23) 

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

1 AZSV JO11-3 11 10 0 1 30 98 22  1 FC Winterswijk JO11-4 11 11 0 0 33 89 17 
2 MEC/Bredevoort 

JO11-1 

11 10 0 1 30 87 24  2 Zelos JO11-2 11 10 0 1 30 76 14 
3 Dinxperlo JO11-1 11 8 1 2 25 73 23  3 Reünie JO11-3 11 8 1 2 25 57 28 
4 Silvolde JO11-1 11 8 0 3 24 91 22  4 Lochem SP JO11-5 10 5 2 3 17 58 32 
5 VIOD JO11-3 11 7 0 4 21 85 42  5 Rietmolen JO11-1 10 5 1 4 16 30 33 
6 Terborg JO11-1 11 7 0 4 21 74 34  6 FC Eibergen JO11-5 11 5 1 5 16 35 39 
7 RKZVC JO11-2 11 4 0 7 12 22 60  7 Longa '30 JO11-5 11 5 0 6 15 52 49 
8 Ulftse Boys JO11-2 11 3 1 7 10 36 82  8 Ruurlo JO11-4 11 4 0 7 12 25 57 
9 FC Trias JO11-4 11 3 0 8 9 46 59  9 RKZVC JO11-2 11 3 2 6 11 27 33 

10 Longa '30 JO11-4 11 3 0 8 9 41 99  10 FC Trias JO11-5 11 3 1 7 10 37 46 
11 DZSV JO11-2 11 1 1 9 4 14 99  11 Grol JO11-4 11 2 0 9 6 19 80 
12 Varsseveld JO11-3 11 0 1 10 1 15 116  12 Neede JO11-2 11 0 0 11 0 15 92 



 

  

RKZVC JO11-3 2016 - 2017 

 
Boven vlnr Hans Kampshof, Twan Hulshof Stijn Kampshof, Albert Vos  
Onder vlnr Milan Kolkman, Sem Rouwhorst, Eef Klein Holkenborg, Jordi ter Bogt, Niels Wopereis, Robbie Vos,  

Jarno Luesink 
 

 
Trainer / leider JO11-3 
Hans Kampshof  

  
Leider JO11-3 
Albert Vos 

RKZVC JO11-3 en 
JO11-4 

1e en 2e op 
toernooi 

 
27-5-2017 

 

22-12-2016 najaar RKZVC JO11-3 (4e klasse 21)  31-5-2017 voorjaar RKZVC JO11-3 (4e klasse 24) 

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

1 FC Winterswijk JO11-

4 

10 9 1 0 28 95 16  1 Reunie JO11-2 11 11 0 0 33 75 22 
2 AZSV JO11-4 10 9 1 0 28 86 9  2 Lochem SP JO11-4 11 8 2 1 26 69 21 
3 Grol JO11-4 10 8 0 2 24 59 27  3 Longa '30 JO11-4 11 7 2 2 23 70 28 
4 Varsseveld JO11-4 10 7 0 3 21 35 26  4 FC Winterswijk JO11-5 11 6 2 3 20 36 22 
5 Longa '30 JO11-6 10 6 0 4 18 52 31  5 SP Rekken JO11-1 11 5 1 5 16 40 52 
6 Halle JO11-1 10 5 0 5 15 26 30  6 SDOUC JO11-2 11 5 0 6 15 33 45 
7 AD '69 JO11-2 10 3 0 7 9 42 63  7 RKZVC JO11-3 11 4 2 5 14 34 35 
8 Mariënveld JO11-1 10 2 1 7 7 28 50  8 FC Trias JO11-6 11 3 3 5 12 21 36 
9 RKZVC JO11-3 10 1 2 7 5 18 81  9 Grol JO11-5 11 3 2 6 11 29 51 

10 FC Trias JO11-6 10 1 1 8 4 11 65  10 FC Eibergen JO11-6 11 3 1 7 10 28 34 
11 DEO JO11-4 10 1 0 9 3 18 72  11 Mariënveld JO11-1 11 3 1 7 10 27 51 

          12 KSV JO11-1 11 0 0 11 0 16 81 

http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2014/09/Albert-Vos.jpg
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2014/09/Albert-Vos.jpg


 

  

 

RKZVC JO11-4 2016 - 2017 

 
Boven Björn Domhof  
Onder vlnr Emiel Doppen, Jaap Domhof, Ben Domhof, Jessy Epping, Noure Mul, Dries Domhof, Sven Klein Nienhuis  
Afwezig Gijs Stortelder, Justin Mul (trainer / leider) 

 
Trainer / leider JO11-4 
Justin Mul  

 
Trainer / leider JO11-4 
Björn Domhof 

 

22-12-2016 najaar RKZVC JO11-4 (5e klasse 15)  31-5-2017 voorjaar RKZVC JO11-4 (6e klasse 12) 

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

1 Lochem SP JO11-6 10 10 0 0 30 80 15  1 AZSV JO11-8 11 10 0 1 30 63 26 

2 FC Winterswijk JO11-

5 

10 8 1 1 25 81 23  2 FC Winterswijk JO11-9 11 9 1 1 28 67 23 

3 Grol JO11-5 10 7 0 3 21 55 28  3 Neede JO11-4 11 9 1 1 28 49 25 

4 VIOS B. JO11-2 10 6 2 2 20 56 31  4 RKZVC JO11-4G 11 7 3 1 24 54 26 

5 Sp Neede JO11-3 10 6 0 4 18 57 44  5 Grol JO11-6G 11 5 3 3 18 37 38 

6 FC Trias JO11-7 10 5 1 4 16 43 43  6 FC Winterswijk JO11-

10 

11 4 1 6 13 40 41 

7 FC Trias JO11-8 10 3 2 5 11 56 46  7 SC Meddo JO11-2G 11 4 1 6 13 30 41 

8 Longa '30 JO11-9 10 3 2 5 11 44 44  8 FC Eibergen JO11-8 11 3 2 6 11 46 40 

9 SP Haarlo/Noordijk 

JO11-1 

10 2 0 8 6 16 86  9 Longa '30 JO11-11 11 3 1 7 10 39 46 

10 RKZVC JO11-4 10 1 0 9 3 23 68  10 Ruurlo JO11-6G 11 3 1 7 10 39 50 

11 Ruurlo JO11-6 10 0 0 10 0 9 92  11 FC Trias JO11-10 11 2 0 9 6 31 56 

          12 MEC/Bredevoort JO11-

4 

11 0 0 11 0 10 93 



 

  

RKZVC JO9-1 2016 - 2017 

 
Boven vlnr Laurens Besselink, Lasse Wopereis, Taco Vosters, Len te Plate, Maikel ter Bogt  
Onder vlnr Tim Rouwhorst, Jochem Besselink, Friso Vosters, Tom Nijenhuis, Gijs Wessels, Storm Brinkerhof, Milan ter 

Bogt  
Afwezig Han Rouwhorst (trainer) 
 

 
Trainer JO9-1 
Han Rouwhorst 

  
Leider JO9-1 
Maikel ter Bogt  

  
Leider JO9-1 
Laurens Besselink  

 
Leider JO9-1 
Taco Vosters 

 

22-12-2016 najaar RKZVC JO9-1 (2e klasse 10)  31-5-2017 voorjaar RKZVC JO9-1 (2e klasse 13) 

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

1 Ruurlo JO9-1 11 10 0 1 30 74 17  1 Neede JO9-1 10 8 2 0 26 47 11 
2 DZSV JO9-1 11 9 1 1 28 55 14  2 RKZVC JO9-1 11 8 1 2 25 48 20 
3 Ulftse Boys JO9-1 11 8 0 3 24 57 15  3 FC Eibergen JO9-2 11 6 3 2 21 30 20 
4 Gendringen JO9-1 11 8 0 3 24 48 15  4 Lochem SP JO9-2 11 7 0 4 21 31 24 
5 RKZVC JO9-1 11 6 1 4 19 58 32  5 FC Winterswijk JO9-2 11 5 2 4 17 27 32 
6 Pax JO9-1 11 6 1 4 19 53 30  6 Reunie JO9-1 11 5 1 5 16 35 38 
7 SDOUC JO9-1 11 6 1 4 19 46 24  7 VIOS B JO9-1 11 5 0 6 15 36 30 
8 Zelos JO9-1 11 3 2 6 11 29 38  8 Ruurlo JO9-2 11 4 1 6 13 30 33 
9 AZSV JO9-2 11 3 0 8 9 20 40  9 Longa '30 JO9-5 11 4 1 6 13 28 38 

10 FC Winterswijk JO9-2 11 3 0 8 9 28 50  10 Grol JO9-2 10 3 3 4 12 25 21 
11 FC Trias JO9-2 11 1 0 10 3 26 83  11 Grol JO9-3 11 1 3 7 6 14 45 
12 Longa '30 JO9-3 11 0 0 11 0 6 142  12 Rietmolen JO9-1 11 0 1 10 1 17 56 



 

  

RKZVC JO9-2 2016 - 2017 

 
Boven vlnr Roy Klein Nienhuis, Jur Groot Severt, Natasja Klumperink, Wout te Molder, Pelle Kolkman  
Onder vlnr Rob Aagten, Pim Wessels, Rein Domhof, Thijs Klein Nienhuis, Lynn Aagten, Lars Verhoeven, Dirk-Jan 

Wessels  
Afwezig Derby Groot Severt (trainer) 
 

 
Trainer JO9-2 
Derby Groot Severt  

 
Leidster JO9-2 
Natasja Klumperink  

 
Leider JO9-2 
Rob Aagten 

 
Leider JO9-2 
Dirk-Jan Wessels 

 

22-12-2016 najaar RKZVC JO9-2 (4e klasse 23)  31-5-2017 voorjaar RKZVC JO9-2 (4e klasse 24) 

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

1 DEO JO9-2 11 11 0 0 33 109 7  1 DZSV JO9-2 11 9 1 1 28 63 17 
2 FC Eibergen JO9-4 11 9 0 2 27 72 36  2 SC Meddo JO9-1G 11 9 1 1 28 46 7 
3 Ruurlo JO9-3 11 9 0 2 27 52 24  3 RKZVC JO9-2G 11 8 1 2 25 53 13 
4 MEC/Bredevoort JO9-

2 

11 6 1 4 19 36 24  4 FC Trias JO9-3 11 8 0 3 24 40 20 
5 Lochuizen JO9-1 11 6 1 4 19 32 31  5 Mariënveld JO9-1 11 5 3 3 18 37 25 
6 RKZVC JO9-2 11 5 2 4 17 30 20  6 SJO MEC/Bredevoort 

JO9-2G 

11 6 0 5 18 26 31 
7 FC Winterswijk JO9-5 11 4 2 5 14 28 51  7 FC Trias JO9-4 11 5 1 5 16 24 18 
8 AZSV JO9-5 11 4 0 7 12 31 47  8 AZSV JO9-6G 11 4 0 7 12 28 36 
9 KSV JO9-1 11 3 1 7 10 25 47  9 Longa '30 JO9-6 11 3 0 8 9 27 42 

10 Erix JO9-1 11 2 1 8 7 23 59  10 Grol JO9-4G 11 3 0 8 9 17 67 
11 Longa '30 JO9-7 11 2 0 9 6 17 66  11 KSV JO9-1G 11 1 1 9 4 16 60 
12 Neede JO9-3 11 1 0 10 3 27 70  12 FC Winterswijk JO9-5 11 1 0 10 3 10 51 



 

  

RKZVC JO9-3 2016 - 2017 

 
Boven vlnr Raymond Spexgoor, Sven Waenink, Ruben van Dillen, Dolf van ‘t Hooft  
Onder vlnr Teun Stegers, Thijmen Dibbets, Lynn Wolterink, Toby Goldewijk, Saar Hulzink, Joes Penterman, Jurre 

Spexgoor 
 

 
Trainer JO9-3 
Raymond Spexgoor  

  
Leider JO9-3 
Dolf van t Hooft 

RKZVC JO9-3 
won het Norbert 
Kuijperstoernooi  
in de 
kerstvakantie 

 

22-12-2016 najaar RKZVC JO9-3 (5e klasse 15)  31-5-2017 voorjaar RKZVC JO9-3 (5e klasse 40) 

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

1 Grol JO9-5 11 10 1 0 31 98 6  1 KSH JO9-1 11 11 0 0 33 83 8 
2 AZSV JO9-6 11 10 1 0 31 83 9  2 Erix JO9-1 11 9 1 1 28 81 19 
3 Grol JO9-6 11 8 1 2 25 52 30  3 Grol JO9-6 11 9 0 2 27 68 20 
4 Longa '30 JO9-9 11 7 0 4 21 81 33  4 FC Winterswijk JO9-6 11 6 1 4 19 48 28 
5 DZSV JO9-3 11 6 1 4 19 42 27  5 DZSV JO9-4 11 6 0 5 18 54 27 
6 FC Trias JO9-5 11 5 2 4 17 24 30  6 FC Trias JO9-5 11 6 0 5 18 46 31 
7 FC Trias JO9-6 11 4 1 6 13 27 51  7 AD '69 JO9-3 11 5 1 5 16 37 40 
8 FC Winterswijk JO9-6 11 4 0 7 12 50 52  8 AZSV JO9-8 11 5 0 6 15 44 36 
9 RKZVC JO9-3 11 3 2 6 11 18 46  9 RKZVC JO9-3 11 4 1 6 13 36 39 

10 AZSV JO9-7 11 3 1 7 10 24 72  10 MEC/Bredevoort JO9-1 11 2 0 9 6 19 58 
11 MEC/Bredevoort JO9-

3 

11 1 0 10 3 26 63  11 Longa '30 JO9-10 11 1 0 10 3 18 124 
12 DEO JO9-6 11 0 0 11 0 4 110  12 FC Trias JO9-9 11 0 0 11 0 4 108 

 
  



 

  

RKZVC JO7 2016 - 2017 
Hieronder de foto van RKZVC MINI F in het najaar 2016 

 
Vlnr Judith Doppen, Dirk Verhoeven, Fedde Rouwhorst, Tygo Banning, Lize Rouwhorst, Senna Krabbenborg, 

Ruben Rouwhorst, Sep te Molder, Jens Groot Severt, Pepijn Wessels 
 

− link 15-12-2016 Pupil van de week 

 

 
 

 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=yv-4590EelQ


 

  

VERENIGINGSDAG 18 JUNI 2017 
 
Op de verenigingsdag worden altijd spelers van het jaar, topscorer per team en team van het jaar bekend gemaakt. 
Link naar video 

− link 21-5-2017 Verenigingsdag 2017 
 

Link naar fotoreportages 

− link 21-5-2017 Verenigingsdag 2017 
 
Speler van het jaar 
Gaan we over naar de speler van het team. Ik kan jullie melden dat dit de laatste keer is dat we dat op deze manier doen. 
Voor volgend jaar hebben we het anders in gedachten, maar dat zien we dan wel.  
Speler van het jaar wil niet perse zeggen dat je de beste van het team bent. Wel ben je een voorbeeld voor de groep, 
bijvoorbeeld door je inzet of progressie. We beginnen bij de JO9-3 en dan naar boven..  
 

JO19-1 Nick Spekschoor JO13-1 Stijn Immink JO9-1 Storm Brinkerhof 

JO17-1 Twan Gebbinck JO13-2 Mark Rouwhorst JO9-2 Lynn Aagten 

JO17-2 Jarno Stoverinck JO13-3 Iris Jansen JO9-3 Thijmen Dibbets 

MO17-1 Marin te Brake JO11-1 Sep Spieker   

JO15-1 Jelmer Harbers JO11-2 Wietse Stoverinck   

JO15-2 Bram Stegers JO11-3 Jordi ter Bogt   

MO15-1 Anna Karnebeek JO11-4 Jaap Domhof    

 
Statistieken 
Tijd voor enkele statistieken en conclusies van het voetbalseizoen 2016-2017:  

• Voor de winterstop werd de D2 (ik bedoel de JO13-2) kampioen. Complimenten jongens. Knap gedaan.  

• En onlangs werd de JO17-1 kampioen in de tweede klasse. Mooie beloning voor hard werken.  

• Tijdens alle competitiewedstrijden hebben alle jeugdteams tezamen 1152 goals gemaakt. Met 1069 goals tegen 
kunnen we toch concluderen dat we gemiddeld genomen hebben gewonnen.  

• Meeste goals zijn gemaakt door de JO13-3. Concreet 111 goals voor.  

• Beste doelsaldo is behaald door JO13-2. Met 96 goals voor en 13 tegen komen zij uit op een saldo van 83.  
 
Team van het jaar 
Als laatste wil ik het team van het jaar bekend maken. Trainers en leiders konden ook dit jaar weer hun team nomineren 
voor deze prijs. Uit de inzendingen blijkt dat vooral plezier, doorzettingsvermogen, progressie en enthousiasme erg 
belangrijk worden gevonden. …. 
Na lang beraad en overleg is geconcludeerd dat dit seizoen als team van het jaar is gekozen: JO11-4 
 
Hier hoort de volgende motivering bij, welke afkomstig is van de trotse leiders en trainer: 
Buiten alle kampioenteams is er natuurlijk maar 1 team dat het echt verdiend om genomineerd te worden voor de 
verkiezing team van het jaar. En dat is onze E4 (JO11-4), de eerste jaar E-tjes! De werkelijke kweekvijver van de 
vereniging. 
In de eerste seizoenshelft hebben we alleen maar gespeeld tegen 2-de-jaars E-teams. Iedere week weer buffelen tegen 
spelers van minimaal een jaar ouder, die stuk-voor-stuk "in de ketel met toverdrank" waren gevallen. Ondanks de 
wekelijks terugkerende leeftijds- en krachtsverschillen, werd er vaak oogstrelend gevoetbald. Mooi verliezen werd een 
kunst bij ons. 
Na de winterstop begon dan toch echt de zegereeks. 
Ingedeeld tegen meer gelijkwaardiger teams, begon de 
dodelijk efficiënte doelpuntenmachine te draaien. Vanuit een 
uiterst solide verdediging met hard werkende stofzuigers Sven, 
Emiel en Gijs (de "drieling Van de Kerkhof"), aangevoerd door 
Torwart Jessy "Neuer" Epping, wordt ons middenveld bediend. 
Hierop is Noure "Inieste" Mul, keer op keer heer en meester. 
Vanuit dit middenveld wordt het inmiddels befaamde 
Zieuwentse aanval-trio, de 3-traps-raket van Domhof (Jaap, 
Ben en Dries) in stelling gebracht. Onze pupillen van de E4 
hebben het afgelopen seizoen, in voor- en tegen spoed en 
onder de meest barre omstandigheden, met zijn allen het 
begrip totaalvoetbal een nieuwe dimensie gegeven! En 
bovenal: RKZVC is voorbereid op de toekomst! 
Spelers, leiders en trainer: proficiat!!! 

Hierboven de foto van de aanwezige spelers en leider van de JO11-4. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=_gd73Ss8wMY
https://myalbum.com/album/JGkca1uIc1YR


 

  

PERSBERICHTEN 
 

RKZVC-trainer Laurens Knippenborg langs de lijn tijdens 
het Keitoernooi in het duel tegen zijn oude club AZSV. 

foto Jan van den Brink 

augustus 2016 

Knippenborg schrijft 
historie met RKZVC 

ZIEUWENT 

Trainer speelt met dorpsclub uit Zieuwent 
woensdag in 'grote beker' thuis tegen 
hoofdklasser Achilles Veen  
RAYMOND WILLEMSEN 

Alleen maar genieten van de wedstrijd in het landelijke bekertoernooi tegen Achilles Veen (woensdag om 
20.00 uur in Zieuwent), dat gaat RKZVC-trainer Laurens Knippenborg niet doen. "Nee, we gaan het niet 
zomaar weggeven. Natuurlijk spelen we tegen een sterke hoofdklasser, maar we hebben een kans als 
iedereen top is. Ik heb me ook gedegen voorbereid en Achilles Veen twee keer aan het werk gezien in de 
voorbereiding." 

In het kerkdorp Zieuwent, dat 2.100 inwoners kent, verheugen ze zich al op het duel tegen de Brabantse 
zaterdaghoofdklasser. Het is een hoogtepunt in de 71-jarige clubhistorie. Als derdeklasser haalde RKZVC 
afgelopen seizoen de halve finale van het bekertoernooi in het district Oost. Dat betekende automatisch een 
plek in het landelijke bekertoernooi. Omdat RKZVC ook nog eens kampioen werd in de derde klasse C, 
werd het een topseizoen. "We hebben RKZVC toch op de kaart gezet", aldus Knippenborg. "Er wordt veel 
over ons gepraat en we hebben een positieve uitstraling in het amateurvoetbal. Dat is mooi." 

Graag stunt Knippenborg met de groen-witten komende woensdag opnieuw, maar de Zieuwentse trainer 
heeft de pech dat zijn selectie lang niet volledig is. "Op de eerste training brak Sjors Storkhorst (aanvaller en 
sterspeler, RW) zijn middenvoetsbeentje. Hij is er zeker tot half oktober niet bij. Daarnaast is Wouter Pillen 
(overgekomen van Grol) nog steeds niet fit en Toby Bokkers is er vanwege vakantie woensdag niet bij. Dat 
is wel jammer. En ik vind ons ook nog niet fit genoeg. Achteraf had ik de voorbereiding anders ingedeeld en 
in twee blokken verdeeld. Nu vind ik dat we te laat begonnen zijn. Maar ik ga niet jammeren. We gaan er 
alles aan doen om de tweede ronde tegen HBS uit Den Haag te halen. Een dagje Den Haag, dat zou ook 
heel leuk zijn." 

De ervaren Knippenborg is in zijn achterhoofd ook al bezig met de competitie. Als nieuwkomer in de tweede 
klasse I is meedoen daarin voor hem ook niet voldoende. "We gaan voor een plek in het linkerrijtje, willen 
voor een prijs spelen. We hebben een talentvolle groep, die steeds volwassener wordt. We kunnen komend 
seizoen in de tweede klasse opnieuw een stap maken. Ik heb altijd gezegd dat ik nog een keer trainer wilde 
worden bij mijn oude club in mijn woonplaats en ik heb er nog nooit spijt van gehad." 

Nadat de titel in 3C was behaald, benaderde Knippenborg veel spelers van andere clubs. Wouter Pillen 
(Grol), Waldo Rhebergen (Rigtersbleek) en doelman Huib Jonkman van het Aaltense AD'69 gingen in op 
zijn avances. Vooral met de transfer van keeper Jonkman maakte Knippenborg zich niet geliefd. "Maar dat 
was actie, reactie. Onze doelman Thijs Jurjus werd op het laatst weggeplukt door Longa'30. Ik moest er 
toen een bij hebben en kwam uit bij Huib Jonkman, die ik al jaren ken. Huib wilde graag, maar AD-trainer 
Arno Heersink was boos op mij. Arno was mijn maatje, maar nam me het niet in dank af. Hij heeft me een 
appje gestuurd dat ik hem eerst moest bellen. Maar als ik dat had gedaan, zou hij dan niet boos zijn 
geweest? We leven niet meer in 1900. Spelers kiezen tegenwoordig hun eigen weg, weten precies wat ze 
zelf willen. De hele maatschappij verandert, het amateurvoetbal dus ook." 

  



 

  

Voetbalkrant Oost Gelre augustus 2017 
 

Ferhat Ozerdogan nieuwe trainer 2e selectie RKZVC.  
Het komende seizoen (2016-2017) zal de tweede selectie van RKZVC onder 
leiding staan van Ferhat Ozerdogan (43). Ferhat, in het bezit van het UEFA B 
diploma (TC 2), heeft in het verleden diverse jeugdteams getraind waarvan 
de afgelopen 2 jaar bij VIOD, waar hij tevens technisch coördinator was. Bij 
de eerste selecties van Grol, RKHVV en DZC ‘68 was hij actief als assistent 
trainer en hij werkte 3 jaar als hoofdtrainer bij VVG ‘25 Gaanderen. Hij volgt 
bij RKZVC de naar Reünie vertrekkende Mike Lemmers op. Saillant detail is 
dat Ferhat als trainer van VVG ‘25 in 2011 in de nacompetitie RKZVC tegen 
kwam (en verloor). Hoewel hij de laatste jaren met de jeugd heeft gewerkt, is 
zijn doel wel om nog weer hoofdtrainer te worden. 
Ferhat is geboren in Turkije maar op een leeftijd van 4 maanden al naar 
Nederland gekomen. Hij werkt als verkoper bij de binnendienst van PM 
Komponenten (elektro aandrijfmotoren) in Doetinchem. Hij is getrouwd en 
heeft een zoon van 17 en een dochter van 12 die beide voetballen bij VIOD. 
Hij voelt zich een echte Doetinchemmer waar hij in de jeugd speelde in de selectieteams van DZC '68. Na 2,5 jaar bij 
de senioren in het eerste elftal (2e klas zaterdag) raakte hij geblesseerd en ging hij trainerscursussen volgen.  
Zijn motivatie om van een grote club als VIOD naar Zieuwent te komen is dat RKZVC een mooie club is met een goede 
accommodatie die prestatiegericht voetbalt, gebaseerd op een voetbalvisie. Daarnaast speelt mee dat hij bij 
hoofdtrainer Laurens Knippenborg in de keuken kan kijken om zelf beter te worden. Hij heeft eerder ook al in de 
keuken kunnen kijken bij goede trainers als Jeroen van Haren (nu trainer Longa ’30) en Raimond Massop (toen trainer 
DZC '68). 
Zijn primaire taak in Zieuwent is bouwen aan een tweede selectie die qua niveau tegen de eerste selectie aan zit 
waardoor de doorstroming gewaarborgd is. Hierdoor zal RKZVC ook op de langere termijn het hoge niveau, dat men 
op dit moment aan de dag legt, in de toekomst kunnen blijven bereiken. Dit past bij de reden dat Ferhat het 
trainerschap mooi vindt: spelers beter maken en met zijn allen één doel nastreven door afspraken na te komen. Ook 
het bezig zijn op sociaal vlak spreekt hem aan. Hij vindt zichzelf communicatief, organisatorisch goed en wil voetballen 
vanuit een duidelijke visie. Volgens hem is voetbalvisie redelijk simpel: meer balbezit dan de tegenstander hebben 
waarbij hij het liefst ziet hij dat er hoog druk wordt gezet. Het is daarbij minder belangrijk of er dan sprake is van een 4-
4-2 systeem of 4-3-3, alhoewel dit laatst zijn voorkeur heeft. Voetballend houdt hij van positiespel, doorbewegen van 
spelers, initiatief aan de bal en samen iets willen bereiken. Het gaat er om dat spelers weten wat er van hen verwacht 
wordt op de plek waar ze in het veld spelen. Spelers moeten plezier hebben in wat ze doen. Hij wordt kriebelig als het 
niet gaat zoals hij verwacht en zegt slecht tegen verlies te kunnen. 
Ferhat omschrijft zichzelf als een trainer die weet wat hij wil waarbij hij veel eist van de spelers op het veld. Hij wil 
duidelijk zijn in de manier van werken maar wel op een ontspannen manier. Ferhat staat graag naast de bank tijdens 
een wedstrijd: “Iedere trainer mag zelf bepalen wat hij doet. Ik sta graag, omdat ik denk dat ik dan een beter overzicht 
op het veld heb. Ik leef mee langs de lijn, zonder dat ik elke breedtepass van commentaar voorzie”. 
Zijn doelstellingen voor komend jaar is om spelers meer plezier in het voetballen te laten krijgen en ze beter te maken. 
Hij hoopt voor een prijs te kunnen gaan (nacompetitie) maar is zich er sterk bewust van dat dit mede afhankelijk is van 
de gang van zaken bij het 1e elftal. Als het goed loopt in het 1e elftal zijn er minder blessures en schorsingen waardoor 
het 2e team ook betere spelers ter beschikking heeft.  
De eerste twee weken in Zieuwent bevestigen voorlopig zijn verwachtingen. Hij begint zijn weg te vinden, vindt dat hij 
een groep gedreven jongens heeft voor wie het voetbal centraal staat en waarmee het klikt, 

 
Voetbalkrant Oost Gelre augustus 2017 

Accommodatie up-to-date, toch nog wensen! 
Een jaar geleden nam RKZVC het kunstgrasveld op 
het hoofdveld en het nieuwe terras in gebruik na erg 
veel eigen werkzaamheden van vrijwilligers. In 
september volgde de officiële opening waarna het 1e 
elftal een geweldig seizoen speelde en met het 
kampioenschap de hoofdprijs binnen haalde en het 
bereiken van de Amstelcup een leuk toetje was 
(inmiddels uitgeschakeld). 
Het is echter niet alleen het 1e elftal dat profiteert. De 
gehele vereniging beleeft er plezier aan. Doordat het 
kunstgras zoveel mogelijk benut wordt om te trainen, 
vindt er geen enkele training meer plaats op het 2e 
veld. Hierdoor bleef dit 2e veld tot het eind van het 
seizoen een goed bespeelbaar wedstrijdveld in tegenstelling tot voorgaande jaren waar dat veld vaak in het voorjaar 
meer op een knollentuin leek. Het 3e veld, het trainingsveld, was voorgaande jaren na de winter vaak een zandbak 
maar ook daar bleef veel meer gras staan en dat wordt komende jaren alleen maar beter. 



 

  

Het aan de kantine aangebouwde terras is heerlijk om op te zitten met overzicht op het kunstgrasveld en daar wordt 
dan ook volop gebruik van gemaakt.  
 
Uiteraard blijven er echter ook wensen. Er zijn 6 kleedkamers en dat is echt krap. Als er zaterdagochtend op beide 
speelvelden vier pupillenteams spelen en er - voor de wedstrijd erna - weer enkele teams zich omkleden, moeten er 
teams bij elkaar in de kleedkamer. Doordat er twee meisjesteams zijn, is de druk op de kleedkamers ook groter 
geworden. Een ander aspect van de accommodatie is de ingang. Die lijkt weg gestopt op de parkeerplaats achter de 
auto’s. En er is een gebrek aan fietsenstalling op sommige momenten.  
Momenteel wordt er nagedacht hoe deze drie wensen in een integraal plan kunnen worden verwezenlijkt.  
 

 
Elna 23-10-2016 

Nieuw tenue van KLUS-EN BOUWBEDRIJF E. DOMHOF voor RKZVC J011-4 
 
Onlangs is RKZVC J011-4 voorzien van nieuwe tenues, aangeboden door KLUS-EN BOUWBEDRIJF E. DOMHOF. 
KLUS-EN BOUWBEDRIJF E. DOMHOF heeft veel ervaring en men kan er terecht met alle bouw- en 
verbouwwensen, particulier of zakelijk, uitgevoerd met de hoogst mogelijke zorg en toewijding.  
 
RKZVC J011-4 speelt in de 5e klas en heeft o.a. FC Trias JO11-8, Ruurlo JO11-6G, FC Winterswijk JO11-5, SP 
Haarlo/Noordijk JO11-1, Sp Neede JO11-3G en Longa '30 JO11 tegenstanders. Ze hebben het heel moeilijk in de 
competitie want ze verloren alles nog. Er zaten echter ook een paar kleine nederlagen bij. Wie weet pakken ze 
binnenkort toch een keer een overwinning. 

  
Sponsoren zijn tegenwoordig onmisbaar om verenigingen financieel gezond te houden en RKZVC is daarom blij en 
dankbaar met deze bijdrage van KLUS-EN BOUWBEDRIJF E. DOMHOF. KLUS-EN BOUWBEDRIJF E. DOMHOF 
wenst de J011-4 heel veel succes dit seizoen. 

 
Martin Wopereis van de sponsorcommissie overhandigt bloemen aan Ernst Domhof 

  



 

  

Elna 26-4-2017 

De regionale media raakt niet uitgesproken over de kwaliteiten van RKZVC. En terecht!! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Persbericht, Zieuwent, 8 december 2016 
 
RKZVC en Laurens Knippenborg verlengen contract 
 
Hedenmiddag bereikte het bestuur van voetbalvereniging RKZVC uit Zieuwent overeenstemming met Laurens 
Knippenborg omtrent verlengen van zijn contract als hoofdtrainer van RKZVC voor de duur van 2 seizoenen. De eerste 
selectie van RKZVC zal derhalve ook in de seizoenen 2017-2018 en 2018-2019 onder zijn leiding staan. 
Laurens is bezig aan zijn 4e seizoen bij RKZVC en onder zijn leiding promoveerde RKZVC vorig seizoen naar de 2e 
klas, alwaar men op dit moment een verdienstelijke 3e plaats bezet, met slechts 1 punt achterstand op beide koplopers.  
Laurens heeft de afgelopen jaren bewezen voor deze selectie de juiste man op de juiste plaats te zijn, en daarom is 
het bestuur dan ook blij dat hij ook de komende 2,5 jaar de leiding over deze talentvolle groep voetballers zal hebben. 
Het bestuur van RKZVC wenst Laurens en zijn selectie veel voetbalplezier en succes voor de nabije en wat verdere 
toekomst toe. 
 
Voorzitter RKZVC, 
J. Cuppers 

 
Elna 30-11-2016 

RKZVC JO13Gd kampioen 
RKZVC JO13Gd is kampioen geworden van de najaarscompetitie in hun klasse. In vorige jaren zou de naam van zo’n 
jeugdteam RKZVC D2G zijn waarbij de G staat voor gemengd (jongens en meisjes). Het kampioenschap behaalden ze 
op een geweldige manier door alle elf wedstrijden te winnen met het enorme doelsaldo van 64 goals voor en slechts 4 
tegen. De kleinste overwinning was 2-1 tegen Ruurlo JO13-3. De grootste overwinning was 13-0 tegen Meddo JO13-2. 
In het voorjaar zullen ze het in een hogere klasse mogen proberen. 
Spelers, trainer en leiders, van harte gefeliciteerd. 

 

 
9-2-2017 

Ferhat Ozerdogan ook volgend seizoen bij RKZVC 
Ferhat Ozerdogan, die dit seizoen begonnen is als trainer van de 2e selectie, zal ook het seizoen 2017 - 2018 trainer 
zijn van de 2e selectie.  
Na de degradatie vorig jaar uit de 1e klas behalen Ozerdogan en zijn mannen dit jaar goede resultaten en staan ze 
met twee punten voorsprong aan kop. In de maand maart staan nog thuisduels op het programma tegen concurrenten 
Silvolde en WVV '34. Ozerdogan zegt over de verlenging van het contract dat hij “content is met de voortzetting van 
mijn trainerschap bij deze prachtige en ambitieuze voetbalclub RKZVC”. 

 
  



 

  

Elna 30-5-2017 

Kampioensreceptie RKZVC 1 27-5-2017 
 
Op zaterdag 27-5-2017 hield RKZVC de officiële receptie voor genodigden zoals Zieuwentse verenigingen, 
voetbalverenigingen, sponsoren, ereleden, oud-trainers (Hans Wossink en Theo Hulshof) en Club van 100. 
De fotorapportage hiervan is te zien via de volgende link.  
 
Ceremoniemeester Richard Hendriksen mocht een zevental sprekers aankondigen. Velen feliciteerden geheel RKZVC 
en in het bijzonder spelers en staf met het behaalde kampioenschap. Als eerst voerde voorzitter Johnny Cuppers het 
woord. Hij memoreerde dat RKZVC van 1989 tot 2007 eigenlijk een beetje een saaie club was: stabiele 4e-klasser 
zonder kans op een kampioenschap of degradatie. Daarin kwam vanaf 2008 verandering in met 2 degradaties en 5 
promoties. Hij gaf aan er van overtuigd te zijn dat RKZVC in de 1e klas geen slecht figuur zal slaan. 
 
Trainer Laurens Knippenborg beschreef daarna het proces van de laatste jaren, ondersteund met een presentatie en 
een video. Daarin was vanuit ‘visie en plezier’ de route naar succes gevolgd. Hij is er van overtuigd dat succes 
maakbaar is. Door veel gesprekken, zowel met het gehele team als de spelers individueel, en ondersteund door video-
analyses voor spelers van wedstrijdsituaties werden spelers zich steeds meer bewust van hun mogelijkheden. Succes 
is ‘beter zijn dan de dag ervoor’. 
Wethouder Jos Hoenderboom memoreerde dat de sport in gemeente Oost Gelre er goed op staat. Voor voetbal geldt 
dit in het bijzonder met zowel Longa ’30 als RKZVC in de 1e klas waardoor er komend seizoen er een erg mooie derby 
op het competitieprogramma staat.  
Henk Rovers, ambassadeur van de KNVB, gaf aan dat hij voor het seizoen Concordia W en FC Winterswijk als favoriet 
had gezien en RKZVC als een mogelijke outsider. Hij zag in de laatste vijf jaar een duidelijke trend omhoog en roemde 
met name ook het zeer succesvolle voorjaar met 10 overwinningen achter elkaar. 
 
Namens de scheidsrechtersvereniging Winterswijk sprak Nando Smid. Leuke anekdote van hem: “Als de spelers net zo 
snel zijn als dat Laurens Knippenborg praat, dan zijn ze erg snel”. Namens de scheidsrechtervereniging Winterswijk 
bood hij assistent-scheidsrechter twee vlaggen aan die bij het vlaggen hoorbaar zijn. 
 
Namens Longa ’30 sprak Marcel Eekelder en hij vond het een prestatie van formaat om 2 jaar achtereen kampioen te 
worden. Hij heeft de laatste jaren er een traditie van te maken om naar de verste uitwedstrijd in de competitie te fietsen 
maar overwoog om dat in te gaan ruilen naar de dichtstbijzijnde competitiewedstrijd. Hij dacht dat de omroepster van 
Longa ’30 het wel prettig zou vinden dat RKZVC kwam: namen als Knippenborg en Krabbenborg zijn niet zo moeilijk als 
de buitenlandse namen bij veel 1e-klassers. 
 
John Eekelder sprak namens sponsor Praktijk Fyrtuoos zijn waardering uit voor prestatie en het belang van een goede 
organisatie om deze prestatie te realiseren. 
 
Als laatste reageerde Johnny Cuppers op alle sprekers met een bedankje of een gevatte opmerking. Evenals op de 
verenigingsdag kwam hij nog even terug op zijn uitspraak tijdens de nieuwjaarsreceptie dat hij wilde stoppen als 
voorzitter. Daar had hij lang over getwijfeld en er was één situatie waarin hij zijn besluit zou heroverwegen: als RKZVC 
1 kampioen zou worden. Hij stelt zich dus toch herkiesbaar bij de ledenvergadering in september. 
 
Het eerste ging nog uit eten en ’s avonds naar de Mariënveldse kermis als laatste teamactiviteit van het seizoen. 
Verscheidene anderen bleven na afloop nog lang gezellig doorpraten. 

 
14-4-2017 

 
  

https://myalbum.com/album/iHRQVkJFZD3y


 

  

Elna 22-4-2017 

  
 

Sjors Storkhorst heeft het GP-mannetje ontvangen 
als topscorer van het seizoen 2015-2016 (8-11-2016) 

 
Jochem Besselink - Beste speler Pincvision F-Tournament (april 2017) 

 
 
RKZVC 1 genomineerd als sportploeg van het jaar (Elna, april 2017) 

 
  

 

RKZVC in Amstelcup op Teletekst 
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DIGITALE NIEUWSBRIEVEN SEIZOEN 2016 - 2017 
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, in het seizoen 2016 - 2017 zijn er 5 gemaakt en die staan op 
de volgende bladzijden. 

 

Nieuwsbrief RKZVC, september 2016, nummer 15 
 

Inhoud Agenda 
Maandag 19 sept Jaarvergadering 20.30 
Vrijdag 24 sep Benefietavond ziekte van Huntington 
Maandag 10 okt Kruisjassen 
Maandag 14 nov Kruisjassen 
Donderdag 1 dec Sinterklaas (F-jeugd) 
Dinsdag 27 dec Flessenactie (B-jeugd) 
27-28-29 dec Norbert Kuijperstoernooi 
Zondag 8 jan 2017 Nieuwjaarsreceptie / run (?) 
?? mei Verenigingsdag 
Zat / zon 3-4 juni  Seesing Tournament 

1 Agenda jaarvergadering maandag 19 september 
2 Benefietavond ziekte van Huntington 24 september 
3 Nieuws van het bestuur 
4 Kruisjasavonden seizoen 2016-2017 
5 Enquête over activiteiten bij RKZVC 
6 Word scheidsrechter bij RKZVC 
7 Nieuwe aanduidingen het jeugdvoetbal 
8 Oproep voetbalschoenen 
9 Bijdragen voor de digitale nieuwsbrief 

 

1 Agenda jaarvergadering ma 19 sept. 20.30 
Datum Maandag 19 september 2016 

Aanvang 20.30 uur 

Locatie Kantine RKZVC 

1 Opening door de Voorzitter 
2 Binnengekomen stukken 
3 Notulen jaarvergadering 2015 (notulen staan op 

www.rkzvc.nl gepubliceerd) of via volgende link. 
4 Verslag van de penningmeester 
5 Verslag van de kascommissie 
6 Benoeming kascommissie 
7 Jeugdzaken 
8 VTZ 
9 Mededelingen van het bestuur 
10 PAUZE 
11 Bestuursverkiezing 

Aftredend:  

Laurens Donderwinkel  Herkiesbaar 

Manfred Harbers  Niet herkiesbaar 

Joris Wassink  Niet herkiesbaar 

Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot 3 dagen 

voor de vergadering schriftelijk voordragen bij het 

bestuur. Een voordracht moet door 10 of meer leden 

ondertekend zijn. 

12 Rondvraag 
13 Huldiging jubilarissen 
14 Sluiting door de Voorzitter 

2 Benefietavond Huntington za 24 sept. 20.30 
In Zieuwent komt bij enkele families de ziekte van 

Huntington voor. Lars Krabbenborg heeft deze ziekte ook 

en daarom organiseert hij deze benefietavond om geld 

voor meer onderzoek te verzamelen. 

http://www.rkzvc.nl/
https://twitter.com/RKZVC
http://www.rkzvc.nl/
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2014/07/Verslag-jaarvergadering-2015.pdf
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3  Nieuws van het bestuur 
- Bij de entreecontrole van de 1e compe-

titiewedstrijd (RKZVC – Leones) viel op 
dat er een aantal mensen geen seizoen-
kaart bij zich heeft en wel doorlopen. 
Wij blijven controleren en als u geen 
seizoenskaart bij u hebt, betekent dit betalen of uw 
kaart ophalen. Dus neem uw seizoenskaart altijd mee.  

- Onder aan de trap bij de kelderingang onder de kantine 
zijn nieuwe tegels aangelegd. 

- We hebben dit seizoen geen 7 elftallen meer maar 6. 
Na overleg en afstemming met alle teams is besloten 
om het 4e elftal is uit competitie te halen. 

- De voetbalschool is weer opgestart (O9 en O11). 
- Bij 019/O17/O15 hebben ze nog geen keepertrainer. 

Daar wordt aan gewerkt, maar het is lastig om een 
geschikt iemand te vinden. 

- VTZ zoekt nog uitbreiding, dus namen zijn meer dan 
welkom. 

- Het project HaZiMa ligt wat stil. Er is een concept 
begroting aangeleverd, maar daarop is nog geen 
reactie gekomen (wordt binnenkort in de commissie 
besproken). 

- Bij de jeugd wordt de ballenkasten aangevuld met set 
hoedjes en krat bidonflessen, ieder kader lid is verant-
woordelijk voor de inhoud van zijn eigen kast. 

- Er komen meer stoelen naast de dug-outs. Het eerste 
is verantwoordelijk hiervoor.  

 

4 Kruisjasavonden seizoen 2016-2017 
De kruisjasavonden op de 2e maandag van de maand zijn 
gepland op de volgende dagen: 
Maandag 10 oktober 2016 
Maandag 14 november 2016 
Maandag 12 december 2016 
Maandag 9 januari 2017 
Maandag 13 februari 2017 
Maandag 13 maart 2017 
Maandag 10 april 2017 
 
 
 
 
 
 
 

5 Enquête over activiteiten bij RKZVC 
Aan het eind van de vorige competitie is er een enquête 
geweest bij de seniorenteams waarbij gevraagd is naar 
hun mening over de activiteiten die buiten het voetbal 
door RKZVC georganiseerd worden. Deze enquête is 
door Bern Hummelink uitgewerkt. Hieronder de 
belangrijkste resultaten. De activiteitencommissie kan 
aan de hand van de uitkomsten bepalen welke 
veranderingen ze eventueel wil gaan doorvoeren. 
Algemeen 
- 83 enquetes zijn ingevuld. De meeste door het 1e (17 

stuks), 6e (16) en 7e (13). 
- Bijna 40% is tussen de 18 en 25 jaar. Bijna 20 % tussen 

de 26 en 30. Dit waren de grootste leeftijdsgroepen. 
- 95% geeft dit aan dat de huidige frequentie goed is! 
In hoeverre vindt men dingen leuk? 
- Onderling zaalvoetbal wordt als minst leuk ervaren. 

Darna volgen dartavonden en nieuwjaarsrun als 
minder leuk. Zie echter ook verder naar beneden 
“wel/niet organiseren”.  

- Verenigingsdag vindt men veruit het leukst. Vrijwilli-
gersavond en voetbalquiz worden ook leuk bevonden  

- Reden dat mensen niet komen is geld (16 keer) en 
"anders" (34 keer). "Anders" is vrijwel altijd geen tijd of 
andere verplichtingen (lees: druk) heeft. 

- Het aantal mensen dat het niet leuk of druk genoeg 
vindt, is nihil. 

Wat betreft wel/niet organiseren: 
- Avond na laatste training in dec 48 ja, 25 nee 
- Nieuwjaarsrun 56 ja, 18 nee 
- Onderling zaalvoetbal 40 ja, 33 nee 
- Dartavond 52 ja, 22 nee 
- Vrijwilligersavond 65 ja, 9 nee 
- Voetbalquiz 52 ja, 23 nee 
- Kaartavonden 48 ja, 28 nee 
- Verenigingsdag 66 ja, 9 nee 
- Bingo 22 ja, 51 nee 
- BBQ Livemuziek 56 ja, 16 nee 
- Muziek optredens 40 ja, 32 nee 
- Thema avonden 36 ja, 37 nee 
Conclusie van wel/niet organiseren:  
- Verenigingsdag + vrijwilligersavond altijd organiseren.  
- Als er iets nieuws komt, moet het een BBQ zijn met 

livemuziek 
Voldoende georganiseerd? 
- Slechts 1 iemand vindt van niet  

http://www.rkzvc.nl/
https://twitter.com/RKZVC
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6 Word scheidsrechter bij RKZVC 
Richard Hendriksen organiseert 
voor de buurtverenigingen weer 
een scheidsrechterscursus. Deze 
wordt op korte termijn in de 
kantine van RKZVC gegeven (4 
avonden). Het wordt wat meer regionaal (Aalten / 
Varsseveld / Groenlo / Winterswijk, etc.) georganiseerd, 
dus het betreft een grotere groep. 
Aangezien ook RKZVC nog steeds dringend op zoek is 
naar scheidsrechters die voor RKZVC willen fluiten, 
hopen we dat belangstellenden zich willen aanmelden.  
Nadere informatie is te verkrijgen bij Richard 
Hendriksen. Je opgave kun je doen door een mail te 
sturen naar rwjhendriksen121@gmail.com. 
De cursusdata zullen aan de hand van de opgaves 
worden vastgesteld en bekendgemaakt.  
Alvast dank voor je inzet en bereidwilligheid. 
Bestuur RKZVC. 
 

7 Nieuwe aanduidingen het jeugdvoetbal 
In De Voorzet staan de nieuwe aanduidingen voor het 

jeugdvoetbal volgens internationaal gebruikelijke 

aanduidingen. Hier nogmaals een korte toelichting. De 

aanduidingen A- tot en met C-junioren en D- tot en met 

F-pupillen zijn verdwenen. Hiervoor in de plaats komen 

de internationaal gebruikelijke aanduidingen “Onder 20” 

(jaar) tot en met “Onder 6” (jaar). C-junioren is dus 

Onder 15 (O15). Dit was altijd al de leeftijdsgrens van de 

C-junioren. Feitelijk verandert er dus niets qua leeftijd. 

Op de website is steeds de J (in JO) weggelaten. Bij beide 

meisjesteams staat er wel MO. 

JO19 tweedejaars junioren 
MO17 tweedejaars meisjes 
JO11 tweedejaars E-pupillen 
JO10 eerstejaars E-pupillen 
JO9 tweedejaars F-pupillen 
JO8 eerstejaars F-pupillen 

 

8 Oproep voetbalschoenen 
Wie heeft thuis nog 
voetbalschoenen die niet 
meer gebruikt worden? 
Dit geldt van groot 
(reserves voor leiders?) 
tot klein. Breng ze in de kantine bij Carina. Voor kleine 
maten: als er voldoende zijn, kunnen ze voor een klein 
bedrag door kinderen gekocht worden. De opbrengst 
komt ten goede aan de jeugd. 
 

9 Bijdragen voor de digitale nieuwsbrief 
Als er teams of personen zijn die iets hebben om in de 
nieuwsbrief te zetten, kunnen zij dat mailen naar 
b.storkhorst@chello.nl. 
Begin september komt de eerste nieuwsbrief van het 
seizoen 2016-2017 uit. Bijdragen zijn van harte welkom. 
 
 

PS Mail niet ontvangen? 
Het is mogelijk dat leden deze nieuwsbrief niet per 
mail ontvangen, maar wel gelezen hebben vanaf de 
website. De oorzaak kan zijn dat het emailadres niet 
bekend is bijvoorbeeld omdat het emailadres is 
gewijzigd. Leden die deze nieuwsbrief niet per mail 
ontvangen hebben en dat wel willen per mail, kunnen 
zich melden bij b.storkhorst@chello.nl. 
Supporters die de brief ook willen ontvangen kunnen 
zich eveneens melden om op de maillist te komen. 

 
 
 

http://www.rkzvc.nl/
https://twitter.com/RKZVC
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Inhoud Agenda 
Maandag 14 nov Kruisjassen 20.00 uur 
Vrijdag 25 nov  RKZVC voetbalquiz 21.30 uur 
Donderdag 1 dec Sinterklaas (F-jeugd) 
Dinsdag 27 dec Flessenactie (B-jeugd) 
27-28-29 dec Norbert Kuijperstoernooi 
Zondag 8 jan 2017 Nieuwjaarsreceptie / run (?) 
?? mei Verenigingsdag 
Zat / zon 3-4 juni  Seesing Tournament 

1 Fietsverlichting 
2 Nieuwjaarsrun Zieuwent 08-01-2017 
3 Nieuws van het bestuur 
4 Nieuws van het jeugdbestuur 
5 Kruisjasavonden 
6 Nieuwe shirtsponsor voor RKZVC J011-4 
7 Oproep voetbalschoenen 
8 Word scheidsrechter bij RKZVC  
9 Bijdragen voor de digitale nieuwsbrief 
10 Hoe gaat het met Remco van Leeuwen?  
11 Het nieuwe Pupillenvoetbal 
12 RKZVC voetbalquiz 

 

1 Fietsverlichting 
In het najaar 
worden de dagen 
weer korter. Dat 
betekent extra 
aandacht voor de 
fietsende 
(jeugd)leden. 
Zorg in ieder 
geval dat de 
verlichting van de 
fietsen werkt EN 
wordt gebruikt. 
Ook het dragen 
van reflecterende 
hesjes wordt 
aanbevolen. Net 
als andere jaren 
zal er incidenteel 
worden gecontroleerd door de politie. 
  

2 Nieuwjaarsrun Zieuwent 08-01-2017 
Starttijd Kidsrun 11:30 uur, 5 en 10 km 12:00 uur 
Locatie Voetbalveld RKZVC, Harreveldseweg 17a 

Zieuwent 
Inschrijfgeld Kidsrun 2 euro, 5 en 10 km 5 euro  

Voor leden van RZKVC wordt het 
inschrijfgeld betaald door de club. 

Inschrijven Van 10:00 uur tot een half uur voor aanvang 
van de run of vooraf per mail: 

 nieuwjaarsrun-zieuwent@hotmail.com 
In de volgende nieuwsbrief (net voor kerst) komt 
meer informatie. 

3 Nieuws van het bestuur 
- Er is een toelichting geweest over de 

mogelijkheden die een nieuwe website 
kan bieden. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van VoetbalAssist dat specifiek 
ontwikkeld is voor voetbalverenigingen 
(ca 550 voetbalverenigingen maken er gebruik van). 
Door betere koppelingen wordt er werk bespaard. De 
nieuwe website kan overzichtelijker gemaakt worden 
en dus gebruiksvriendelijker voor leden en ouders van 
pupillen. Mogelijk zijn er enkele maanden nodig om alle 
informatie op de nieuwe site te zetten en alles te 
controleren. 

- Bij de uitwedstrijden van het eerste elftal naar WAVV 
(Wageningen), Rood Wit (Groesbeek) en Leones 
(Beneden Leeuwen) zal er met een bus gereden 
worden. Voor zover er plaats is, zullen supporters mee 
kunnen rijden. Hierover zal te zijner tijd nadere 
informatie verschijnen op de website. 

- Er komt een Facebookpagina voor RKZVC. Het zal 
voornamelijk gaan om kleine en korte berichten op 
Facebook met een link naar de website. Het brengt 
meer mensen in contact met de club en is ook positief 
voor sponsoren. Het ontwikkelen zal parallel gebeuren 
aan het ontwikkelen van de nieuwe website. 

- De sponsorcommissie zal een businessclub opstarten. 
RKZVC is dan in staat om kleinere sponsoren ook iets 
extra’s te bieden. Met een relatief kleine bijdrage 
kunnen kleinere sponsoren meedoen met activiteiten 
van de sponsorcommissie. 
 

  

http://www.rkzvc.nl/
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4 Nieuws van het jeugdbestuur 
- De KNVB is bezig met een nieuwe opzet voor het 

jeugdvoetbal. Hierbij een korte samenvatting over de 
nieuwe “optimale wedstrijdvormen Pupillen”. Vanaf 
het seizoen 2017/2018 gaat er heel wat veranderen bij 
alle pupillenteams door de KNVB. Voor RKZVC 
hieronder in het kort de belangrijkste veranderingen:  

JO7 JO8 / JO9 / JO10 JO11 / JO12 

4 tegen 4 6 tegen 6 8 tegen 8 

Veld: 30 -20 m 
Doel: 3 bij 1 
Keeper: Geen 

Veld: 42,5 – 30 m 
Pupillendoel 
Keeper: Wel 

Veld: 64 - 42,5 m 
Pupillendoel 
Keeper: Wel  

Verder gaan er nog inhoudelijke spelregels wijzigen, 
maar daarover worden nog ervaringen uitgewisseld.  
Zie voor een eerste schets punt 11 in deze nieuwsbrief. 
Mocht u er nog meer over willen lezen, kijk dan op 
www.knvb.nl/pupillenvoetbal1718.  
 

- De voetbal 2-daagse in de eerste twee weken van de 
herfstvakantie is erg geslaagd. Ongeveer 70 pupillen 
van JO7 t/m JO11 deden mee. Zie ook de video die 
Henk Winkel hierover heeft gemaakt: link. 

 
Tijdens de 2-daagse slaagden 13 spelers van JO15 voor 
de scheidsrechterscursus. Gefeliciteerd Syl, Tristan, 
Thieme, Thijs, Niels, Babet, Nina, Tijn, Jelmer, Bram, Joël, 
Ticho en Thomas. 

 
 
 
 
 
 
 

5 Kruisjasavonden seizoen 2016-2017 
De kruisjasavonden op de 2e maandag van de maand zijn 
gepland op de volgende dagen: 
Maandag 14 november 2016 
Maandag 12 december 2016 
Maandag 9 januari 2017 
Maandag 13 februari 2017 
Maandag 13 maart 2017 
Maandag 10 april 2017 
 

6 Nieuwe shirtsponsor voor RKZVC J011-4 
Onlangs is RKZVC J011-4 voorzien van nieuwe tenues, 
aangeboden door KLUS-EN BOUWBEDRIJF E. DOMHOF. 
KLUS-EN BOUWBEDRIJF E. DOMHOF heeft veel ervaring 
en men kan er terecht met alle bouw- en verbouw-
wensen, particulier of zakelijk, uitgevoerd met de hoogst 
mogelijke zorg en toewijding. 
Sponsors zijn tegenwoordig onmisbaar om verenigingen 
financieel gezond te houden en RKZVC is daarom blij en 
dankbaar met deze bijdrage van KLUS-EN BOUWBEDRIJF 
E. DOMHOF. KLUS-EN BOUWBEDRIJF E. DOMHOF wenst 
de J011-4 heel veel succes dit seizoen. 

  
 

7 Oproep voetbalschoenen 
Wie heeft thuis nog 
voetbalschoenen die niet 
meer gebruikt worden? 
Dit geldt van groot 
(reserves voor leiders?) 
tot klein. Breng ze in de kantine bij Carina. Voor kleine 
maten: als er voldoende zijn, kunnen ze voor een klein 
bedrag door kinderen gekocht worden. De opbrengst 
komt ten goede aan de jeugd. 
 

http://www.rkzvc.nl/
https://twitter.com/RKZVC
http://www.knvb.nl/pupillenvoetbal1718
https://www.youtube.com/watch?v=LA4ClVtBFIk
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8 Scheidsrechterscursus zit vol 
De door Richard Hendriksen 
georganiseerde cursus voor veel 
buurtverenigingen zit vol! 
De eerste avond is 21 november, 
gevolgd door 12 en 19 december 
om 19 uur.  
In totaal doen er zo'n 20 deelnemers mee.  
Het betreft de verkorte cursus zonder certificaat.  
In overleg met Grol worden daar 2 cursussen gehouden, 
één verkorte en 1 KNVB cursus met certificaat. 

9 Bijdragen voor de digitale nieuwsbrief 
Als er teams of personen zijn die iets hebben om in de 
nieuwsbrief te zetten, kunnen zij dat mailen naar 
b.storkhorst@chello.nl. 
 
Voor kerst komt de volgende nieuwsbrief van het 
seizoen 2016-2017 uit. Bijdragen zijn van harte welkom. 
 
 
 
 

 

10 Hoe gaat het met Remco van Leeuwen? 
 

 

Sinds drie maanden werkt Remco van Leeuwen in de Verenigde Arabische Emiraten als jeugdtrainer. Hoe gaat het met 
hem? Lees hieronder zijn verhaal. 

Fantastisch avontuur bij Al Wahda FC!!! 
Hallo allen, 
 
mij werd gevraagd om een stukje te schrijven over mijn ervaringen en 
bezigheden op een aantal duizenden kilometers vanaf Zieuwent. Of zoals 
de meesten het vaak noemen ‘’de woestijn’’.  
 
Al Wahda FC is één van de grote clubs in de Emiraten waar op dit moment 
in het eerste elftal o.a. Jorge Valdivia (voorheen Chileens international), 
Denilson (oud Arsenal, nu verhuurd) en sinds dit seizoen Balazs Dzsudzsak 
(PSV van 2008 – 2012) spelen.  
Op dit moment zit ik alweer zo’n 3,5 maand in de Verenigde Arabische 
Emiraten dat bestaat uit een aantal verschillende emiraten, waarvan Dubai 
en Abu Dahbi de bekendste zijn. De eerste weken sinds mijn aankomst op 
10 juli was de temperatuur hier ontzettend hoog (45-50 graden) waarbij 
alleen al ‘het buiten zijn’ een enorme opgave was. Behoorlijk wennen dus. 
In de eerste 
weken verbleef 
ik op een kamer 
in het trainings-

complex van de club. Dit was prima om de stad en de club te 
leren kennen en ondertussen kon ik door veel overleg mijn 
Nederlandse collega’s (Alexander, hoofd opleidingen U6 tm 
U14) en Hemmet (trainer U12) goed leren kennen.  
 
In de eerste 2 weken waren er nog geen trainingen i.v.m. de 
vakantieperiode van de kinderen (o.a. vanwege school maar 
ook vanwege de hitte). Hierin hadden we voornamelijk veel 
vergaderingen en wat vrije tijd om alvast op zoek te gaan naar 

http://www.rkzvc.nl/
https://twitter.com/RKZVC
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appartementje, auto, telefoon en dat soort zaken. En ondertussen uiteraard de stad en mooie dingen bekijken. 
Op dit moment zijn we qua trainingen/ 
wedstrijden in volle gang en heb ik het 
ontzettend naar mijn zin. Het werk bevalt 
uitstekend, de mensen bij de club kun je 
fijn mee werken en de 2 Nederlanders 
waar ik uiteraard veel mee optrek kan ik 
ontzettend goed mee. Het leven / eten, 
enz. is ook allemaal goed en daarnaast is 
het weer hier nu fantastisch (altijd rond 
de 30-35 graden).  
In de ochtendperiode ben ik op scholen 
aan het scouten naar spelers. Dit mogen 
alleen lokale spelers zijn. Aangezien er in 
de hoogste divisie maar maximaal 3-4 niet 
lokale spelers mogen spelen, is de 
opleiding van lokale jeugdspelers hier dus 
ontzettend belangrijk. In de middag ga ik vaak naar het complex om dingen voor te bereiden en om 17:00 starten de 
trainingen (de temperatuur is dan aangenaam en goed te doen).  
 
De week start bij ons op zondag en ziet er als volgt uit: 
- zondag scouten en trainen 
- maandag scouten en trainen 
- dinsdag coördineren bij de voetbalscholen van Al Wahda (toekomstige spelers voor onze Academy teams) 
- woensdag scouten en trainen 
- donderdag wekelijkse vergadering en trainen 
- vrijdag wedstrijddag  
- zaterdag geen activiteiten van de club (soms een wedstrijdje kijken van een hoger elftal of het 1e) 

 
Mijn team bestaat uit 24 spelers en 4 keepers 
waarmee we gezamenlijk trainen. Accommodatie, 
materialen, velden zijn allemaal goed 
georganiseerd waardoor we lekker kunnen werken. 
Ook het niveau van de spelers is goed. Technisch 
zijn ze vaardig en ze houden van mooi en attractief 
voetbal.  
Tijdens de wedstrijddagen worden er twee teams 
gemaakt (A en B) waarvan de betere spelers in A 
spelen en de mindere in B. Ik ga dan zelf met het A 
team op pad samen met mijn assistent Faisal (een 
lokale) en mijn andere assistent Mohamed (ook een 
lokale) gaat met het B team mee. 
De organisatie en randvoorwaarden zijn allemaal 
goed geregeld: de spelers worden opgehaald met 
bussen, er wordt samen gegeten tijdens de 

http://www.rkzvc.nl/
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wedstrijden (ook na de trainingen zijn er 
lunchpakketjes) om maar wat kleine dingetjes te 
noemen.  
Het niveau van mijn team is goed en ik heb een 
aantal zeer talentvolle spelers die in Nederland 
gemakkelijk mee kunnen op het niveau van 
BVO’s. 
 
Waar ik het meeste aan moest wennen was 
cultuur, gewoontes en opvoeding van de 
kinderen en mensen hier. Zo zijn ze hier allemaal 
behoorlijk verwend, zijn niet gewend dingen te 
organiseren, spullen op te ruimen en om zich 
bijvoorbeeld af te melden als ze niet kunnen 
komen trainen. Nadat de beginperiode aardig 
wat energie heeft gekost, zijn deze dingen nu 
allemaal geregeld en lopen ze zoals wij dat graag 
zouden willen. 
Ook de spelers en ouders begrijpen inmiddels dat er op een professionelere manier gewerkt wordt en dat we meer van 
spelers en ouders verwachten! Dit was in het begin lastig maar nu ze het positieve ervan inzien krijgen we steeds meer 
medewerking. Dit is voor de mensen hier een totale verandering aangezien ze dit totaal niet gewend zijn en er vooral 
werd gespeeld en getraind om te winnen. Over opvoeding, normen en waarden werd tijdens het voetbal totaal niet 
nagedacht!  
 
Vanuit de club krijgen we volledige steun en zijn ze ontzettend tevreden over de manier van werken met de spelers. 
We krijgen we nu ook mogelijkheden om o.a. volledige analyse apparatuur aan te schaffen met live coderen van 

wedstrijden / trainingen, smart boards, 
snelheidsmeters, enz. enz.  
Daarnaast heb ik uiteraard ook tijd vrij om in 
de avond aan strand / zee te zitten en ergens 
rustig een paar drankjes te doen en te 
genieten van het leven hier!!  
Het is al weer een tijd geleden maar eind 
november kom ik even naar de Achterhoek 
om vakantie te vieren. Jullie zien me dan wel 
verschijnen bij RKZVC!! 
Voor nu vanuit het warme Abu Dahbi de 
groeten en veel succes de aankomende 
wedstrijden voor alles en iedereen met een 
wit-groen of groen-wit hart!! 

 

 
PS Mail niet ontvangen? 
Het is mogelijk dat leden deze nieuwsbrief niet per mail ontvangen, maar wel gelezen hebben vanaf de website. De 
oorzaak kan zijn dat het emailadres niet bekend is bijvoorbeeld omdat het emailadres is gewijzigd. Leden die deze 
nieuwsbrief niet per mail ontvangen hebben en dat wel willen per mail, kunnen zich melden bij b.storkhorst@chello.nl. 
Supporters die de brief ook willen ontvangen kunnen zich eveneens melden om op de maillist te komen. 
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11 Het nieuwe Pupillenvoetbal: plezier en ontwikkeling voorop 
Wanneer je aan kinderen vraagt wat het leukste aan 
voetballen is, zeggen zij: scoren, acties maken, veel aan 
de bal zijn en samen spelen. Als kinderen plezier in het 
spel hebben, voetballen ze vaker en worden ze steeds 
beter. In een optimale omgeving leren voetballen zorgt 
voor een betere ontwikkeling.  
In samenwerking met experts uit binnen- en buitenland, 
verenigingen, coaches, scheidsrechters, ouders en 
natuurlijk de kinderen zelf, heeft de KNVB het 
pupillenvoetbal grondig onder de loep genomen. Hieruit 
blijkt dat er verbetering mogelijk is. Dat zou de 
KNVB vanaf de start van seizoen 2017/’18 willen doen. 
Het idee is dat er nieuwe wedstrijdvormen komen voor 
de pupillen (Onder 6 t/m Onder 12 jaar). 

Deze nieuwe vormen sluiten beter aan bij de ontwik-
keling en het spelplezier van voetballende jongens en 
meiden, op alle niveaus. Zo worden er bijvoorbeeld 
wedstrijden gespeeld met minder veldspelers en op 
kleinere veldjes. Hierdoor zijn ze vaker aan de bal, scoren 
ze meer en hebben ze dus een hogere betrokkenheid in 
het spel. Deze nieuwe vormen zijn volledig gericht op het 
vergroten van spelplezier, op samen voetballen en op de 
ontwikkeling van de spelers op alle gebieden. Samen met 
verenigingen willen we deze vernieuwing in het jeugd-
voetbal tot stand brengen. 
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Inhoud Agenda 
Dinsdag 27 dec Flessenactie (jeugd JO17) 
27-28-29 dec Norbert Kuypers toernooi 
Zondag 8 jan Nieuwjaarsreceptie / Nieuwjaarsrun 
Maandag 9 jan Kruisjassen 
Zon 15 jan Zaalvoetbal lagere senioren en 45+ 
Maandag 13 feb Kruisjassen 
…  Vrijwilligersavond 
Zat 20 mei Verenigingsdag 
Zat / zon 3-4 juni  Seesing Tournament 

1 Nieuwjaarsrun Zieuwent 08-01-2017 
2 Flessenactie jeugd 27 dinsdag december 
3 Biljarten Club van 100 tegen selectie 
4 Trainingskamp RKZVC 1 in Malaga 
5 Oefenprogramma RKZVC 1 + 2 in januari 
6 Lagere seniorenteams 15 januari 10.00 u Sourcy 
7 Nieuws van het bestuur 
8 Nieuws van het jeugdbestuur 
9 Nieuwe website 
10 Kruisjasavonden 
11 Nieuwe shirtsponsor voor RKZVC J017-1 
12 RKZVC JO13-2 kampioen 
13 Oproep voetbalschoenen  
14 Bijdragen voor de digitale nieuwsbrief 
15 Hoe gaat het met Bern Hummelink?  

 

RKZVC WENST LEDEN, VRIJWILLIGERS, 
SUPPORTERS EN SPONSOREN PRETTIGE 
FEESTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG 2017 

 

1 Nieuwjaarsrun Zieuwent 08-01-2017 
Ctrl + Klikken op de flyer (rechts) voor groot formaat. 
Op zondag 8 januari organiseren voetbalvereniging 
RKZVC en Perfect Running voor de 3e keer de Seesing 
Personeel Nieuwjaarsrun. Het parcours loopt over fraaie 
kerkenpaden en door de kern van Zieuwent. 
De deelnemers kunnen kiezen uit 2 afstanden: 5 km (één 
ronde) en 10 km (twee rondes).  
Starttijd Kidsrun 11:30 uur, 5 en 10 km 12:00 uur 
Locatie Voetbalveld RKZVC, Harreveldseweg 17a 

Zieuwent 
Inschrijfgeld Kidsrun 2 euro, 5 en 10 km 5 euro  

Het inschrijfgeld wordt voor leden van 
RZKVC betaald door de club. 

Inschrijven Van 10:00 uur tot een half uur voor aanvang 
van de run of vooraf per mail: 

 nieuwjaarsrun-zieuwent@hotmail.com 
Er is voldoende gelegenheid om te douchen na de run. Er 
zijn leuke geldprijzen voor de winnaars en voor alle deel-
nemers ligt er een sportdrankje te wachten bij de finish.  
De organisatie ziet u graag op zondag 8 januari. 
Een mooi sportief begin van het nieuwe jaar. Na afloop 
bent u van harte welkom in de kantine voor koffie, soep 
of een drankje. 
Na afloop zal direct de prijsuitreiking plaatsvinden. 
Daarna volgt de nieuwjaarsreceptie met daarin ook de 
loting van het Seesing Tournament 2017. 

http://www.rkzvc.nl/
https://twitter.com/RKZVC
mailto:nieuwjaarsrun-zieuwent@hotmail.com
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2014/07/Nieuwjaarsrun-8-1-2017-flyer.jpg
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2 Flessenactie jeugd op dinsdag 27 december 
Op dinsdag 27 december wordt de 
jaarlijkse flessenactie gehouden. 
Vanaf 9.30 uur komen de jongens 
van RKZVC JO17 aan de deur met 
de vraag of men nog lege 
statiegeldflessen heeft (mogen 
ook kratten zijn, die stapelen 
makkelijker ). De opbrengst 
komt volledig ten goede aan de jeugd van RKZVC. 
 
3 Biljarten: Club van 100 tegen 1e selectie op 29-12 
Op 29 december is er weer het traditionele biljarten van 
leden van de Club van 100 tegen de 1e selectie. De start 
is om 19.00 bij ’t Kevelder. 
 
4 Trainingskamp RKZVC 1 in Malaga 
RKZVC 1 heeft van 2 t/m 7 januari een trainingskamp in 
Torremolinos in Spanje. Op maandag vertrekt het vlieg-
tuig om 6.50 uur van Schiphol. ’s Middags is er direct een 
training evenals dinsdag, woensdag en vrijdag. Op don-
derdag wordt er een wedstrijd gespeeld. Het vliegtuig 
vertrekt zaterdags om 20.20 uur weer in Malaga waarna 
de aankomst rond 23.30 op Schiphol zal zijn. Dagelijks 
wordt op website enkele foto’s en kort verslag geplaatst. 
 
5 Oefenprogramma RKZVC 1 + 2 in januari 
Hieronder het programma voor RKZVC 1 + 2 (deels onder 
voorbehoud). Bij RKZVC 1 staan op 5 februari twee 
wedstrijden: Concordia is de reguliere competitiewed-
strijd. Bij afgelasting is de wedstrijd tegen Trias een 
schaduwwedstrijd. Bij RKZVC 2 is 5 februari ook onzeker 
omdat er dan voor Marienvelde ook competitie staat. 
 
Winterstop 2016/2017 RKZVC 1   
Din 17 januari RKZVC 1 Silvolde 1 20.00 
Zat 21 Januari RKZVC 1 Gendringen 1 17.00 
Din 24 januari Witkampers 1 RKZVC 1 20.15  
Zon 29 januari Leones RKZVC 1 14.00 
Zon 5 februari RKZVC 1 Concordia W 1 14.00 
Zon 5 februari RKZVC 1 FC TRIAS 14.00 
        
Winterstop 2016/2017 RKZVC 2    
Zon 15 januari RKZVC 2 Trias 2 10.15 
Zon 29 januari RKZVC 2 Erix 1 10.00 
Zon 5 februari RKZVC 2 Marienveld 1 10.00 
Woe 8 februari RKZVC 2 KSH 1 20.00 

6 Lagere seniorenteams 15 januari 10.00 u 
Lagere teams spelen in de winter onderling 
oefenwedstrijden. Op zondag 15 januari van 10.00 tot 
12.00 uur wordt er voor de lagere elftallen wel een 
onderling zaalvoetbal toernooi gehouden. Afhankelijk 
van deelname worden er poules op sterke gemaakt. 
Opgeven hiervoor dient men te doen bij de leiders van 
het eigen elftal.  
Graag tot dan, Eugene Hoenderboom. 
 
7 Nieuws van het bestuur 
− Er komt een afscheiding tussen de 

kleedkamers en het trainingsveld. 
Deze zal worden uitgevoerd met een 
buis ter hoogte van de kleedkamers 
en de eerste hoek van het veld. 
Hierdoor zullen spelers hopelijk over de verharding 
richting hoofdveld lopen en niet meer over het gras. 

− De natuurgrasvelden zijn dicht van 23 december 2016 
tot 8 januari 2017 (evenals de kantine). 

− Op de zaterdagen gaat RKZVC de verenigingsscheids-
rechters begeleiden en ondersteunen. 

− Op 20 december wordt het concept jeugdbeleidsplan 
FC HaZiMa (werknaam van de commissie) gepresen-
teerd in aanwezigheid van Kamperman (KNVB) en Jos 
Hoenderboom (Oost-Gelre). Na de presentatie zullen 
de besturen van KSH, Mariënvelde en RKZVC zich 
beraden over het vervolg. 

− Slipgevaar terras: er zal met Carina overlegd worden 
hoe dit aangepakt wordt. 

− Er komen bewegingsgevoelige lampen bij de ingang 
en naast de kantine richting terras. 

 
8 Nieuws van het jeugdbestuur 
− Fietscontrole 

In de vorige nieuwsbrief is aangekondigd dat de 
politie fietscontroles zou gaan uitvoeren na de trai-
ningen. Dit is inmiddels twee keer gebeurd. Enkele 
kinderen zijn gewaarschuwd vanwege het niet functi-
oneren van verlichting. De politie heeft aangekondigd 
in het nieuwe jaar opnieuw te zullen komen. Tevens 
hebben ze daarbij opgemerkt dat ze dan 
daadwerkelijk gaan bekeuren. Een gewaarschuwd 
mens telt voor twee. Zorg dat de fietsen functioneren 
naar behoren. Niet alleen om een bekeuring te 
voorkomen, maar vooral voor de veiligheid. 
 

http://www.rkzvc.nl/
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− Norbert Kuypers toernooi 
Er doen tien pupillenteams van RKZVC mee. 
Hieronder staan sporthal genoemd waar gespeeld 
wordt en tijd van de 1e wedstrijd (voor liefhebbers 
die willen gaan kijken). 
27-12 in Beltrum 

09.12 - 09.24 RKZVC O13 2a - AZSV O13 3a 
12.36 - 12.48 RKZVC O11 1 - Grol O11 2 
15.36 - 15.48 GROL O9 2 - RKZVC O9 1 

27-12 in Sourcy Center 
09.48 - 10.00 RKZVC O13 1a - AZSV O13 1b 
12.12 - 12.24 GROL O11 3 - RKZVC O11 2 
15.36 - 15.48 RKZVC O9 2 - AZSV O9 5 

28-12 in Beltrum 
12.12 - 12.24 RKZVC O11 3 -Erix O11 1 

28-12 in Sourcy Center 
09.12 - 09.24 RKZVC O13 3a - KSV O13 1a 
12.12 - 12.24 GROL O11 6 - RKZVC O11 4 

29-12 in Sourcy Center 
15.36 - 16.00 Erix O9 1 - RKZVC O9 3 

 

9 Kruisjasavonden seizoen 2016-2017 
De kruisjasavonden op de 2e 
maandag van de maand zijn 
gepland op de volgende dagen: 
Maandag 9 januari 2017 
Maandag 13 februari 2017 
Maandag 13 maart 2017 
Maandag 10 april 2017 
De kruisjasavond op 12 december was een succes met 
een record aantal deelnemers van 24 koppels. 

 
 

10 Nieuwe website 
Er wordt gewerkt aan een nieuwe website die 
ontworpen is door Voetbalassist en waarvan al zo’n 500 
voetbalclubs in Nederland gebruik van maken. In januari 

komt er een nieuwe template beschikbaar die RKZVC wil 
gaan gebruiken. Hopelijk kan eind januari of begin 
februari de nieuwe website in gebruik worden genomen. 
Tijdens de overgang zal de site tijdelijk niet bereikbaar 
zijn. Dit zal tijdig worden aangegeven. 
 
11 Nieuwe shirtsponsor voor RKZVC M017-1 
Onlangs is RKZVC J011-4 voorzien van nieuwe tenues, 
aangeboden door Café de Tolhut, MGZ Montage en WD 
Kozijnen. Op 12-11-2016 kregen de sponsors bloemen 
overhandigd als dank voor het sponsoren van het tenue 
van het meisjesteam. Sponsoren zijn tegenwoordig 
onmisbaar om verenigingen financieel gezond te houden 
en RKZVC is daarom blij en dankbaar met deze bijdrage 
van Café de Tolhut, MGZ Montage en WD Kozijnen. 

  
 

12 RKZVC JO13-2 kampioen 
Door alle 11 wedstrijden te winnen is het team kampioen 
geworden. Het team behaalde het kampioenschap met 
het enorme doelsaldo van 64-4. Gefeliciteerd!!!  

  
 

http://www.rkzvc.nl/
https://twitter.com/RKZVC


Nieuwsbrief RKZVC, december 2016, nummer 17 

Website RKZVC: www.rkzvc.nl Twitter RKZVC: https://twitter.com/RKZVC  

 

  

13 Oproep voetbalschoenen 
Wie heeft thuis nog 
voetbalschoenen die niet 
meer gebruikt worden? 
Dit geldt van groot 
(reserves voor leiders?) 
tot klein. Breng ze in de kantine bij Carina. Voor kleine 
maten: als er voldoende zijn, kunnen ze voor een klein 
bedrag door kinderen gekocht worden. De opbrengst 
komt ten goede aan de jeugd. 
 

14 Bijdragen voor de digitale nieuwsbrief 
Als er teams of personen zijn die iets hebben om in de 
nieuwsbrief te zetten, kunnen zij dat mailen naar 
b.storkhorst@chello.nl. 
 
Voor kerst komt de volgende nieuwsbrief van het 
seizoen 2016-2017 uit. Bijdragen zijn van harte welkom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 De laatste trainingsavond – spel-/feestavond 
De laatste trainingsavond van het jaar wordt al bijna 
traditioneel afgesloten met spelletjes en een feestavond. 
Spelletjes als balletjes in een beker mikken, spijker 
poepen, petje op –petje af, spijkerbroek hangen, enz. Er 
waren zo’n 35 deelnemers. Hieronder enkele foto’s. 
 

PS Mail niet ontvangen? 
Het is mogelijk dat leden deze nieuwsbrief niet per mail ontvangen, maar wel gelezen hebben vanaf de website. De 
oorzaak kan zijn dat het emailadres niet bekend is bijvoorbeeld omdat het emailadres is gewijzigd. Leden die deze 
nieuwsbrief niet per mail ontvangen hebben en dat wel willen per mail, kunnen zich melden bij b.storkhorst@chello.nl. 
Supporters die de brief ook willen ontvangen kunnen zich eveneens melden om op de maillist te komen. 

 
 
 

16 Hoe gaat het met Bern Hummelink? 
Bern Hummelink is in augustus met zijn vriendin Lynn vertrokken voor een wereldreis van 9 maanden. Op de volgende 
bladzijden een bijdrage van Bern over zijn belevenissen. 
 

http://www.rkzvc.nl/
https://twitter.com/RKZVC
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Hallo allemaal, 
Ook aan mij is gevraagd om eens wat van me te laten 
horen. Ik ben niet van de aardbol verdwenen, maar zoals 
jullie waarschijnlijk wel weten, ben ik er dit seizoen niet 

bij omdat ik op wereldreis ben met mijn vriendin, Lynn. Het 
is voor mij (en misschien voor jullie ook wel) best vreemd 
om sinds lange tijd een seizoen geen deel uit te maken van 

het eerste, maar deze reis stond al lang in de planning en 
dit was voor ons hét moment om er 9 maanden tussenuit 
te gaan. Op 13 augustus zijn we vertrokken om onze 
eerste drie maanden door te gaan brengen in Zuid 

Amerika. We zijn in Brazilië, Argentinië, Chili, Bolivia en 
Peru geweest en hebben echt van alles gezien en 

meegemaakt. Zo hebben we midden in de Amazone 
geslapen in een hangmat, zijn we bij de grootste 
watervallen van de wereld geweest (Foz do Iguacu), 
hebben we een driedaagse tocht dwars door de woestijn 
en zoutvlakten gedaan en hebben we de originele Inca 
Trail gelopen naar de Machu Picchu. Misschien zegt het 
jullie niet allemaal evenveel, dus om een beeld te geven 
heb ik een aantal foto’s toegevoegd.  
Ook bevat de reis nog wel een beetje voetbal. Omdat we 
er toch waren, heb ik namelijk maar even een kijkje 
genomen in onder andere het stadion van Boca Juniors in 
Argentinië, het nationale stadion van Chili en het 

Stadion van Boca Juniors 

http://www.rkzvc.nl/
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nationale stadion van Peru. Na drie maanden in Zuid-
Amerika zijn we naar Nieuw Zeeland gevlogen. Heel wat 
anders, maar minstens even mooi.  
We hebben in Nieuw Zeeland een maand lang 
rondgetrokken in zowel een camper als een auto en mijn 
ouders hebben ons bijna drie weken vergezeld in dit land. 
Weten jullie meteen waarom ze niet aanwezig waren bij 

de wedstrijden tegen Babberich, SDOUC en Varsseveld.  
Tegen de tijd dat jullie dit lezen, zijn we in Australië. Kerst 
en oud & nieuw vieren we dus daar. Voor mij dit jaar dus 
geen potje biljart tegen de supporters en geen 
trainingskamp naar Malaga, maar een nieuw avontuur in 
één van de grootste landen ter wereld. Misschien dat de 

kans groter is dat de selectie nu wel eens een keer wint 
met biljarten, aangezien ik er niet bij ben. 
Online kan ik RKZVC redelijk volgen. Het doet me goed dat 
(ten tijde van dit schrijven) het tweede bovenaan staat en 
het eerste de goede vorm ook te pakken heeft gekregen! 
Hopelijk zetten ze deze lijn voort en wordt het voor deze 
twee teams (en ook alle overige teams) een mooie 
tweede seizoenshelft. Vorig jaar gebeurde er op 16 mei 
tegen Varsseveld iets bijzonders, misschien gebeurt er dit 
jaar op 14 mei 2017 tegen Varsseveld wel iets wat nog 
bijzonderder is. 

Ik ben er dan nog net niet bij, want onze reis brengt ons 
nog langs verschillende landen in Azië en in Zuid-Afrika, 
voordat we op 19 mei weer in Nederland zullen zijn. Onze 
terugweg gaat via Dubai (in de buurt van Abu Dhabi), dus 
een snel bezoekje aan Remco van Leeuwen zit er nog net 
in!  
Mocht het eerste eind mei nacompetitie spelen, dan zien 
jullie me tegen die tijd ergens langs de lijn. Zo niet, dan 
zie ik jullie allemaal volgend seizoen weer. In welke klasse 
dat is, laat ik over aan de jongens en de technische staf! 
 
Alvast fijne feestdagen, een goede jaarwisseling en tot volgend jaar! 

Nationale stadion Chili 

Nationale stadion Peru 

http://www.rkzvc.nl/
https://twitter.com/RKZVC


Nieuwsbrief RKZVC, maart 2017, nummer 18 

Website RKZVC: www.rkzvc.nl Twitter RKZVC: https://twitter.com/RKZVC  

 

  

Inhoud Agenda 
Vrijdag 7 april  Vrijwilligersavond 
Zondag 21 mei Verenigingsdag 
Zat / zon 3-4 juni  Seesing Tournament 

1 Vrijwilligersavond op vrijdag 7 april 
2 Besluit samenwerking jeugd Hazima 
3 Laat je stem tellen voor “Hart voor de Achterhoek” 
4 Oproep gastgezinnen Seesing Tournament 
5 Oproep vrijwilligers Seesing Tournament 
6 Nieuws van het bestuur 
7 Nieuws van het jeugdbestuur 
8 Nieuws van de KNVB 
9 Kruisjasavonden 
10 Tips en tricks nieuwe website 
11 Oproep voetbalschoenen  
12 Bijdragen voor de digitale nieuwsbrief 
13 Statistieken oude en nieuwe website 
14 Hoe gaat het met Ties Heutinck?  

1 Vrijwilligersavond op vrijdag 7 april 20.30 
Iedereen die op wat voor manier dan ook als vrijwilliger 
iets voor RKZVC helpt, wordt uitgenodigd voor deze 
avond vanaf 20.30 uur. De invulling van de avond zal als 
gebruikelijk een verrassing zijn. 
 
2 Besluit samenwerking jeugd Hazima 
Op dinsdag 28 februari en dinsdag 7 maart zijn circa 75 
ouders aanwezig geweest bij de presentatie van het plan 
voor samenwerking voor de jeugdafdelingen van RKZVC, 
vv Mariënvelde en KSH. Beide avonden begonnen met 
een presentatie (samenvatting) van voorzitter Johnny 
Cuppers van het beleidsplan en het proces er naar toe. 
Bedoeling van de avonden was om voldoende input te 
krijgen van de ouders. Aan het eind kregen de ouders 
een enquêteformulier om hun mening over de 
samenwerking te geven.  
De presentatie van Johny Cuppers bevatte de volgende 
onderdelen 
- Het proces tot nu toe (start in maart 2015, 

samenstelling commissie, presentatie aan besturen 
van beleidsplan in december 2016) 

- De consequenties van de samenwerking (o.a. 
prognoses ledenaantallen nu en de komende jaren, 
voor- en nadelen, verdeling wedstrijden en trainingen 
naar rato van ledenaantallen bij doorgaan en bij niet-
doorgaan) 

- Afhankelijk van de uitslag van de enquête zouden er 
ledenvergadering komen over de samenwerking 

Na de presentatie konden er vragen worden gesteld. 
Op 13 maart zijn bestuur en jeugdbestuur bij elkaar 
geweest om de uitkomsten van de enquête te bespreken 
en conclusies te trekken. De conclusie is dat er bij 
(ouders en jeugd van) RKZVC op dit moment te weinig 
draagvlak is om verder te gaan met de samenwerking op 
basis van het beleidsplan dat is opgesteld. RKZVC wil wel 

graag samen gaan werken op basis van andere 
samenwerkingsvormen. Op basis van deze conclusie is 
onderstaande brief gestuurd naar de besturen van KSH 
en vv Mariënvelde. Via de volgende link kan op de 
website de brief in volledige grootte gelezen worden. 
 

 

http://www.rkzvc.nl/
https://twitter.com/RKZVC
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3 Laat je stem tellen voor “Hart voor de Achterhoek” 
Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek gaat verenigingen 
en stichtingen in haar regio financieel ondersteunen met 
“Hart voor de Achterhoek”. De leden van de bank mogen 
dit jaar € 400.000 verdelen onder verenigingen en 
stichtingen die deelnemen aan deze actie. 
  
Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek hecht veel 
waarde aan lokale leefbaarheid en ondersteunt daarom 
verenigingen en stichtingen in haar werkgebied. De bank 
stelt dit jaar € 400.000,- beschikbaar voor “Hart voor de 
Achterhoek”. Alle leden van de bank ontvangen vijf 
stemmen die zij mogen uitbrengen op verenigingen en 
stichtingen. Er kunnen maximaal twee stemmen op 
dezelfde vereniging of stichting worden uitgebracht. 
Iedereen die op 31 maart lid is van de bank mag mee-
stemmen. Ben je wel klant van de RABObank maar geen 
lid, meld je dan voor 1 april aan bij de RABObank. Leden 
ontvangen per post een stemkaart met hun persoonlijke 
stemcode. Zij kunnen vervolgens, op de aangegeven 
website, stemmen op de verenigingen en stichtingen die 
zij een warm hart toedragen. Hoe meer stemmen, hoe 
hoger de financiële ondersteuning voor de betreffende 
vereniging of stichting. De stemperiode is van dinsdag 9 
mei tot en met vrijdag 26 mei. 
  
RKZVC heeft een nog lopend sponsorcontract met de 
Rabobank. Zij doen (lopende de contractperiode) niet 
mee aan “Hart voor de Achterhoek”. Het Seesing 
Tournament en de Stichting Accommodatie Beheer 
RKZVC (SAR) hebben geen sponsorcontract met de 
Rabobank en zij doen wel meer aan “Hart voor de 
Achterhoek”. Om het Seesing Tournament ieder jaar 
weer mogelijk te maken, is steun van sponsoren zeer 
hard nodig. De SAR voorziet RKZVC van materialen en is 
verantwoordelijk voor het onderhoud van de 
accommodatie van RKZVC. Dit is van groot belang om het 
plezier en prestatieniveau van onze leden te vergroten. 
Financiële steun door sponsoring is meer dan welkom.  
  
We roepen onze leden op om te stemmen op het Seesing 
Tournament en de SAR. Hierboven is beschreven hoe je 
dat kunt doen en voor wanneer. Let op! Een klant van de 
Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek is niet per 
definitie lid. Je kunt simpel en gratis lid worden van de 
Rabobank.  

Kijk op: https://www.rabobank.nl/lokale-bank/noord-
en-oost-achterhoek/lidmaatschap/. Alleen als je lid bent 
van de Rabobank mag je meestemmen. Ken jij mensen 
die lid zijn van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek? 
Het zou fantastisch zijn als jij en jouw familie, vrienden 
en kennissen tussen 9 en 26 mei hun stem op het Seesing 
Tournament en de SAR uitbrengen. Dus kom in actie en 
vraag hen op ons te stemmen! 
 

4 Oproep gastgezinnen Seesing Tournament 
Het Seesing Tournament 2017 zoekt GASTGEZINNEN! 
Zou je zelf gastgezin willen zijn, of ken je mensen in de 
buurt (van Zieuwent) die dit zouden willen zijn ….. 
Laat het weten. 
Mocht je meer info willen of aanmelden, 
Mail dan naar r.nienhuis7@chello.nl 
 

5 Oproep vrijwilligers Seesing Tournament 
Beste allemaal, 
 
Vorig jaar zijn jullie, in welke vorm dan ook, vrijwilligers 
geweest bij het Seesing Tournament. Wij als organisatie 
van het Seesing Tournament kunnen niet vaak genoeg 
benadrukken hoe belangrijk de inzet van vrijwilligers 
voor de organisatie en uitstraling van het Seesing 
Tournament is. 
 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van RKZVC werden de 
deelnemende teams van het vijftiende jeugdtoernooi 
van RKZVC gepresenteerd. Benfica, OSC Lille en Zenit St. 
Petersburg zijn de drie nieuwe namen in Zieuwent in het 
Pinksterweekend op zaterdag 3 en zondag 4 juni 2017. 
RSC Anderlecht en Bayer 04 Leverkusen keren dit jaar 
terug naar de Achterhoek. Verder zijn Ajax, Feyenoord, 
PSV, AZ en natuurlijk gastheer RKZVC actief op ons 
toernooi voor spelers onder 12 jaar. 
 
Dit jaar is het toernooi op 3 & 4 juni 2017. Graag hoor ik 
per omgaande of je dit jaar weer beschikbaar bent als 
vrijwilliger en welke dag(en) voorkeur heeft. Ook als je 
niet kan graag een berichtje. 
Ik hoor graag van jullie! 
 
Met vriendelijke groeten, namens de toernooicommissie 
Michiel Krabbenborg 
 

http://www.rkzvc.nl/
https://twitter.com/RKZVC
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/noord-en-oost-achterhoek/lidmaatschap/
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/noord-en-oost-achterhoek/lidmaatschap/
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6 Nieuws van het bestuur 
- De vereniging dag 2017 is gepland op 

zondag 21 mei, twee weken voor Pinsteren. 
- Het plafond in de kleedkamers 1 en 2 is in 

slechte staat. Opnieuw schilderen is geen 
duurzame oplossing. Er zal een passend alternatief 
gezocht worden. 

- Er wordt met trainers over verlenging gesproken voor 
het seizoen 2017-2018. 

- Het stroomgebruik van RKZVC wordt uitgezocht. 
- Over het slipgevaar op het terras wordt overlegd met 

Carina met betrekking tot de uitvoering. 
 

7 Nieuws van het jeugdbestuur 
- Guus Hulshof vervangt Freek Toebes als coördinator 

voor de jeugdscheidsrechters. 
- De veranderende spelregels gelden komend seizoen 

alleen nog maar voor de teams onder 9 jaar. Dit 
betekent dat ze 6 tegen 6 spelen op een veld van 42,5m 
bij 30m met een pupillendoel en een keeper. 

 

8 Nieuws van de KNVB 
- Het seizoen 2017/'18 begint drie weken later (2 en 3 

september start eerst de beker, eind september start 
competitie) en gaat langer door tot eind mei / begin 
juni. Reden is dat in augustus altijd nog veel spelers 
afwezig zijn vanwege vakantie en dus ook bij trainingen 
en trainingen ontbreken. 

- Vanaf volgend seizoen worden alle wedstrijdformulie-
ren in het amateurvoetbal ingevuld met een smart-
phone of tablet. Geen gedoe meer met de spelerspas-
jes. Iedereen die wel eens voor de spelerspasjes heeft 
gezorgd kent het; ben je onderweg naar een belang-
rijke uitwedstrijd, schiet ineens door je hoofd: “Heb ik 
de spelerspasjes wel bij me?” Vaak wel, maar soms ook 
niet. Dan kan je weer terug om de spelerspasjes op te 
halen. Of zijn ze in het ergste geval zelfs helemaal kwijt. 
Met de Wedstrijdzaken-app is dat verleden tijd; alle 
pasjes zitten namelijk digitaal in de app. En mocht je zó 
verstrooid zijn dat je zelfs je telefoon vergeet, kan je 
ook gewoon inloggen op het toestel van iemand anders 
om de pasjes te laten zien en het formulier in te vullen. 

- Zoals vermeld in het bericht over de introductie van het 
mobiel digitaal wedstrijdformulier, volstaat het vanaf 
zaterdag 4 maart tot en met het einde van dit seizoen - 
indien er geen geldige spelerspas beschikbaar is - ook 

om een officieel legitimatiebewijs of een verlopen 
spelerspas te tonen aan de scheidsrechter in het 
veldvoetbal. Ook kan een speler zijn spelerspas tonen 
via zijn eigen Wedstrijdzaken-app. Er zal per direct geen 
enkele plastic spelerspas meer worden uitgegeven 
door de KNVB. Aanvragen die momenteel lopen 
worden niet meer verwerkt en clubs hoeven hier 
vanzelfsprekend ook niet voor te betalen. Met ingang 
van het volgend seizoen zullen uitsluitend de digitale 
spelerspassen uit de Wedstrijdzaken-app geldig zijn. 

 

9 Kruisjasavonden seizoen 2016-2017 
De laatste kruisjasavond van het 
seizoen 2016-2017 zal zijn op 
maandag 10 april 2017 
 

10 Tips en tricks nieuwe website 
Op 23 februari is de nieuwe website van RKZVC in 
gebruik genomen. Er zit een aantal aardige dingen in die 
men in eerste instantie misschien niet zo snel zal 
ontdekken. Daarom hier enkele tips en trucks. 

- Het laatste nieuws staat in het grote blok in het 
midden. Klik op de zeer grote letters om het gehele 
bericht te lezen. 

- Er zit een zoekfunctie op de website. Type bovenin bij 
“zoek” bijvoorbeeld een naam in en er komt een 
overzicht van alle onderdelen op de website waarin die 
naam staat. 

- Aan de rechterkant kun je zelf kiezen welk team je bij 
het opstarten altijd op de voorpagina wil hebben. Kies 
“wijzig team” en kies jouw team en daarna “instellen”. 
Dit geldt zowel voor de laatste uitslag als voor de 
volgende wedstrijd als voor de stand. 

- Boven en onderin staan 
icoontjes voor de social media. 
Van links naar rechts zijn dat 
Twitter, Facebook, You Tube 
(RKZVC TV) en Instagram. 

- Bij uitwedstrijden kun je ook een routebeschrijving 
opvragen. Ga bij een team naar de voorbeschouwing. 
Type het vertrekadres in en je ziet direct de route 
getekend. Op deze pagina staat ook een grafiek die het 
verloop van de competitie weergeeft (de stand). 

- Bij de stand bij elk team is ook te zien hoe de resultaten 
zijn in alle thuiswedstrijden en hoe ze zijn in de 
uitwedstrijden. 

http://www.rkzvc.nl/
https://twitter.com/RKZVC
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- Voor RKZVC 1 zijn alle wedstrijdverslagen al ingebracht 
inclusief degene die scoorde en de assist gaf.  

(klik op volgende link om naar die webpagina te gaan) 
- Dit kan ieder team gaan doen. De leider van dat team 

moet zich dan melden bij Bennie Storkhorst waarna de 
leider de rechten krijgt om voor het eigen team dit in 
te gaan vullen.  

- Instagram Zieuwent is twee jaar geleden opgezet door 
twee spelers van JO17-2: Jarno Stoverinck en Jord 
Waalderbos. Zij hebben momenteel al 107 volgers. Met 
hen zal worden overlegd hoe dit eventueel verder 
gebruikt gaat worden. Gedacht zou kunnen worden 
aan jeugdspelers die daar bij gaan helpen.  

- Bij elk team staat de shirtsponsor vermeld en de 
trainingstijden. 

- In de eerste weken is de nieuwe site bezocht, getuige 
ook de onderstaande grafieken. 

Als er nog vragen en opmerkingen zijn, kunnen deze 
altijd worden doorgegeven aan b.storkhorst@chello.nl  
 

11 Bijdragen voor de digitale nieuwsbrief 
Als er teams of personen zijn die iets hebben om in de 
nieuwsbrief te zetten, kunnen zij dat mailen naar 
b.storkhorst@chello.nl. 
Eind april / begin mei komt de volgende nieuwsbrief van 
het seizoen 2016-2017 uit. Bijdragen zijn van harte 
welkom.  
 

12 Oproep voetbalschoenen 
Wie heeft thuis nog 
voetbalschoenen die niet 
meer gebruikt worden? 
Dit geldt van groot 
(reserves voor leiders?) 
tot klein. Breng ze in de kantine bij Carina. Voor kleine 
maten: als er voldoende zijn, kunnen ze voor een klein 
bedrag door kinderen gekocht worden. De opbrengst 
komt ten goede aan de jeugd. 

13 Statistieken oude en nieuwe website 
Voor de oude website zijn de statistieken beschikbaar 
van 5-12-2014 t/m 22-2-2017. In deze periode werd de 
site 240.000 keer bezocht door mensen uit 190(!) 
verschillende landen waarbij er 1.070.000 pagina’s wer-
den bekeken. Het hoogste aantal bezoekers op één dag 
was op 18 mei 2016: 1.517. Het hoogste aantal pagina’s 
bezocht op één dag was 19 november 2016: 7.043. 
De nieuwe website werd op 23-2-2017 in gebruik 
genomen. Op deze eerste (halve) dag waren er 334 
gebruikers die 3.260 pagina’s bezochten. 

 

 

http://www.rkzvc.nl/
https://twitter.com/RKZVC
https://www.rkzvc.nl/223/topscorers/?sznid=1
mailto:b.storkhorst@chello.nl
mailto:b.storkhorst@chello.nl


Nieuwsbrief RKZVC, maart 2017, nummer 18 

Website RKZVC: www.rkzvc.nl Twitter RKZVC: https://twitter.com/RKZVC  

 

  

PS Mail niet ontvangen? 
Het is mogelijk dat leden deze nieuwsbrief niet per mail ontvangen, maar wel gelezen hebben vanaf de website. De 
oorzaak kan zijn dat het emailadres niet bekend is bijvoorbeeld omdat het emailadres is gewijzigd. Leden die deze 
nieuwsbrief niet per mail ontvangen hebben en dat wel willen per mail, kunnen zich melden bij b.storkhorst@chello.nl. 
Supporters die de brief ook willen ontvangen kunnen zich eveneens melden om op de maillist te komen. 

 

14 Hoe gaat het met Ties Heutinck? 
Ties Heutinck is in augustus vertrokken voor een wereldreis van in eerste instantie 4 maanden. Later besloot hij om nog 
enkele maanden langer rond te zwerven. Op de volgende bladzijden een bijdrage van Bern over zijn belevenissen. 
 

Hallo alle Sowentsen, 
Ook mij werd gevraagd om een stukje te schrijven om wat van me te laten horen. Ik zal vertellen wat ik zoal aan het 
doen ben, waar ik geweest ben en wat me nog te wachten staat. 25 oktober stapte ik samen met pa en ma de auto in 
om richting het vliegveld van Dusseldorp te gaan. Voordat ik mijn reis helemaal alleen ging beginnen, ging ik eerst even 
een weekje bij Remco van Leeuwen op bezoek (Abu Dhabi); dit lag toch op de route, dus waarom niet. Toen ik aankwam 
op het vliegveld liep ik natuurlijk al meteen de verkeerde kant op als een ‘echte boer in de stad’. Toen ik uiteindelijk 
mijn backpack gevonden had stond Remco met een glimlach op me te wachten, wat voor ons beide een mooi moment 
was. Toen we naar buiten liepen was het natuurlijk meteen heel erg wennen; wat een temperatuur verschil! Gelukkig 
gingen we snel de auto in met airconditioning. 
We gingen eerst even naar het appartementje van Remco om daar mijn backpack neer te leggen, een bakkie koffie te 
doen en een betjen bj’j te proaten. 
 
Daarna stapten we weer de auto in om een aantal bezienswaardigheden te gaan bezoeken, waaronder de grootste 
moskee van de Verenigde Arabische Emiraten, de Sheikh Zayed Grand Moskee. Na een aantal mooie dingen gezien te 
hebben, werd het eindelijk tijd voor een lekker biertje in een mooie openluchtbar. 
Remco moest gewoon doorwerken maar ik kon fijn mee om Remco en zijn team aan het werk te zien op de training. 
Ook heb ik nog een toernooitje gespeeld in het stadion van Al Wahda FC. Met een aantal oud-profs en mensen van de 
club hadden we een leuk team bij elkaar. Het was fantastisch georganiseerd met een nieuw tenue (dat we na die tijd 
mochten houden), eten, drinken et cetera, et cetera. De mensen waren ontzettend vriendelijk en open waardoor ik me 
snel op mijn gemak voelde bij de club van Remco. 
 
Na een fantastische week bij Remco te hebben gehad, met een beetje geluk met de activiteiten, ging het echt beginnen: 
op naar Thailand, Bangkok. Veur een aantal Sowentsen geen vrumde stad. 
 
De eerste paar uurtjes waren even lastig. Ik had een lange reis achter de rug en kende natuurlijk niemand. Maar gelukkig 
is Bangkok zo'n toeristische stad waardoor ik al snel andere backpackers (over de hele wereld) leerde kennen. De koning 
(Bhumibol) van Thailand was net anderhalve week voordat ik aan kwam overleden (wat jullie misschien destijds wel 
mee hebben gekregen op het nieuws). Dit had veel gevolgen. De stad hing vol met zwart en wit, veel lokale mensen 
droegen diezelfde kleuren, op veel binnenplaatsen werd gratis eten weggegeven en barretjes waren om 23.00 gesloten. 
Ik kon dus echt wel merken dat er een rouw bezig was destijds. In de tempel van de liggende Boeddha genaamd 
'WatPho' zag ik ook veel zwart en wit en foto's van de koning.  

http://www.rkzvc.nl/
https://twitter.com/RKZVC
mailto:b.storkhorst@chello.nl
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Na toch nog een paar biertjes te kunnen scoren in Bangkok ben 
ik met de nachttrein naar het Noorden van Thailand gereisd, 
aangezien daar de rouw wat minder aanwezig was dan in 
Bangkok. Het meest noordelijke plaatsje waar ik ben geweest 
was Pai. Het was niet zo groot waardoor het allemaal wat 
gemeudelijker was dan Bangkok. Daar ben ik een week geweest. 
Ik sliep hier in een bamboe hutje met een matras op de grond en 
een klamboe. ‘s Nachts kon ik af en toe de ratten onder mij door 
horen lopen, maar meestal had ik wel voldoende biertjes 
gedronken waardoor  
ik er niet zoveel last van had. 
 
Na ongeveer 2,5 week Thailand ging ik naar het buurland Laos. 
In Laos heb ik mijn mooiste activiteit gedaan tot zo ver. Het was 
een jungletocht (The gibbon experience) van 1 nacht en 2 dagen. 
Niek Olthuus adviseerde mij dat. Daar gingen we met een groep 
Ziplinen door the jungle heen. De langste zipline was 150m hoog 
en 550 meter lang, de uitzichten waren ongelofelijk mooi. Hier 
sliep ik in een door locals gemaakte boomhut. 
 
Na Laos ben in naar Vietnam gevlogen. Ik wilde daar heel graag 
een brommer kopen om in een maand tijd van Noord naar Zuid 
te rijden. Na een beetje onderhandelen heb ik een mooie 
brommer weten te vinden. Gelukkig had ik drie andere 

backpackers, 2 Duitsers en 1 Nederlander, ontmoet die hetzelfde 
idee hadden, dus kon het avontuur beginnen. In het Noorden van 
Vietnam ben ik door bergen heen gereden met fantastische 
uitzichten. Je zag ook weinig backpackers op de weg en in de 
plaatsen waar we met zijn vieren terecht kwamen. Eén van de 
mooiste momenten in het noorden was toch wel dat we eindelijk 
een slaapplek hadden gevonden, wat eten wilde gaan zoeken en 
er opeens naar ons geroepen werd.  
Er zat een groepje van 10 jongeren op straat te bbq'en. Ze 
nodigden ons uit om met hen mee te eten en verschrikkelijk 
smerige whisky te drinken, wat je natuurlijk niet afslaat als iemand 
je dat aanbiedt. In de plaatsen in het noorden komen niet zo veel 
backpackers waardoor iedereen met ons op de foto wilde. We 
hebben toen echt een leuke avond gehad met lokale mensen. 
Na het Noorden gingen we richting het Zuiden. Ik heb echt 
genoten van Vietnam, ook omdat ik de vrijheid had om met 
brommer overal heen te gaan. 
 

 
 

Viewpoint Laos 

Barbeque met locals in Vietnam 

http://www.rkzvc.nl/
https://twitter.com/RKZVC
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Na een mooie maand in Vietnam vloog ik weer 
naar Bangkok Thailand, om vervolgens door te 
vliegen naar het zuiden van Thailand. Ik heb daar 
7 eilanden bezocht, waarvan ik jullie de namen zal 
besparen. Maar de eilanden van Thailand zijn echt 
prachtig! Daar kreeg ik echt het vakantie gevoel. Ik 
heb op bijna elk eiland een scootertje gehuurd om 
het eiland te verkennen.  
 
 Ook heb ik nog een uurtje gevoetbald op een 
prima kunstgrasveld, uiteraard niet zo goed als die 
van RKZVC maar het was wat. We hebben daar 7 
tegen 7 gespeeld met allerlei verschillende 
nationaliteiten in een team (uit Europa) tegen de 
locals. Het was een tijdje spannend maar 
uiteindelijk konden we de overwinning in de wacht slepen. Ik kon na een uur wel merken dat ik een tijdje geen dinsdag 
training van ome Lau had gehad. Ook heb ik in het Zuiden van Thailand mijn padi gehaald waardoor ik nu mijn hele reis 
overal mag duiken tot 18 meter diepte. 

 
Na het Zuiden van Thailand ging ik weer terug naar Bangkok om een 
paar dagen met Beernholder (Joep Holkenborg), een van de betere 
spelers van het altijd gezellige elftal sowent seubn, te meeten. De 
dingen die we daar gedaan hebben, kunt better in Bangkok blieven. 
 
 

 
 
 
 

Biertje met Beernholder 

Eiland Zuid Thailand 

Potje voetballen tegen Thaise Locals 

http://www.rkzvc.nl/
https://twitter.com/RKZVC
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Na Thailand heb ik het vliegtuig gepakt naar Indonesië. Ik 
ben eerst een week op het eiland Java geweest. Daar heb ik 
echt hele mooie landschappen met fantastische uitzichten 
gezien. Ik ben 's nachts om 4 uur opgestaan om naar een 
berg te rijden in mijn eentje om de zonsopgang te bekijken 
en mooie tempels te bezoeken (o.a. Borobudur).  
 
Op de terugweg richting het hostel gebeurde er wel 
bijzonders. Ik reed langs een basisschool waar kinderen 
buiten aan het voetballen waren met een eigen gemaakte 
voetbal. Toen ben ik uiteraard even gestopt om te kijken. Ze 

kwamen allemaal naar me toe rennen alsof ze nog nooit 
een toerist hadden gezien. Ik heb een tijdje met ze 
gevoetbald totdat de schoolbel ging en ze weer naar 
binnen moesten. Ik wilde weer op mijn scootertje 
stappen om verder te gaan totdat een leraar vroeg of ik 
bij elke klas een beetje Engels wilde geven aan de 
kinderen. Niet dat mijn Engels nu zo goed is, maar de 
kinderen waren heel enthousiast. Echt een hele mooie 
ervaring. 
 
 

 
 

Uiteraard volg ik RKZVC ook. Zo heb ik gezien en gelezen dat ze een geweldige tijd hebben gehad in Malaga. En dat ze 
de 2e seizoenshelft uitstekend zijn begonnen. Ook heb ik het filmpje bekeken van de nieuwjaarsrun, wat ik zo kon zien 
was het gezellig druk.  
 
Als jullie dit lezen ben ik in de Filipijnen. Waar Bern en Lynn ook rond die tijd zullen zijn en waar we zeker een paar 
biertjes samen gaan drinken.  
Na de Filippijnen wil ik nog een tijdje naar Australië. Of ik er voor het einde van het seizoen weer zal zijn, weet ik nog 
niet. Maar anders zien jullie mij vanzelf weer verschijnen langs het veld en in de kantine. 
Iedereen heel veel succes met de 2e seizoenshelft en maak er wat moois van! 
 
Groetjes Ties 

Basisschool Indonesië 

Borobudur Tempel 

Basisschool Indonesië 

http://www.rkzvc.nl/
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Inhoud Agenda 
Zondag 25 juni RKZVC Zomercup 
Zaterdag 8 juli De Voorzet klaar 

1 RKZVC Zomercup zondag 25 juni 
2 Nieuws van het bestuur 
3 Nieuws van het jeugdbestuur 
4 Oefenprogramma RKZVC 1 
5 Nieuws van de KNVB 
6 7e Column van hoofdtrainer Laurens Knippenborg 
7 Tips en tricks nieuwe website 
8 Bijdragen voor de digitale nieuwsbrief 
9 Oproep voetbalschoenen  

1 RKZVC Zomercup zondag 25 juni 
Op zondag 25 juni vervolgt RKZVC het succesvolle 
Cafévoetbal toernooi van vorig jaar. Vanaf dit jaar onder 
de noemer “ RKZVC Zomer Cup”. Naast café-teams 
kunnen dit jaar ook bedrijven, vriendengroepen, buurten 
en voetbalteams zich aanmelden voor deelname. 
De deelnemende teams zullen met 7-tallen op een ½ veld 
tegen elkaar spelen, waarbij uiteraard naar eigen inzicht 
continu kan worden door gewisseld. Het samenstellen 
van een team mag naar eigen inzicht en kwaliteit gedaan 
worden, afgetraind of met een horecaspoiler op het veld 
staan dat maakt niet uit. Doelstelling is een leuke en 
gezellige dag waarin sportiviteit op de voorgrond staat. 
Het niveau zal best aardig hoog zijn omdat er diverse 
selectiespelers van RKZVC en buurtverenigingen mee 
doen. We zien jullie graag op 25 juni op Sportpark De 
Greune Weide in Zieuwent.  

 
2 Nieuws van het bestuur 

- Vrijwilligers zijn automatisch verzekerd via 
de gemeente. 

- Voorzitter Johnny Cuppers stelt zich, nadat 
hij tijdens de nieuwjaarsreceptie had 
aangekondigd te stoppen, toch herkiesbaar voor een 
nieuwe periode van drie jaar. De verenigingsdag was 
een geschikt moment om dit bekend te maken. 

- Bennie Storkhorst geeft aan dat hij in september stopt 
als bestuurslid en plaats maakt voor een jonge 
opvolger. Hij wil een deel van de taken blijven doen. 

- Johnny Cuppers en Dick Schieven gaan het beleidsplan 
(2013-2018) en jaarplan (2016-2017) bekijken. Voor de 
vakantie koppelen zij terug naar het bestuur. 

- Vorig jaar is een schets gegeven van extra kleedkamers 
+ een nieuwe entree. Door een (toekomstige) afname 
van jeugdspelers zijn de extra kleedkamers niet meer 
nodig. De entree/kassa is door Johnny Cuppers in een 
nieuwe schets verwerkt en deze schets zal verder 
uitgewerkt gaan worden door een architect. De 
parkeerplaats voor fietsen zal dan rond de reclamezuil 
komen. Daarbij zullen er overdekte schappen komen 
waar de tassen in gezet kunnen worden. 
Als dit gerealiseerd is, zal er bij de ingang ook een tv-
scherm komen met indeling van kleedkamers en veld 
voor bezoekende teams. 

 
- Het jeugdbestuur verzoekt om na te denken over de 

“belijning’’ van de nieuwe veldjes voor de JO9. Deze 
veldjes passen namelijk niet meer tussen de standaard 
lijnen. De KNVB geeft aan dat dit zelf ingevuld mag 
worden en dat bijvoorbeeld pionnen voldoen. 

http://www.rkzvc.nl/
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- Het opzetten van een Business Club door de sponsor-
commissie is een groot succes. Momenteel hebben zich 
circa 46 sponsors daarbij aangesloten. 

 
 

3 Nieuws van het jeugdbestuur 
- Voetbalhandschoenen jeugdteams 

Bij alle thuiswedstrijden van RKZVC 1 is er de 
mogelijkheid om de uitslag van de wedstrijd te 
voorspellen. De opbrengst van deze poule komt ten 
goede aan de jeugdteams. Voor voetbalseizoen 2017-
2018 wordt de opbrengst deels gebruikt voor de 
aanschaf van voetbalhandschoenen voor alle 
jeugdteams. Nadere informatie hierover volgt nog.  

- JO17-1 kampioen 
Vermeld kan worden dat de jeugd onder de 17-1 
kampioen is geworden. Met een enorme 13-0 winst op 
Haaksbergen (en puntverlies van Longa) is RKZVC JO17-
1 overtuigend kampioen geworden op zaterdag 6 mei. 

  
- Nieuwe spelvorm JO9 

Komend voetbalseizoen zal het voetbalspel voor de JO9 
veranderen. Zo gaan ze met 6 spelers op een kleiner 
veld spelen zonder scheidsrechter, maar met spelbege-
leider. De spelvormen voor de JO11 en JO13 wijzigen 
waarschijnlijk pas een jaar later. De komende maanden 
zal één en ander door bestuur, leiders en trainers nader 
voorbereid worden, zodat iedereen aan het begin van 
het voetbalseizoen er klaar voor is.  

- VTON 

Het komende seizoen zal bij alle jeugdteams van RKZVC 
de VTON-voetbalmethode worden geïntroduceerd. 
Trainers volgen een jaarplanning met concrete doelen 
voor elke leeftijd. Alles komt daarin aan bod: 
technische, tactische, fysieke en mentale ontwikkeling. 
Gedurende het jaar werken trainer en spelers gericht 
aan deze doelen met meer dan 700 kant-en-klare 
trainingen. De methode ondersteunt de trainer met 
coachtips, animaties van de organisatie op het veld en 
filmpjes van voetbalhandelingen. De trainer heeft het 
materiaal digitaal op zijn tablet of telefoon. De spelers 
voetballen met meer plezier en ontwikkelen zich 
‘spelenderwijs’ naar hun potentieel. Trainers worden 
ontzorgd op de inhoud en kunnen zich richten op het 
coachen. En binnen de verenigingen zijn visie, leerlijn 
en planning centraal geborgd. Daardoor is er conti-
nuïteit, zelfs als trainers elkaar afwisselen. De methode 
maakt van een jeugdafdeling een jeugdopleiding. De 
ervaringen met deze methode bij andere verenigingen 
zijn erg positief. We zijn dan ook benieuwd hoe het bij 
onze trainers en jeugdspelers zal bevallen. 

 

4 Oefenprogramma RKZVC 1 
Vanaf maandag 3 juli traint de 1e selectie twee weken 
waarna ze die periode afsluiten met de wedstrijd tegen 
FC Trias. Daarna start de training weer op maandag 7 
augustus. In september volgen de bekerwedstrijden. 
13 juli 20:00 RKZVC 1 FC Trias 1   

12 augustus 17:00 RKZVC 1 Oranje Wit 1   
15 augustus 20:00 RKZVC 1 HSC '21 1   
22 augustus Keitoernooi   
26 augustus Keitoernooi   
12 september 20:00 RKZVC 1 AZC 1   

 

5 Nieuws van de KNVB 
(Deels) herhaling van de nieuwsbrief van maart: 
- Het seizoen 2017/'18 begint drie weken later (2 en 3 

september start eerst de beker, eind september start 
de competitie) en gaat langer door tot eind mei / begin 
juni. Reden is dat in augustus altijd nog veel spelers 
afwezig zijn vanwege vakantie en dus ook bij trainingen 
en trainingen ontbreken. 

- Vanaf volgend seizoen worden alle wedstrijdformulie-
ren in het amateurvoetbal ingevuld met een smart-
phone of tablet. Hierover komt eind augustus een 
informatieavond voor alle leiders. 

- Vanaf volgend seizoen zullen uitsluitend de digitale 
spelerspassen uit de Wedstrijdzaken-app geldig zijn. 
 

http://www.rkzvc.nl/
https://twitter.com/RKZVC
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6 Column 7 van hoofdtrainer Laurens Knippenborg 
“TERUGBLIK OP EEN NOG SUCCESVOLLER SEIZOEN” 
In de evaluatie van vorig seizoen, 
mei 2016, schreef ik dat de weg 
naar succes voor mij nog niet het 
eindpunt heeft bereikt en dat wij 
opnieuw een route zouden gaan 
uitzetten om het volgende station 
(promotie!!) te willen bereiken. 
Dat dit binnen één jaar, op een 
overtuigende manier van kwaliteit en mentaliteit, tot 
een kampioenschap heeft geleid, had zelfs niemand 
kunnen dromen! 
 
“DE ROUTE NAAR SUCCES“ 
De ontwikkeling van een winnaarsmentaliteit in een 
“high performance cultuur” was de vervolgstap in ons 
teamproces en het vertrekpunt van het afgelopen 
seizoen. De niet optimale voorbereiding zorgde echter 
voor teveel puntverlies bij de start van de competitie. 
Hiervoor waren wel oorzaken aan te wijzen, zoals: 
• Het niet meer kunnen beschikken over 2 bepalende 

middenvelders (Bern en Remco);  
• Het inpassen van nieuwe spelers (Waldo en Wouter) op 

deze posities om van daaruit weer de juiste balans te 
kunnen vinden; 

• Blessures van Sjors en Bas (breuk middenvoetsbeentje) 
en het niet “fit” overkomen vanuit sv Grol van Wouter; 

• De planning van verlate vakanties door diverse spelers. 
Dit zijn echter niet meer dan constateringen en geen 
excuses, want dit past niet in ons teamplan! 
 
Uiteindelijk kenden wij een sterke periode in oktober en 
november met 6 aaneensluitende overwinningen wat 
resulteerde in een 4 punten achterstand op koploper 
LEONES in de winterstop. 
Tijdens onze inmiddels jaarlijkse traditie, het beleggen 
van een trainingskamp in de winterstop, dit jaar in 
Malaga, hebben wij ons diverse vragen gesteld, o.a.:  
• Wat hebben we geleerd van de 1e competitiehelft? 

("Lessons learned” positiever dan “Evaluatie”)  
• Wat willen we als team bereiken? 
• Wat is nodig voor succes en wat kan ons hierin 

beperken? 
• Hoe komen wij opnieuw in een flow ? 
 
Uitgangspunt hierin was dan ook dat zelfkennis een 
voorwaarde moet zijn om hierin succesvol te zijn. 

Met de vraagstelling 'The Me, I want to Be’ (wie ben ik 
en wie wil ik zijn) zijn de spelers uitgedaagd om zich te 
conformeren aan een voorbeeld en hebben wij getracht 
om hier inhoud aan te geven door verwachtingen te 
schetsen die haalbaar en veeleisend waren. 
 
Als team, spelers en staf, zijn wij dan ook continue op 
zoek gegaan naar ruimte voor verbetering en de focus op 
het proces. Hierbij hebben wij o.a. gebruik gemaakt van 
videomateriaal zoals een inspirerend filmpje van Nick 
Vujicic (“Een leven van overwinning"), fragmenten uit 
een lezing van Mark Lammers (succesvol hockey coach: 
“Hoe kom je in een flow”) en fragmenten uit “Peptalk” 
over inspiratie bij de handbal dames, die succesvol 
waren bij het EK-2016. 
 
“HISTORY IS WRITTEN BY THE WINNERS“ 
Conclusie van desbetreffende teamsessie was dan ook, 
dat het nu de perfecte timing, situatie en mogelijkheid 
was om de lat hoog te leggen en het vizier te gaan 
houden op een prijs! 
Dat wij na de winterstop achtereenvolgens 10 
wedstrijden op rij wisten te winnen en daarmee het 
kampioenschap behaalde met 14 punten voorsprong, is 
dan ook een unieke prestatie. 
Deze prestatie is dan ook een gevolg van o.a. 
• De juiste focus door een zeer sterke dynamische 

drijfveer; 
• Het realiseren van (eigen) uitdagingen en streven naar 

het hoogste; 
• De juiste mindset door uit de comfortzone te komen. 
 
Het uiteindelijke resultaat heeft ons veel respect en 
waardering gegeven vanuit de publieke voetbalomge-
ving en wij mogen dan ook als club RKZVC hierop trots 
zijn. Een voetbalseizoen staat ons te wachten met mooie 
tegenstanders van naam. Een seizoen zonder wedstrij-
den tegen Varsseveld en Vorden, maar wel tegen o.a. 
ROHDA Raalte, Quick Nijmegen, Alverna en natuurlijk ….. 
Longa’30. 
Wij hopen dan ook, dat ons trouwe publiek ook deze 
afstanden weer gaat overbruggen! 
 
Spelers, staf, supporters, bestuur en leden van RKZVC, 
allen bedankt voor de ondersteuning en draagkracht die 
wij hebben gekregen binnen de vereniging RKZVC. 
 
Met vriendelijke groet, 
Laurens Knippenborg, trainer/coach RKZVC 1 

http://www.rkzvc.nl/
https://twitter.com/RKZVC
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7 Tips en tricks nieuwe website 
Op 23 februari is de nieuwe website van RKZVC in 

gebruik genomen. Er zitten een aantal aardige dingen in 

die men in eerste instantie misschien niet zo snel zal 

ontdekken. Daarom hier nog weer enkele tips en trucks. 

- Per ingang van het nieuwe seizoen zullen we op de 
website alle spelers koppelen aan het team waarin ze 
spelen. 

- Per ingang van het nieuwe seizoen is het mogelijk om 
per team een webpagina zelf in te vullen. Teams 
kunnen dan bijvoorbeeld wedstrijdverslagen plaatsen 
of doelpuntenmakers en spelers die de assist geven 
bijhouden zodat dit in een mooi overzicht komt (zie 
voorbeeld bij het RKZVC 1). Interesse hiervoor? Meld je 
dan bij b.storkhorst@chello.nl. 

- De emailadressen van leden van hoofdbestuur en 
jeugdbestuur zullen gekoppeld worden aan de functie. 
Bijvoorbeeld: 
johnny@cuppers.nl wordt voorzitter@rkzvc.nl of 
b.storkhorst@chello.nl wordt pr-zaken@rkzvc.nl. 
Dit zal ook in De Voorzet 2017-2018 worden aangepast. 

- Hieronder staat een print van het gebruik van de 
nieuwe website sinds 23 februari. Topdagen waren 
natuurlijk paasmaandag 17 april met 1854 bezoekers 
(de eerste mogelijkheid dat RKZVC kampioen werd) en 

22 + 23 april met resp. 1855 en 1961 bezoekers (toen 
RKZVC werkelijk kampioen werd). 

- Opmerkelijk is dat 70% van het bezoek gebeurt via 
mobiel of tablet. 

- Op de website komt een extra pagina over spelers uit 
Zieuwent die bij een BVO spelen. 

Als er nog vragen en opmerkingen zijn, kunnen deze 
altijd worden doorgegeven aan b.storkhorst@chello.nl 
 
8 Bijdragen voor de digitale nieuwsbrief 
Als er teams of personen zijn die iets hebben om in de 
nieuwsbrief te zetten, kunnen zij dat mailen naar 
b.storkhorst@chello.nl. 
Begin september komt de volgende nieuwsbrief van het 
seizoen 2017-2018 uit. Bijdragen zijn van harte welkom.  
 
9 Oproep voetbalschoenen 
Wie heeft thuis nog 
voetbalschoenen die niet 
meer gebruikt worden? 
Dit geldt van klein tot 
groot (reserves voor 
leiders?). Breng ze in de kantine bij Carina. Voor kleine 
maten: als er voldoende zijn, kunnen ze voor een klein 
bedrag door kinderen gekocht worden. De opbrengst 
komt ten goede aan de jeugd. 

PS Mail niet ontvangen? 
Het is mogelijk dat leden deze nieuwsbrief niet per 
mail ontvangen, maar wel gelezen hebben vanaf de 
website. De oorzaak kan zijn dat het emailadres niet 
bekend is bijvoorbeeld omdat het emailadres is 
gewijzigd. Leden die deze nieuwsbrief niet per mail  

 
ontvangen hebben en dat wel willen per mail, kunnen 
zich melden bij b.storkhorst@chello.nl. 
Supporters die de brief ook willen ontvangen kunnen 
zich eveneens melden om op de maillist te komen. 

http://www.rkzvc.nl/
https://twitter.com/RKZVC
mailto:b.storkhorst@chello.nl
mailto:johnny@cuppers.nl
mailto:voorzitter@rkzvc.nl
mailto:b.storkhorst@chello.nl
mailto:pr-zaken@rkzvc.nl
mailto:b.storkhorst@chello.nl
mailto:b.storkhorst@chello.nl
mailto:b.storkhorst@chello.nl


  

  

WEBSITE en TWITTER BERICHTEN 2016 - 2017 
 
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 
1760 volgers (dec. 2017).  
Omdat in februari 2017 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. 

 
5-9-2016 
Jaarvergadering ma 19 sept 20.30 
Leden en donateurs worden uitgenodigd voor de jaarvergadering op maandag 19 september om 20.30 in de kantine. Klik 
op onderstaande linken voor: 
agenda-jaarvergadering-rkzvc-2016 / verslag-jaarvergadering-2015 
 
Clubprogramma functioneert 
Het programma voor senioren en jeugd voor komende week is weer op de vertrouwde wijze te zien onder de menutabs 
van senioren, O19 en O11. Komende week worden de andere koppelingen ook weer in orde gemaakt om uitslagen en 
standen direct weer te kunnen zien per team. 
 
Samenvatting RKZVC 1 – Achilles Veen 1 Klik volgende link aan voor video. 
 
Video eerste training 1e selectie Klik op link voor een korte impressie. 
 
Naamwijziging jeugdteams 
Komende periode zullen de namen van de jeugdteams op de website gewijzigd worden. Hieronder nog even een 
overzicht van de wijziging. De J (van jeugd) zal overal worden weggelaten. Bij meisjesteams wordt een M in de naam 
opgenomen (MO). 

Aanduiding 
JO19/MO19 
JO17/MO17 
JO15/MO15 
JO13/MO13 
JO11 
JO9 
JO7 

Oude aanduiding 
A-junioren 
B-junioren 
C-junioren 
D-pupillen 
E-pupillen 
F-pupillen 
Mini-pupillen 

Geboortejaar 
1998 / 1999 
2000 / 2001 
2002 / 2003 
2004 / 2005 
2006 / 2007 
2008 / 2009 
2010 / 2011 

 
RKZVC 1 competitie indeling en beker 
Het gehele oefenprogramma en het schema van de gehele competitie is via de volgende links te zien: Speelschema 
RKZVC 1 2016-17 
Competitie: AZC (Zutphen); Babberich; FC Winterswijk; Concordia Wehl; Leones (Beneden-Leeuwen); OBW (Zevenaar); 
Rheden; RKZVC; Rood Wit (Groesbeek); SDOUC (Ulft); Spero (Elst); Varsseveld; Vorden; WAVV (Wageningen). 
Beker: ATC’65 (Hengelo (O)); RKZVC; Rohda Raalte en SVZW (Wierden) 
 

Shirtactie RKZVC  
Intersport Doetinchem is C-sponsor van RKZVC. Zie verder bijgaande flyer voor deze actie van 
Intersport Doetinchem: slechts € 5 per shirt . 
 
Video samenvatting RKZVC 1 – Leones 1 
Klik op de volgende link voor de video. 
 
Foto individuele spelers 1e + 2e selectie 
Van de spelers van de 1e + 2e selectie is een nieuwe foto gemaakt. Zie onder “senioren – 1 (of 
2) – spelersgroep” via volgende link. 
 
Video bekerwedstrijd RKZVC 1 – SVZW 1 
Klik op volgende link voor samenvatting. 

 
Jaarvergadering 19 september om 20.30 
Reserveer de avond alvast. De agenda zal rond 9 september gepubliceerd worden. 
Enkele dagen later zal deze ook in de volgende digitale nieuwsbrief staan. 
 
RKZVC 4 terug getrokken uit competitie 
Wij moeten met grote spijt melden dat we genoodzaakt zijn om RKZVC 4 terug te trekken uit de aanstaande competitie 
2016/17 en ook voor de beker. De kans dat dit zou gebeuren, was al enigszins in De Voorzet aangekondigd omdat er te 
weinig spelers beschikbaar zijn. 
 

http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2014/07/Agenda-jaarvergadering-RKZVC-2016.pdf
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2014/07/Verslag-jaarvergadering-2015.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=gLNTtVydE_w
https://www.youtube.com/watch?v=ZFS1NQb933s
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2014/07/Speelschema-RKZVC-1-2016-17.pdf
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2014/07/Speelschema-RKZVC-1-2016-17.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=rHWINJWob2Q
http://rkzvc.nl/senioren/
https://www.youtube.com/watch?v=ZcIP59wwxlE
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2014/07/ISDOE-facebook-shirtactie-RKZVC-b.jpg


  

  

Aanmelden voor Voetbalschool van start 
De trainingen van de voetbalschool moeten gezien worden als extra en aanvullend op de reguliere trainingen en zijn 
toegankelijk voor zowel jongens als meisjes in de leeftijd van 6 t/m 14 jaar. De trainingen vinden plaats op 
zondagochtend in de Hamalandhal tussen 09:00-12:00 afhankelijk van de leeftijd. 
De trainingen worden gegeven door Ino Wolters (Longa’30 en LZV speler) en Jordi Orriens (AZSV en LZV speler). 
Spelers kunnen zich aanmelden voor een periode van 10 trainingen (september t/m december). De kosten voor 10 
trainingen van 60 minuten zijn €90,- en eenmalig kleding/ aanmeldingskosten van €25,-. Hiervoor ontvangen spelers een 
tenue van de voetbalschool bestaande uit sokken, broekje en shirtjes). 
De eerste training zal begin september starten. Heeft u interesse of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen 
via: remco_vanleeuwen@hotmail.com 
 
RKZVC naar volgende ronde beker 
(De Gelderlander, 31-8-2016) 
 
ZIEUWENT De Zieuwentse tweedeklasser RKZVC heeft zich 
woensdagavond geplaatst voor de volgende ronde in het 
bekertoernooi.  
Het 2-2 gelijkspel tegen zaterdageersteklasser SVZW uit 
Wierden was toereikend. RKZVC kwam al in de eerste 
minuut op een 1-0 voorsprong door een treffer van de van 
Mariënveld overgekomen aanvaller Harm Bokkers. Een 
minuut later stopte RKZVC-doelman Wesley Keegstra een 
strafschop van Nigel Michels. Een kwartier later verdubbelde 
Bokkers de marge. 
Na rust had RKZVC het zwaar tegen de Wierdenaren die terugkwamen tot 2-2. De ploeg van trainer Laurens 
Knippenborg wankelde, maar ontsnapte toen SVZW een tweede penalty miste. Nu schoot Dewi Pierik hoog over. 
 
Eindstand poule L83: 1. Rohda Raalte 3-9; 2. RKZVC 3-4 (6-5); 3. SVZW 3-4 (5-5); 4. ATC'65 3-0 (0-10). Rohda Raalte 
en RKZVC naar volgende ronde. 
 
19-9-2016 
Jaarvergadering ma 19 sept 20.30 
Leden en donateurs worden uitgenodigd voor de jaarvergadering op maandag 19 september om 20.30 in de kantine. 
Klik op onderstaande linken voor: 
agenda-jaarvergadering-rkzvc-2016 
verslag-jaarvergadering-2015 
 
Clubprogramma functioneert 
Het programma voor senioren en jeugd voor komende week is weer op de vertrouwde wijze te zien onder de menutabs 
van senioren, O19 en O11. Komende week worden de andere koppelingen ook weer in orde gemaakt om uitslagen en 
standen direct weer te kunnen zien per team. 
 

Benefietavond Huntington zat. 24 sept. 
Lees flyer links (klik er op).  
 
Voor het begin van de wedstrijd RKZVC 
1 – Vorden 1 werd een cheque van € 250 
overhandigd aan Lars Krabbenborg 
namens spelers en bestuur van Vorden. 

 
 

 
 
Digitale nieuwsbrief nr 15 2016 september Klik op link voor de Digitale nieuwsbrief nr 15 – 2016 september. 

mailto:remco_vanleeuwen@hotmail.com
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2014/07/Agenda-jaarvergadering-RKZVC-2016.pdf
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2014/07/Verslag-jaarvergadering-2015.pdf
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2014/07/RKZVC-digitale-nieuwsbrief-nr-15-2016-september.pdf
https://t.co/G6XutohCGP


  

  

Samenvatting RKZVC 2 – Witkampers 2 Klik op de volgende link voor de video. 
 
REMINDER: vanavond jaarlijkse 
ledenvergadering RKZVC.  
Aanvang: 20.30 uur. 
Locatie: kantine RKZVC. 
 
Trainen op de vrijdag met de 2e selectie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jubilarissen en bestuurswisseling 
Tijdens de jaarvergadering op 19 september werden de jubilarissen in het zonnetje gezet. Freddy Bokkers is 40 jaar lid, 
Martin Klein Holkenborg en Tonnie Hulshof 50 jaar. Tim Papen (25 jaar lid) had zich afgemeld. Ze werden door Johnny 
Cuppers in het zonnetje gezet en kregen een attentie aangeboden. 

   
Joris Wassink trad af als secretaris en werd opgevolgd door Dick Schieven. Manfred Harbers stopte als voorzitter van het 
jeugdbestuur en werd opgevolgd door Rob Aagten. 
 
Clubprogramma en -uitslagen functioneert 
De linken voor het clubprogramma (4 weken vooruit) en de clubuitslagen (4 weken terug) van alle teams van RKZVC 
functioneren. Zij staan aan de rechterkant bij de mededelingen. Let op: het kan enkele seconden duren voor alles 
geladen is! (met dank aan Martin Slot, MAKN Productions). 
 
7-10-2016 
Walter Overkamp trainer O19 
We zijn zeer content met de aanstelling van Walter Overkamp om 
met ingang van 1 oktober de O19 te gaan trainen en coachen. 
Walter was in het verleden, naast speler bij de eerste selectie, al 
trainer bij de JO13 van RKZVC. Hij is in het bezit van diploma TCII. 
Met hem halen we dus een trainer met de nodige kennis terug die 
past in het plaatje van RKZVC. Afgelopen seizoen was Walter 
trainer van DVC O15. 
We wensen Walter, de overige begeleiding en de spelersgroep van 
de O19 veel succes en plezier. 
 
Voetbal 2 daagse voor de jeugd t/m 12 jaar 
Als je wilt meedoen aan deze activiteit op 17 en 18 oktober vul dan 

het inschrijfformulier (zie uitnodiging-voetbal-2-daagse-rkzvc-2016) in en lever deze in vóór zaterdag 8 oktober 2016 

bij je trainer, leider of Judith Doppen (Anton Mollemanhof 65) . Kosten voor deze voetbal 2 daagse bedragen 8 euro per 
deelnemer. 
 
AZC 1 – RKZVC 1: drukte in Zutphen 
Mogelijk komen er zondag a.s. 100.000 bezoekers af op bokbierdag in Zutphen. Dus zal het erg druk zijn. Wilt u als 
supporter de wedstrijd van RKZVC 1 bezoeken, hou daar dan rekening mee (de grote parkeerplaats achter de Hanzehal 
is afgesloten!). Van AZC kregen we de volgende adviesroute: 
U kunt het beste parkeren bij de atletiekvereniging Hanzesport aan de Deventerweg. Kijk voor de route even op Google. 
Vandaaruit kunt U lopen naar de fietsingang dat is een straatje verder dan de oude ingang waar U langs loopt. Gebruik 
de doorgang naast Narconon (Deventerweg 93) om bij het AZC complex te komen. 

 
Hoe maak je goede teamfoto van RKZVC 7 Klik op de volgende link. 

https://www.youtube.com/watch?v=SaFgwctTJuQ
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2014/07/Tonnie-Hulshof-50-jaar-lid.jpg
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2014/07/Tonnie-Hulshof-50-jaar-lid.jpg
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2014/07/Uitnodiging-Voetbal-2-daagse-RKZVC-2016.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=EKJCqx6mhSI
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2014/09/Walter-Overkamp.jpg


  

  

Concept verslag jaarvergadering 19-9-2016 
Het conceptverslag van de jaarvergadering op 19 september is te lezen via de volgende link. Het is ook te vinden via 
RKZVC – Officiële stukken – Jaarvergaderingen. 
 
Benefietavond Huntington zeer geslaagd 
Ongeveer 580 aanwezigen in het Parochiehuis zorgden zaterdag 24 september voor een 
zeer geslaagde benefietavond voor de ziekte van Huntington. 
Zondag voor aanvang van de wedstrijd overhandigde de aanvoerder van Vorden namens 
spelers en bestuur van Vorden nog een cheque van € 250 aan Lars Krabbenborg. Dat de 
wedstrijd ook nog met 2-0 werd gewonnen en daarmee de 1e zege van RKZVC in de 2e 
klas werd, maakte dit weekend compleet. 
 
Gezondheidsrisico’s kunstgras 
Hieronder staat de officiële berichtgeving van de KNVB over de gezondheidsrisico’s van voetballen op kunstgras. 
Uiteraard is RKZVC ook bezorgd over eventuele risico’s maar voorlopig houdt RKZVC zich vast aan het standpunt in het 
officiële bericht dat de KNVB heeft gestuurd. Lees verder…. 
 
Teamfoto’s klaar 
Alle teamfoto’s zijn klaar. Ze staan op de pagina’s per team. 
 
3-11-2016 
Video RKZVC 2 – VIOD 2 RKZVC 2 behaalt de 1e periodetitel. Klik voor de samenvatting op de volgende link. 
 
RKZVC 2 wint 1e periodetitel 
Door 1-0 overwinning van RKZVC 2 op Viod 2 behaald RKZVC 2 de 1e periodetitel. Gefeliciteerd!! 

  
 
Klik op volgende link voor de nieuwsbrief RKZVC digitale nieuwsbrief nr 16 – 2016 oktober 
 
RKZVC 1 bekert tegen De Tubanters 
In het weekend van 20 november bekert RKZVC 1 thuis 
tegen De Tubanters 1 (Enschede, 3e klas). Als die wedstrijd 
gewonnen wordt, spelen ze daarna thuis een tussenronde 
tegen de winnaar van DOS ’37 (Vriezenveen, 1e klas 
zaterdag) en Rigtersbleek (Enschede, 1e klas zondag).  
 
Video RKZVC JO13-1 – DZSV JO13-1 
Klik voor de samenvatting op link. 
 
Video RKZVC 1 – SC Rheden 1 
Klik voor de samenvatting op de link. 
 
Cursus scheidsrechters spelers JO15 
Tijdens de voetbal 2-daagse wordt er ook een cursus voor 
scheidsrechter georganiseerd voor spelers van JO15. Alle 13 
zijn geslaagd, gefeliciteerd scheidsrechters: Syl, Tristan, 
Thijs, Niels, Babet, Nina, Tijn, Jelmer, Thieme, Bram, Joël, 
Ticho en Thomas. 
 
Voetbal is ….. : prachtig op beeld gezet 
Een voetbalgedicht waarbij prachtige voetbalbeelden zijn gezet. Klik op de volgende link. 
 

http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2014/12/Concept-Verslag-jaarvergadering-2016.pdf
http://rkzvc.nl/gezondheidsrisicos-kunstgras/
https://www.youtube.com/watch?v=0Jb-SXc22r4
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2014/07/RKZVC-digitale-nieuwsbrief-nr-16-2016-oktober.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=n-E50PicTgo
https://www.youtube.com/watch?v=dRIrzDhw1HE
https://www.youtube.com/watch?v=dRyst4jcsSM
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2014/07/Benefiet-Huntington-cheque-van-Vorden.jpg


  

  

Maandag 14 november kruisjassen 20.00 
Komt allen op de 2e kruisjasavond van het seizoen 2016-2017. Er zijn ook mooie prijzen. 
 
Video voetbal 2-daagse Klik op link voor samenvatting. 
 
Voetbal 2-daagse in volle gang 
70 pupillen JO9 en JO11 doen mee aan de voetbal 2-daagse. Daarnaast doen er 13 spelers O15 mee aan cursus 
scheidsrechters. 

  

En lunchtijd ….  
 
Hoe maak je goede teamfoto van RKZVC 7 Klik op de volgende link. 
 
11-11-2016 
Club van 100 dinsdag 15 november: 21.00 
Jaarlijks is er een bijeenkomst voor leden van de Club van 100 met hoofdtrainer Laurens Knippenborg. Afgaande op 
voorgaande jaren zal het weer een informatieve en geanimeerde avond worden. Als men lid wil worden van de Club van 
100 kan men dinsdagavond komen. 
 
Video RKZVC 1 – Rood Wit 1 Klik op de volgende link voor de samenvatting van deze mooie wedstrijd. 
 
Video fysieke training RKZVC 1 Klik op deze link hoe zo’n fysieke training (met conditiemeting) er uit ziet. 
 
RK-sponsoren RKZVC verlengen contract!  
RKZVC is zeer content met de verlenging van de 
sponsorcontracten van een drietal RK-sponsoren. Het Witte 
Paard en RUMA uit Zieuwent en BV Automobielbedrijven H. 
Arink uit Groenlo verlengden allen hun aflopende contract met 
liefst 3 jaar. Voorafgaande aan de wedstrijd RKZVC 1 – Rood 
Wit 1 werden, onder het genot van een lekker stukje gebak, de 
handtekeningen onder de contracten gezet. RKZVC hecht 
waarde aan langdurige sponsorrelaties en is blij dat deze drie 
mooie bedrijven hun vertrouwen in RKZVC wederom hebben 
uitgesproken. De komende 3 jaar is RKZVC weer verzekerd 
van de financiële steun van deze 3 sponsorpartners.  
  

https://www.youtube.com/watch?v=LA4ClVtBFIk
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2014/07/cursus-scheidsrechters-O15-oktober-2016.jpg
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2014/07/cursus-scheidsrechters-O15-oktober-2016.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=EKJCqx6mhSI
https://www.youtube.com/watch?v=Y2SlSGDlQ5c
https://www.youtube.com/watch?v=_E3tuEfx5PQ
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2014/08/kruisjassen.jpg


  

  

Maandag 14 november kruisjassen 20.00 
Komt allen op de 2e kruisjasavond van het seizoen 2016-2017. Er zijn ook mooie prijzen. 
 

 
RKZVC voetbalquiz op 25 november. 
Zie voor alle informatie bijgaande flyer. Meld je 
aan in de kantine, bij Bart Kolkman of Sjors Storkhorst! 
 
 
 
 
Sinds december 2014 is de website van RKZVC 200.000 x bezocht.  
De statistiekmeting is begonnen op 8-12-2014. Op 21-11-2015 werd de 
100.000 gepasseerd waarbij er 375000 pagina’s werden bezocht. Op 7-
11-2016 is dus de 200000 gepasseerd met 870000 bezochte pagina’s. 

2-12-2016 
Tegemoetkoming Intersport Doetinchem 
Eind september, begin oktober heeft Intersport Doetinchem een shirt actie georganiseerd voor de leden van RKZVC, 
PAX en Keyenburgse Boy’s. Dit is een groot succes geworden. Echter waren er dusdanig veel bestellingen, dat 
leveranciers niet alles op tijd hebben kunnen leveren. Op dit moment moeten er nog steeds shirts en shorts geleverd 
worden. Waarschijnlijk gaat dat de komende 2 weken lukken. Om het leed wat te verzachten hebben wij als Intersport 
Doetinchem gemeend een VIP-night te moeten organiseren. Komende donderdagavond 1 december is de winkel voor de 
leden van R.K.Z.V.C. geopend van 18.00 uur tot 20.00 uur. De leden krijgen dan 20% korting op de aankopen. 
Op afgeprijsde/actie artikelen ontvangt men 10% korting. Mijn vraag aan jou is, om dit via de mail naar de leden te 
communiceren. 
Met vriendelijke groet, Ewald 
 
Video RKZVC 1 – Babberich/Liemers 1 Klik op de volgende link voor de video. 
 
Sponsor uitje geslaagd 
Gelukkig hebben RKZVC en het Seesing Tournament veel en goede sponsors. Zaterdagavond kregen de 
(hoofd)sponsors een avond aangeboden in het Graafschap stadion met presentaties van Martine Zuil (directeur 
commercie en marketing De Graafschap) en Dennis Seesing. Mooie presentaties en nadien gezellig borrelen en 
netwerken met zo’n 100 aanwezigen. Geslaagd! Een fotoclip is te zien via de volgende link. 
 
Donderdag 1 dec Sinterklaas (JO9) 
Info komt via trainers / leiders van die teams. 
 
Scheidsrechterscursus bij RKZVC 
Maandag 21 november is in de kantine van RKZVC de 
scheidsrechterscursus begonnen in samenwerking met 
Vios Beltrum, SC Varsseveld, Longa ’30, KSV Vragender 
en RKZVC met 19 deelnemers. De cursus gaat over drie 
avonden. 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=_R9tyR4wqAc
https://myalbum.com/album/bc58XdDBzKl8
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2014/08/kruisjassen.jpg
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2014/07/Scheidsrechterscursus-begonnen-21-11-2016.jpg


  

  

RKZVC JO13-2 kampioen 
Door alle 11 wedstrijden te winnen met het enorme doelsaldo van 64-4 is het team kampioen geworden. Gefeliciteerd!!!  

 

 

 

 
 
6-12-2016 
Kopij volgende digitale nieuwsbrief 
In de week voor kerst wordt de volgende digitale nieuwsbrief rond gemaild. Iedereen (ook commissies) die een stukje wil 

bijdragen: graag uiterlijk donderdag 15 december mailen naar b.storkhorst@chello.nl. 

mailto:b.storkhorst@chello.nl


  

  

Voetbal quiz RKZVC is begonnen. 40 deelnemers. Gezellig vol. 
 

 
Drukte bij Sinterklaas voor pupillen 

  
 
Nieuwjaarsrun Zieuwent 8-1-2017 
Lees alle info op bijgaande flyer. 
 
Aantal volgers Twitter RKZVC bereikt mijlpaal 
4-12-2016: nog 3 te gaan, dan tikken we de 1500 volgers 
op Twitter RKZVC aan. Daar mogen we trots op zijn. Een 
presentje ligt in het verschiet, voor groot of klein. 
 
Vandaag (4-12-2016) is het aantal volgers van Twitter 
RKZVC boven de 1500 gekomen. 
 
Tonnie Lammas doet vanuit Brazilië de jongens van 
RKZVC de groeten en wenst het 1e veel succes 
vanmiddag bij SDOUC. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://t.co/4SXF5SkNdF
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2014/07/Nieuwjaarsrun-8-1-2017-flyer.jpg


  

  

Sponsoruitje (3-12-2016) met sponsors naar Graafschap stadion (100 aanwezigen). 
Presentaties Martine Zuil en Dennis Seesing. 
Geslaagde sponsorbijeenkomst van RKZVC / Seesing 
Tournament bij De Graafschap gisterenavond.  
Dank aan Dennis Seesing en Martine Zuil. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13-12-2016 
Voetbaljaarboek RKZVC 2015-2016 klaar 
Heel veel informatie van het seizoen 2015-2016 over alle teams en nieuws van RKZVC is verzameld in het 
“Voetbaljaarboek seizoen 2015-2016”. Druk op de volgende link om het pdf-bestand (7 Mb) te openen. In de kantine 
liggen 2 geprinte exemplaren. 
 
Video RKZVC 1 – Varsseveld 1 Klik op link voor de samenvatting. 
 
Contract Laurens Knippenborg verlengd 
Het bestuur van RKZVC heeft overeenstemming bereikt met Laurens Knippenborg omtrent 
verlengen van zijn contract als hoofdtrainer van RKZVC voor de duur van 2 seizoenen. De 
eerste selectie van RKZVC zal derhalve ook in de seizoenen 2017-2018 en 2018-2019 onder 
zijn leiding staan. 
Laurens is bezig aan zijn 4e seizoen bij RKZVC en onder zijn leiding promoveerde RKZVC 
vorig seizoen naar de 2e klas, alwaar men op dit moment een verdienstelijke 3e plaats 
bezet, met slechts 1 punt achterstand op beide koplopers. 
Laurens heeft de afgelopen jaren bewezen voor deze selectie de juiste man op de juiste 
plaats te zijn en daarom is het bestuur dan ook blij dat hij ook de komende 2,5 jaar de leiding 
over deze talentvolle groep voetballers zal hebben. 
Het bestuur van RKZVC wenst Laurens en zijn selectie veel voetbalplezier en succes voor de nabije en wat verdere 
toekomst toe. 
Voorzitter RKZVC, J. Cuppers 
 
Vrijdag 16-12 na training feestje in kantine 
Na afloop van de training zal vanaf 21.00 de traditionele 
afsluitende trainingsavond voor alle senioren en supporters 
zijn met enkele spelletjes. 
 
Maandag 11-12 kruisjassen 20.00 in kantine 
Doe mee met de 3e kruisjasronde. 
Er zijn leuke prijzen bij. 

Record deelname kruisjassen 
24 koppels  

 

https://twitter.com/1326Martine
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2014/07/Voetbaljaarboek-RKZVC-seizoen-2015-2016-klein.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6M8YR_qYflM
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2015/08/Laurens-Knippenborg.gif


  

  

Deel 2 van de scheidsrechters cursus is in volle gang, praktijk opdrachten.  
 

Controle fietsverlichting 
I.s.m. Gemeente Oost Gelre en RKZVC controle fietsverlichting voetballende 
jeugd in Zieuwent. 42 van de 44 lieten zich goed zien  
 

Actie Team Huntington 
Leerlingen van Prakticon Doetinchem verkopen in de rust van de wedstrijd 
@RKZVC -@SCVarsseveld zelf gemaakte kaarsen tbv @CTeamHuntington. 
 

Twitter aantal volgers 
Zaterdag 3-11-2016: nog 3 te gaan, Dan tikken we de 1500 volgers aan Daar 
mogen we trots op zijn, Een presentje ligt in het verschiet, voor groot of klein. 
 
Zondag, 4-12-2016, is het aantal volgers van Twitter RKZVC boven de 1500 
gekomen. 
 

27-12-2016 
Feestje na laatste training vrijdag 16-12-2017 

Een gezellig feestje met leuke spelletjes ter afsluiting van de 
trainingen in het jaar 2016. Kijk via de volgende link. 
 
RKZVC WENST LEDEN, VRIJWILLIGERS, SUPPORTERS EN 
SPONSOREN PRETTIGE FEESTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG 
2017 
 
 
 
 
 

 
Digitale nieuwsbrief nr 17, 2016 december 
De 17e digitale nieuwsbrief van RKZVC (nr 17 – 2016 december) is gereed en aan de leden gemaild. Via de volgende 
link is deze ook in te zien. 
 

Laatste avond van de scheidsrechters cursus, uitleg rondom de penalty stip. @SCVarsseveld @KSVragender 
@longa30 @viosbeltrum 

 

 

 

https://twitter.com/RKZVC
https://twitter.com/SCVarsseveld
https://twitter.com/CTeamHuntington
https://www.youtube.com/watch?v=YbU0ZusYt5A
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2016/12/RKZVC-digitale-nieuwsbrief-nr-17-2016-december.pdf
https://twitter.com/SCVarsseveld
https://twitter.com/KSVragender
https://twitter.com/longa30
https://twitter.com/viosbeltrum
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2014/07/fijne-feestdagen.jpg


  

  

Stamppot toernooi 45+ 
Voor de meeste teams is de winterstop begonnen, maar de 45+ teams gaan in een 
aangepast tempo verder op het Stamppot toernooi in Ruurlo (18-12-2016) 

 

 
 

Flessenactie jeugd op dinsdag 27 dec 
Op dinsdag 27 december wordt de jaarlijkse flessenactie 
gehouden. Vanaf 9.30 uur komen de jongens van RKZVC 
JO17 aan de deur met de vraag of men nog lege 
statiegeldflessen heeft (mogen ook kratten 
zijn, die stapelen makkelijker). De 
opbrengst komt volledig ten goede aan de 
jeugd van RKZVC. 
 

Norbert Kuypers toernooi 
speeltijd + sporthal pupillen 
RKZVC 

Aanvangstijden en sporthal van 
eerste wedstrijd van de 
pupillenteams van RKZVC in het 
Norbert Kuypers toernooi staan 
in het schema rechts.  
 
 
 
Flessenactie jeugd op 
dinsdag 27 dec 
Mooi gebaar wederom van de 
hoofdsponsor Knippenborg 
Fietsen heeft de bus 
beschikbaar 
gesteld voor de flessen actie tbv de jeugd!! 
De flessenactie zit erop.  
Bedankt voor uw lege flessen + kratten. 
Bedankt JO/MO  
17+15 en ouders /  
vrijwilligers en de  
SPAR voor jullie inzet. 
 

 
5-1-2017 
Trainingskamp RKZVC 1 in Torremolinos 
De selectie van RKZVC is deze week op trainingskamp in Torremolinos in Spanje. Vanaf maandag zal er dagelijks een 
kort verslag met enkele foto’s op de site komen te staan. Klik hier! 
 

Vanmiddag stond op het programma een super leuke activiteit door Malaga met een segway ... wat een ervaring!! 
Geweldig mooi !! 

http://rkzvc.nl/verslagen-en-fotos-trainingskamp-malaga-rkzvc-1/
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2014/07/flessen.jpg


  

  

 

 

RKZVC 1 bij lichtshow in Malaga 
Behalve trainen is er uiteraard ook tijd voor ontspanning (zie ook het verslag per dag). 
Mooi is ook de lichtshow die in Malaga is bezocht. Kijk via de volgende link een stukje. 
 
Oefenwedstrijd Atlético Benamiel FC - RKZVC 
We gaan ons opmaken voor de oefenwedstrijd tegen Atletico Benamiel. Verslag en 
eindstand volgt later deze dag! 
Comienza en Guadalmar el amistoso que nos mide con el RKZVC, equipo holandés que 
se encuentra de stage invernal en Málaga. 

 
 

ZIEUWENT - Het eerste elftal van de Zieuwentse Voetbalclub RKZVC is momenteel op trainingskamp in het 
Spaanse Torremolinos. Aldaar stond gister een oefenwedstrijd tegen een lokale club op het programma, maar 
dat liep allemaal even wat anders. 
  
Na ongeveer een uur spelen besloten de spelers van RKZVC namelijk van het veld te stappen, omdat de spelers van 
opponent Atletico Benamiel zich schuldig maakten op meerdere spijkerharde overtredingen. Op gegeven moment was 
de maat dus vol voor de Achterhoekse voetballers. 
  
'In de eerste helft liet de scheidsrechter in sommige pittige duels van de tegenstander al te veel toe, waar na rust in de 
61e minuut werd besloten om van het veld af te gaan', vertelt RKZVC in een wedstrijdverslag op hun clubwebsite. 
  
'Bij een zeer zware overtreding op Sven was de maat vol en hebben we onze jasjes en tasjes gepakt. Helaas geen 90 
minuten in de benen, maar liever zonder blessures het veld dan gehavend terug komen in Zieuwent.' 
  
Overigens gaan de jongens van RKZVC gewoon door met genieten in Spanje. Vanavond staat er al weer een show 
van 'FC De Rebellen', met oud-profvoetballers als John de Wolf en voormalig Vitessenaar Glenn Helder, op het 
programma in Torremolinos. 

 
Trainingskamp update: RKZVC werkt de laatste training af in Malaga. Vanmiddag ontspanning met paintballen. 

http://rkzvc.nl/?preview_id=27&preview_nonce=21b53d06f8&_thumbnail_id=-1&preview=true
https://twitter.com/RKZVC


  

  

We gaan ons opmaken voor de terugreis Richting Zieuwent. 
18.00 uur komt de bus. Er is nog even tijd voor een potje kaarten.  

 

De vrije middag wordt ingevuld om een wedstrijd te gaan kijken 
of een mountainbike te huren!!  
 

 

 

13-1-2017 
Video Nieuwjaarsrun Klik op de volgende link voor de video.  
Foto’s Nieuwjaarsrun Klik op de volgende link voor de foto’s. 
 
Uitslagen Nieuwjaarsrun Zieuwent 2017 
Alle uitslagen zijn te zien via de volgende excelbestanden 
Kidsrun: Uitslag Kidsrun 
Volwassenen: Results-Seesing-Personeel-Nieuwjaarsrun 
 
Foto’s van de nummers 1, 2 en 3 staan hieronder. 
Heren 10 km 

 
1 Remi Rondeel 34:20 
2 Eddy Lamers 37:07 
3 Tim Te Brake 37:53 
 
Omdat Eddy meteen weg moest, staat dochter Fem op het podium 

Dames 10 km 

 
1 Lisa Te Molder 38:26 
2 Cindy Brusse 41:19 
3 Bo Van Meerbeek 41:26 
 

    

https://www.youtube.com/watch?v=Q5rNu2ctx9k
https://myalbum.com/album/QzYMSASp89iJ
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2014/07/Uitslag-Kidsrun.xlsx
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2014/07/Results-Seesing-Personeel-Nieuwjaarsrun.xls
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2017/01/Heren-10-km.jpg
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2017/01/Heren-10-km.jpg
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2017/01/Heren-10-km.jpg
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2017/01/Dames-10-km.jpg


  

  

Heren 5 km 

 
1 Tim Mengerink 17:50 
2 Jerrel Balke18:22 
3 Ruben Garretsen 8:26 

Dames 5 km 

 
1 Linde Klein Nibbelink 20:35 
2 Renske Harmelink 22:16 
3 Maria Griffioen 22:40 

Jeugd 

 
1 Koen Hendriksen 6:47 
2 Sem Rouwhorst 6:59 
3 Finn Lampio 7:19 

 

Prachtig deelnemersveld Seesing Tournament. 
 

Nieuwjaarstoespraak Johnny Cuppers 
Stukjes uit de toespraak hieronder: 

− Voorzitter feliciteert activiteitencommissie met fantastische 
nieuwjaarsrun. Parcours ijsvrij gemaakt en maar liefst 182 
deelnemers. 

− Vrijwilligers en sponsoren worden bedankt. 

− RKZVC heeft de "Businessclub RKZVC" opgericht! Nadere 
informatie volgt snel!! 

− Kampioenschap 1e elftal was fantastisch en het 1e draait nu in de 
top van de 2e klasse mee. 

− Het gedegradeerde 2e elftal heeft de smaak nu weer te pakken door de 1e plek in te nemen in de 2e klasse. 

− Volgend jaar wordt Sowent Sueben wellicht Sowent Vier... 

− De jeugd heeft het afgelopen jaar goed gedaan met enkele kampioenen en een beker kampioen!! 

− De komende jaren wordt het steeds lastiger om voldoende jeugdleden te krijgen. 

− Gesprekken met KSH en Marienveld lopen tav gezamenlijke jeugdafdeling. 

− EHBO maakt wekelijks gebruik van de accommodatie van RKZVC. 

− Er zijn plannen voor uitbreiding kleedaccommodatie, dit is echter mede afhankelijk van (mogelijke) toekomstige 
samenwerking KSH - M'Velde. 

− RKZVC werkt aan een geheel nieuwe website! Ook is RKZVC inmiddels actief op Facebook. 

− Laatste nieuwjaarstoespraak Johnny Cuppers. Hij gaat de voorzittershamer overdragen...... 
 

23-1-2017 
Programma zondag 22-1-2017 op “De Greune Weide” 
9.45 uur training lagere elftallen (partijtje) 
11.30 uur KSH 1 – Halle 1 
14.30 uur SV Grol 1 –vv Doetinchem 1 
 
Kunstgras sneeuwvrij gemaakt 
Het kunstgras is sneeuwvrij gemaakt. Komende week kan er gewoon getraind worden. 

  
  
  

http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2017/01/Heren-5-km.jpg
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2017/01/Dames-5-km.jpg
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2017/01/Jeugd.jpg


  

  

Meer dan 1.000.000 keer pagina’s website RKZVC bezocht 

 
Nieuw hekwerk voor kleedkamers is geplaatst  

 

 
Vrijdagavond 22-1-2017 is het kunstgras beschikbaar 
vanaf 19.30 uur. Voor informatie 06-27287919 
 
23-2-2017 
Ouderavond dinsdag 28 februari over 
samenwerking jeugd Zieuwent – Harreveld – 
Marienvelde 
Er zijn al geruime tijd gesprekken gaande over 
samenwerking van de jeugdafdelingen van de drie 
verenigingen. Hierover zullen ouders geïnformeerd 
worden op de ouderavond op 28 februari. Klik op de 
flyer voor volledige grootte. 
 
  



  

  

Tussenstand sponsorcontracten 
Hallo beste supporters! 
De tweede competitie helft is begonnen, en wat een begin! Een 
dikke 5-0 overwinning op directe concurrent Concordia Wehl. Laat 
dat het startschot zijn voor de nog te komen wedstrijden. In bijgaand 
plaatje staat overzicht van de top 30. Hopelijk tot snel, langs de lijn! 

Huidige stand 

Momenteel staan we op de 3e plek met 26 goals. Dit houdt in; 26 
goals / 13 wedstrijden * 26 wedstrijden totaal = 52 goals. 
Een sportieve groet, de gehele selectie RKZVC-1 
 
Walter Overkamp verlengt contract 

Walter traint sinds oktober RKZVC JO19-1. 
Hij zal dat ook in het seizoen 2017-2017 
gaan doen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Video RKZVC 1 – Concordia 1 Klik op volgende link om de video te bekijken. 
 
Darten op vrijdag 17-2-2017 om 21.30 
Het is langzamerhand één van de jaarlijkse activiteiten: 
darten bij RKZVC. Doe mee, meld je aan bij Carina 
Hulshof of Sjors Storkhorst. Alle info via bijgaande flyer. 
 
17 februari zijn 20 darters begonnen. 

 
Making of Clublied RKZVC 
In augustus 2015 is het nieuwe clublied van RKZVC opgenomen. Via de volgende link is te zien hoe de opnames zijn 
verlopen. 
 
Kunstgras sneeuwvrij gemaakt 
Het kunstgras is sneeuwvrij gemaakt. Komende week kan er gewoon getraind worden. 

  
 
Film uit de oude doos: Spanje 1995 deel 2 
Een jeugdteam van RKZVC is in 1995 naar Spanje geweest. Herken je de jeugdspelers /-leiders van toen nog? Klik op de 
volgende link. 
 
Nieuwe website RKZVC 
Donderdag 23 februari zal RKZVC een nieuwe website in gebruik gaan nemen. Het zal misschien even wennen zijn maar 
we gaan er van uit dat iedereen na verloop van tijd alle informatie kan vinden die hij / zij zoekt. Hieronder ziet u al een 
klein stukje van de nieuwe homepage. 

 
 
Film uit de oude doos: Spanje 1995 deel 1 
Een jeugdteam van RKZVC is in 1995 naar Spanje geweest. Herken je de jeugdspelers /-leiders van toen nog? Klik op de 
volgende link. 

https://www.youtube.com/watch?v=NlYj05Fmq5Q
https://www.youtube.com/watch?v=8HkvKBZf7d4
https://www.youtube.com/watch?v=XgEujJw_0v0
https://www.youtube.com/watch?v=7AraQsHTtY0


  

  

Kopij volgende nieuwsbrief 
Eind februari verschijnt de volgende digitale nieuwsbrief. Bijdragen van besturen, commissies, teams en individuelen zijn 
welkom. Graag uiterlijk 15 februari mailen naar b.storkhorst@chello.nl. 
 

Verlichting naast kantine aangelegd 
In de winter was het ’s avonds altijd erg donker tussen kantine en trainingsveld. Er zijn nu lampen 
aangebracht met bewegingsmelder waardoor het niet meer zo donker is. 
 
Lars Krabbenborg ook volgend seizoen assistent-trainer 1e selectie 
Nadat RKZVC het contract met hoofdtrainer Laurens Knippenborg in december verlengde, is er nu ook 
overeenstemming bereikt met Lars Krabbenborg om volgend jaar als assistent-trainer door te gaan bij de 
Zieuwentse 2e-klasser. Dit zorgt voor continuïteit in de begeleiding van de 1e selectie van RKZVC. 
 
 

Statistiek laatste dag oude website (23-2-2017) 

 
 
Statistiek vanaf 1-12-2014 
Hoogste aantal bezoekers op één dag: 18 mei 2016: 1517 
Hoogste aantal pagina’s bezocht op één dag: 19 november 2016: 7043 

 
 
  



  

  

Bezoekers per land 

Rang 

 
Land  

Aantal 
bezoekers 

1 Netherlands 163.119 
2 United States 18.766 
3 Unknown 15.098 
4 Germany 7.878 
5 China 3.718 
6 Italy 2.945 
7 Ukraine 2.141 
8 Russian Federation 1.869 
9 United Kingdom 1.749 

10 France 1.535 
11 Romania 1.057 
12 Brazil 1.046 
13 India 1.042 
14 Canada 937 
15 Spain 786 
16 Poland 764 
17 Turkey 757 
18 Sweden 705 
19 Belgium 619 
20 Philippines 618 
21 Korea 469 
22 Ireland 445 
23 Denmark 411 
24 Indonesia 405 
25 Switzerland 401 
26 Israël 389 
27 Japan 370 
28 Czech Republic 370 
29 Thailand 368 
30 Serbia 355 
31 Viet Nam 348 
32 Pakistan 342 
33 South Africa 331 
34 Australia 322 
35 Malaysia 307 
36 Singapore 295 
37 Mexico 289 
38 Hungary 275 
39 Argentina 256 
40 United Arab Emirates 255 
41 Austria 246 
42 Bulgaria 239 
43 Portugal 198 
44 Greece 179 
45 Lithuania 170 
46 Taiwan 163 
47 Norway 159 
48 Bangladesh 159 
49 Chile 159 
50 Latvia 154 
51 Egypt 145 
52 Croatia 142 
53 Hong Kong 140 
54 Slovakia 132 
55 Venezuela 131 
56 Colombia 130 
57 Morocco 112 
58 Macedonia 103 
59 Iran 98 
60 Kazakhstan 96 
61 Georgia 92 
62 Saudi Arabia 87 

63 Moldova 81 
64 Tunisia 75 
65 Estonia 75 
66 Finland 72 
67 Byelorussian SSR 69 
68 Sri Lanka 68 
69 Peru 68 
70 New Zealand 65 
71 Albania 63 
72 Bosnia and 

Herzegovina 
63 

73 Dominican Republic 53 
74 Qatar 45 
75 Azerbaijan 44 
76 Slovenia 44 
77 Armenia 44 
78 Iraq 40 
79 Jordan 40 
80 Kenya 37 
81 Nepal 37 
82 Cyprus 36 
83 Malta 34 
84 Nigeria 34 
85 Cote d'Ivoire 33 
86 Luxembourg 31 
87 Puerto Rico 29 
88 Bahrain 28 
89 Lebanon 26 
90 Kuwait 25 
91 Suriname 24 
92 Sint Maarten (Dutch 

part) 
24 

93 Ghana 23 
94 Iceland 22 
95 Panama 22 
96 Oman 22 
97 Cambodia 20 
98 Liberia 20 
99 Algeria 20 
100 Mongolia 19 
101 Cura�ao 19 
102 Jamaica 17 
103 Virgin Islands (British) 17 
104 Kyrgyzstan 17 
105 Senegal 15 
106 Costa Rica 15 
107 Trinidad and Tobago 15 
108 Tanzania 14 
109 Uzbekistan 14 
110 Zimbabwe 14 
111 El Salvador 14 
112 Paraguay 14 
113 Ecuador 13 
114 Andorra 13 
115 Guatemala 13 
116 Palestine, State of 12 
117 Angola 12 
118 Antigua and Barbuda 12 
119 Monaco 12 
120 Cameroon 11 
121 Zambia 11 
122 Seychelles 10 
123 Uganda 10 
124 Saint Lucia 10 
125 Maldives 10 
126 Brunei Darussalam 10 

127 Mauritius 9 
128 Montenegro 9 
129 Myanmar 9 
130 Botswana 9 
131 Ethiopia 9 
132 Malawi 8 
133 Gibraltar 8 
134 Bolivia 8 
135 Barbados 8 
136 Burkina Faso 7 
137 Mozambique 7 
138 Madagascar 7 
139 Namibia 7 
140 Honduras 7 
141 Lao People's 7 
142 Cape Verde 7 
143 Sudan 6 
144 Afghanistan 6 
145 Uruguay 6 
146 Guyana 6 
147 Libya 5 
148 Guam 5 
149 Bahamas 4 
150 Belize 4 
151 New Caledonia 4 
152 Territory 4 
153 French Polynesia 4 
154 Isle of Man 3 
155 Togo 3 
156 Saint Vincent and the 

Grenadines 
3 

157 Syrian Arab Republic 3 
158 Swaziland 3 
159 Congo 3 
160 Gambia 3 
161 Bhutan 3 
162 Benin 3 
163 Mali 3 
164 Fiji 3 
165 Tajikistan 3 
166 Turkmenistan 2 
167   2 
168 Cayman Islands 2 
169 Mauritania 2 
170 Macao 2 
171 Guadeloupe 2 
172 Aruba 2 
173 Nicaragua 2 
174 Lesotho 2 
175 Congo 1 
176 Virgin Islands (U.S.) 1 
177 Djibouti 1 
178 Saint Bartholemy 1 
179 Burundi 1 
180 French Afars and 

Issas 
1 

181 San Marino 1 
182 French Guiana 1 
183 R�union 1 
184 Saint Pierre and 

Miquelon 
1 

185 Northern Mariana 
Islands 

1 
186 Saint Martin (French) 1 
187 Chad 1 
188 Equatorial Guinea 1 
189 Haiti 1 
190 Papua New Guinea 1  

 
 



  

  

7-3-2017 

De nieuwe website van RKZVC is in de lucht! Kijk gewoon op www.rkzvc.nl   
 

 
Mart Schutten van AZSV naar RKZVC 
Mart Schutten vertrekt na dit seizoen bij zaterdaghoofdklasser AZSV in Aalten.  
Schutten keert terug bij RKZVC, de club die hij op 16-jarige leeftijd verliet voor de A-
jeugd van Longa'30, gevolgd door een seizoen bij De Graafschap A1. 
Schutten (27) heeft besloten te stoppen bij AZSV vanwege drukke werkzaamheden. 
In totaal kwam de Zieuwentenaar zes seizoenen uit voor AZSV. Van 2012 tot 2015 
speelde Schutten ook voor HSC'21 in Haaksbergen. 
 
Heel mooi dat Mart Schutten weer bij RKZVC terug komt! 
Welkom thuis Mart Schutten!!  
 
Diep verscholen in Achterhoek boetseert zich een geweldige ploeg op 

amateurniveau. Mart Schutten naar RKZVC. 
Gouden lichting in Zieuwent (Leon ten 
Voorde @deBankzitter). 
 

Luister vanavond tussen 19.00 en 20.00 uur 
op Optimaal FM naar interviews met 
aanvoerder Michiel Krabbenborg en 
teammanager Paul Bürer.  
Te Beluisteren via de volgende link: 
https://soundcloud.com/optimaalfm/rkzvc 
  

 
 
 

 
 
Met deze 2-1 overwinning op Leones is RKZVC de nieuwe koploper. 
De Gelderlander: RKZVC nieuwe koploper in 2I  
 
 
 
 
 

http://www.rkzvc.nl 
https://soundcloud.com/optimaalfm/rkzvc


  

  

Ferhat Erzodogan: Uitzonderlijke resultaat voor een kleine club als RKZVC 
  

 
 

Met de 3 belangrijke punten op naar Zieuwent (terugreis van Leones)!! Grote klasse!!!  
 

 
Samenwerking jeugd Zieuwent - Mariënvelde - Harreveld. 
Vanavond 7-3-2017 2e ouderavond voor ouders van jeugdleden RKZVC om 20.30 in kantine RKZVC. 
 
17-3-2017 
Het Seesing Tournament 2017 is op zoek naar GASTGEZINNEN 
Zou je zelf gastgezin willen zijn, of ken je mensen in de buurt (van Zieuwent) die dit zouden 
willen zijn … Laat het weten 
Mocht je meer info willen of aanmelden, 
Mail dan naar r.nienhuis7@chello.nl 

 
 

Ferhat Ozerdogan, dit seizoen begonnen als trainer van de 2e selectie, zal ook het seizoen 
2017 - 2018 trainer zijn van de 2e selectie.  
Na de degradatie vorig jaar uit de 1e klas behalen Ferhat en zijn mannen dit jaar goede resultaten 
en staan ze met twee punten voorsprong aan kop op WVV '34. Zondag 12 maart staat het 
thuisduel tegen concurrent Silvolde 2 op het programma en zondag 26 maart thuis tegen WVV '34. 
 

 

Samenwerking jeugd Zieuwent Harreveld Mariënvelde 
Op dinsdag 28 februari en dinsdag 7 maart zijn circa 75 ouders aanwezig geweest bij de presentatie van het plan voor 
samenwerking voor de jeugdafdelingen van RKZVC, vv Mariënvelde en KSH. Beide avonden begonnen met een 

mailto:r.nienhuis7@chello.nl
https://www.rkzvc.nl/Data/RKZVC/Modules/NieuwsItem/Front/images/groot/15.jpg?636246104621227622


  

  

presentatie (samenvatting) van voorzitter Johnny Cuppers van het beleidsplan en het proces er naar toe. Bedoeling van 
de avonden was om voldoende input te krijgen van de ouders. Aan het eind kregen de ouders een enquêteformulier om 
hun mening over de samenwerking te geven.  
De presentatie van Johny Cuppers bevatte de volgende onderdelen 

− Het proces tot nu toe (start in maart 2015, samenstelling commissie, presentatie aan besturen van beleidsplan in 
december 2016) 

− De consequenties van de samenwerking (o.a. prognoses ledenaantallen nu en de komende jaren, voor- en nadelen, 
verdeling wedstrijden en trainingen naar rato van ledenaantallen bij doorgaan en bij niet-doorgaan) 

− Afhankelijk van de uitslag van de enquête zouden er ledenvergadering komen over de samenwerking 
Na de presentatie konden er vragen worden gesteld. 
Op 13 maart zijn bestuur en jeugdbestuur bij elkaar geweest om de uitkomsten van de enquête te bespreken en 
conclusies te trekken. De conclusie is dat er bij (ouders en jeugd van) RKZVC op dit moment te weinig draagvlak is om 
verder te gaan met de samenwerking op basis van het beleidsplan dat is opgesteld. RKZVC wil wel graag samen gaan 
werken op basis van andere samenwerkingsvormen. Op basis van deze conclusie is bijgaande brief gestuurd naar de 
besturen van KSH en vv Mariënvelde. 
 

RKZVC digitale nieuwsbrief nr 18 - 2017 maart 
De 18e digitale nieuwsbrief van RKZVC is uit en ook naar alle leden gemaild en naar de leden van de Club van 100. Zie 
onder Clubinfo - Algemene info - Digitale nieuwsbrieven 
Veel leesplezier.  
Of klik op onderstaande link 
https://www.rkzvc.nl/326/digitale-nieuwsbrieven/ 
 

29-4-20107 
Oproep vrijwilligers Seesing Tournament  
Beste allemaal, 
Vorig jaar zijn jullie, in welke vorm dan ook, vrijwilligers geweest bij het Seesing Tournament. Wij 
als organisatie van het Seesing Tournament kunnen niet vaak genoeg benadrukken hoe belangrijk 
de inzet van vrijwilligers voor de organisatie en uitstraling van het Seesing Tournament is. Tijdens 
de nieuwjaarsreceptie van RKZVC werden de deelnemende 
teams van het vijftiende jeugdtoernooi van RKZVC 
gepresenteerd. Benfica, OSC Lille en Zenit St. Petersburg zijn 
de drie nieuwe namen in Zieuwent in het Pinksterweekend op 
zaterdag 3 en zondag 4 juni 2017. RSC Anderlecht en Bayer 04 
Leverkusen keren dit jaar terug naar de Achterhoek. Verder zijn 
Ajax, Feyenoord, PSV, AZ en natuurlijk gastheer RKZVC actief 
op ons toernooi voor spelers onder 12 jaar. 
Dit jaar is het toernooi op 3 & 4 juni 2017. Graag hoor ik per 
omgaande of je dit jaar weer beschikbaar bent als vrijwilliger en 
welke dag(en) voorkeur heeft. Ook als je niet kan graag een 
berichtje. 
 
Ik hoor graag van jullie! 
Met vriendelijke groeten, namens de toernooicommissie, Michiel 
Krabbenborg 
 

RKZVC 1 genomineerd als sportploeg van het jaar 
 
Stem op RKZVC 1 sportploeg van het jaar  
STEM op RKZVC 1 voor sportploeg van het jaar!! 
Dat kan via het volgende emailadres: 

info@sportverkiezingoostgelre.nl 
Het eerste team van het Zieuwentse RKZVC werd in 
2016 kampioen in de 3e Klasse en promoveerde 
voor het eerst in de historie naar de 2e Klasse. 
Daarnaast plaatste zij zich ook nog voor het Amstel 
Cup toernooi. Een geweldige prestatie voor een 
klein dorpsclubje met 400 leden, dat in 1945 werd 
opgericht en haar thuisbasis heeft op de Greune 
Weide. Onder de bevlogen leiding van coach 
Laurens Knippenborg doet RKZVC het in de tweede 
Klasse ook fantastisch en stevent ondertussen af op 
een nieuw kampioenschap. Een promotie naar de 
eerste klasse met een hecht team van voornamelijk 
lokale jongens uit Zieuwent en omstreken is bijna 
onafwendbaar. 

https://www.rkzvc.nl/326/digitale-nieuwsbrieven/
mailto:info@sportverkiezingoostgelre.nl


  

  

Jochem Besselink beste speler Pincvision F-tournament  
Beste speler op 16-4-2017 tijdens het Pincvision F-tournament 
van De Graafschap was Jochem Besselink van RKZVC. Op 
de foto staat hij samen met Youssef el Jebli, speler van De 
Graafschap en Milenko Visser van Pelota Academy. 
Jochem speelt in RKZVC JO9-1. 
Van harte gefeliciteerd met het winnen. 
 

Geslaagde eerste bijeenkomst Businessclub RKZVC  
Op zaterdag 22 april vond de eerste bijeenkomst plaats van 
de BC RKZVC. Voorafgaande aan de kampioenswedstrijd 
RKZVC – FC Winterswijk werden zo’n 60 gasten rond half vier 
welkom geheten door Joris Wassink, voorzitter van de 
sponsorcommissie van RKZVC. In het openingswoord maakte 
hij bekend dat de BC RKZVC in haar korte bestaan reeds 45 
bedrijven als lid heeft mogen verwelkomen. Uitgelegd werd 
dat RKZVC voor haar BC-leden een tweetal leuke activiteiten per seizoen organiseert en dat alle aangesloten bedrijven 
een plek op de website van RKZVC krijgen. Tevens wordt er begin volgend seizoen een mooi bord in de kantine van 
RKZVC opgehangen, voorzien van alle logo’s van de BC-leden. Na het openingswoord, was het de beurt aan 

gastspreker Theo Lurvink van Lumbr. Hij gaf 
inzicht in de bedrijfsvoering van het bedrijf en nam 
de BC-leden mee in de moderne manier van 
ondernemen bij Lumbr, waarbij zij via “Kickstarter” 
zeer succesvol een nieuwe, houten horlogelijn in 
de mondiale markt hebben weten te zetten. Na 
deze presentatie werd er een buffet geserveerd en 
maakten de BC leden (met een drankje in de 
hand) zich klaar voor de wedstrijd RKZVC – FC 
Winterswijk. Dat deze wedstrijd leidde tot het 
kampioenschap van RKZVC (4-0 winst) was een 
mooie kers op de taart van deze geslaagde BC-
bijeenkomst. Het behaalde kampioenschap zorgde 
ervoor dat vele sponsoren na afloop van de 
wedstrijd nog lang in de kantine van RKZVC 
bleven om dit gezamenlijk te vieren!  

 
Schema toernooien jeugd in mei en juni 

 
 

Nog meer kampioenen?  
Naast RKZVC 1 zijn er nog meer teams die kampioen kunnen worden. 
Als RKZVC 2 zondag in Ulft van SDOUC 2 wint en concurrent WVV '34 
punten verliest, is RKZVC 2 kampioen. 
Als RKZVC JO17-1 zelf zaterdag wint en concurrent Longa JO17-2 
punten verliest in Groenlo, is RKZVC JO17-1 kampioen. 
RKZVC JO9-1 staat bovenaan (2 punten meer en 1 wedstrijd meer dan 
concurrent Neede) maar moet nog 3 wedstrijden spelen. 
RKZVC 45+ 2 staat bovenaan met 3 punten voorsprong. Vrijdag 12 mei 
hebben ze de laatste speelavond (in Zieuwent!) met nog 4 wedstrijden te 
gaan. 
 

 
 
 
 
 
 

9-5-2017 
RKZVC JO17-1 kampioen 2016-2017  
Met een enorme 13-0 winst op Haaksbergen (en puntverlies 
van Longa) is RKZVC JO17-1 overtuigend kampioen 
geworden. 
 



  

  

RKZVC 2 kampioen van het seizoen 2016-2017 in 2e klas. 
Nadat RKZVC 2 vorig jaar degradeerde uit de 1e klas is dit 
jaar direct het verloren terrein goed gemaakt. Omdat WVV '34 
gelijk speelde op deze laatste competitiedag (aanvang 9.00) 
wist RKZVC 2 wat ze te doen stond toen zij in Ulft om 11.30 
aan de wedstrijd begonnen tegen SDOUC 2: WINNEN! Door 
een goal van Jelle Knippenborg in de 1e helft en een van Bob 
te Molder kort voor het eind van de wedstrijd werd de 
overwinning behaald. 
 
Een erg knappe prestatie van Ferhat Ozerdogan en zijn 
mannen. Van harte gefeliciteerd!  
 
Toch wel heel uniek voor een kleine dorpsclub als RKZVC: 
zowel RKZVC 1 als RKZVC 2 kampioen in de 2e klas en 
volgend jaar in de 1e klas!!!!!  

 

RKZVC 1en RKZVC 2 vieren samen feest vanwege 
beide kampioenschappen 
 

 
50 jaar lid van RKZVC 

Op 17 mei zijn de leden Tonnie Hulshof en Martin Klein 
Holkenborg met onze voorzitter wezen vliegen. Dit vanwege 
van hun 50 jarig jubileum.  
 

Uitnodiging verenigingsdag 2017 
Graag willen wij alle leden van RKZVC uitnodigen op zondag 21 mei voor de verenigingsdag 
2017! Voor alle teams van jong tot oud is er een competitie opgezet waarin ieder lid van 
RKZVC kan doen wat hij of zij het liefst doet een balletje trappen. Met mooi weer (hopelijk) 
kunnen we dan terugkijken op een prachtig seizoen voor RKZVC met diverse 
kampioenschappen zowel bij de jeugd als de senioren. 
Jeugd  
Alle jeugdleden van mini F tot en met C- junioren (JO-15) zijn om 12:00 uitgenodigd. Voor jullie is er een onderling 
toernooi met gemixte teams per leeftijdscategorie georganiseerd. 
Na afloop van het voetbaltoernooi zullen de prijzen voor speler- en team van het jaar worden uitgereikt. Ook is er dan 
voor iedereen wat te eten en te drinken! 



  

  

 
Senioren + jeugd JO17 en JO19 
Het voetbaltoernooi voor de gemixte teams van senioren en A (JO-19) en B (JO-17) -junioren zal starten vanaf 10:30. 
Graag aanmelden voor het toernooi bij de leider/trainer van je eigen team. 
 
Deze uitnodiging zal ook per email verstuurd worden naar alle trainers en leiders zodat zij iedereen hierover kunnen 
informeren. Zet het even in de WhatsApp groep van het team/ouders zodat ook mensen die niet meer op het de Greune 
Weide komen op tijd de uitnodiging zullen ontvangen! 
 
Wij hopen iedereen te zien op zondag 21 mei! De 
activiteitencommissie RKZVC 
 

Voetballen om “De RKZVC Zomer Cup” 
Op zondag 25 juni gaat RKZVC een vervolg geven aan het 
succesvolle Café-voetbal toernooi van vorig jaar. Vanaf dit jaar onder 
de noemer “ RKZVC Zomer Cup” 
Naast café-teams kunnen dit jaar ook bedrijven, vriendengroepen , 
buurten en voetbalteams zich aanmelden voor deelname. 
RKZVC heeft sinds 2015 kunstgras en wil dit graag optimaal 
benutten. Naast het doortrainen gedurende de zomermaanden wordt 
voor de tweede keer op rij dit toernooi georganiseerd voor senioren. 
Kijkend naar de toekomst wil de organisatie doorgroeien naar zoveel 
mogelijk deelnemende teams uit de hele regio. 
De deelnemende teams zullen met 7-tallen op een ½ veld tegen 
elkaar spelen, waarbij uiteraard naar eigen inzicht continu kan 
worden door gewisseld. Het samenstellen van een team mag naar 
eigen inzicht en kwaliteit gedaan worden, afgetraind of met een 
horecaspoiler op het veld staan dat maakt niet uit, doelstelling is een 
leuke en gezellige dag waarin sportiviteit op de voorgrond staat. 
En uiteraard de derde helft waarbij een drankje , hapje en gezellige 
muziek niet mogen ontbreken. De opgave kan worden gedaan via 
info@rkzvc.nl waarbij het inschrijfgeld per team € 25,- betreft . 
We kijken uit naar uitdagende groepen deelnemers en zien jullie 
graag op 25 juni op Sportpark De Greune Weide in Zieuwent. 
 
Stem op Seesing Tournament  
Laat je stem tellen voor "Hart voor de Achterhoek" 
Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek gaat verenigingen en stichtingen in haar regio financieel 
ondersteunen met "Hart voor de Achterhoek". De leden van de bank mogen dit jaar € 
400.000 verdelen onder verenigingen en stichtingen die deelnemen aan deze actie. 
Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek hecht veel waarde aan lokale leefbaarheid en 
ondersteunt daarom verenigingen en stichtingen in haar werkgebied. De bank stelt dit jaar 
€ 400.000,- beschikbaar voor "Hart voor de Achterhoek". Alle leden van de bank 
ontvangen vijf stemmen die zij mogen uitbrengen op verenigingen en stichtingen. Er kunnen 
maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging of stichting worden uitgebracht. Leden 
ontvangen per post een stemkaart met hun persoonlijke stemcode. Zij kunnen vervolgens, op 
de aangegeven website, stemmen op de verenigingen en stichtingen die zij een warm hart 
toedragen. Hoe meer stemmen, hoe hoger de financiële ondersteuning voor de betreffende vereniging of stichting. De 
stemperiode is van dinsdag 9 mei tot en met vrijdag 26 mei. 
We roepen onze leden op om te stemmen op het Seesing Tournament en de SAR. Hierboven is beschreven hoe je dat 
kunt doen en voor wanneer. Let op! Een klant van de Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek is niet per definitie lid. Je 
kunt simpel en gratis lid worden van de Rabobank. 
 
Klik op: https://www.mijnbankenik.nl/noa/hartvoordeachterhoek om op de site te komen waar je kunt stemmen. Alleen als 
je lid bent van de Rabobank mag je meestemmen. Ken jij mensen die lid zijn van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek? 
Het zou fantastisch zijn als jij en jouw familie, vrienden en kennissen tussen 9 en 26 mei hun stem op het Seesing 
Tournament en de SAR uitbrengen. Dus kom in actie en vraag hen op ons te stemmen! 
 



  

  

Seesing Tournament 
Laatste vergadering voor het Seesing Tournament. De laatste 
punten zijn op de i gezet, wij zijn er klaar voor! Kom langs op 
3 en 4 juni a.s.  
 
21-6-2017 

 
 
 

RKZVC 45+ 2 kampioen 
Door vanavond 12 mei 2017 één maal gelijk te spelen, één te verliezen en twee maal te winnen is RKZVC 45+ 2 
kampioen geworden met drie punten voorsprong. 
 

Geslaagde verenigingsdag! 
Speler van het jaar is Michiel Krabbenborg geworden. Topscorer van het jaar van het 1e Sjors Storkhorst. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Topscorer van de vereniging is Myron Groot 
Zevert geworden met 38 goals. De volledige 
topscorerslijst is te zien via de volgende link 
 
 
 

Supporter van het jaar  
is geworden  

Willie Klein Holkenborg.  
 
 
 
 

Winnaar van de sponsorcontracten (eindstand) Henk Winkel. 
 
Foto's van prijsuitreiking en 
'afscheid nemen 
van leiders en trainers' is te 
zien via de volgende link 
Een video-impressie volgt 
nog. 
 

Heerlijk buikschuiven 
 
 
 

https://www.rkzvc.nl/359/club-topscorers/
https://myalbum.com/album/JGkca1uIc1YR


  

  

RKZVC 2 ontvangt alsnog kampioensmedailles 
RKZVC 2 werd vorige week op de laatste speeldag toch 
nog onverwachts kampioen. Daar was niet op gerekend 
en er waren dus ook geen medailles. Op de 
verenigingsdag ontvingen ze alsnog hun verdiende 
kampioensmedailles. 
 
Afval op voetbalveld opruimen 
Geachte ouders van onze jeugdleden, 
Zoals u weet heeft het bestuur van RKZVC besloten om 
het de Zieuwentse jeugd toe te staan ook op 
doordeweekse dagen gebruik te maken van ons 
kunstgrasveld. Dit omdat het bestuur van mening is dat 
het belangrijk is dat de jeugd zoveel mogelijk kan voetballen, ook buiten trainingen om. Echter zijn daar wel wat regels 
aan verbonden. Deze regels zijn aangebracht op borden naast de toegang van het veld. Helaas moeten wij in 
toenemende mate constateren dat deze regels niet nageleefd worden. Er wordt met name steeds meer vuilnis achter 
gelaten op het veld, terwijl er voldoende vuilniscontainers rondom het veld staan. 
Daarom willen wij u vragen om uw kinderen, wanneer deze van het veld gebruik maken, op het hart te drukken eventueel 
afval in de containers te doen. Alleen op deze manier kunnen wij het ‘wild’ voetballen blijven toestaan, iets dat we toch 
allemaal willen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
Bestuur RKZVC 
 

RKZVC JO11-3 en JO11-4 1e en 2e op toernooi 
Na een zinderende finale, beslist door penalty's, een dik 

verdiende 1ste en 2e plek voor de spelers van RKZVC JO 
11-3 en JO 11-4. 

 
 

Kampioensreceptie RKZVC 1 27-5-2017 
Op zaterdag 27-5-2017 hield RKZVC de officiële receptie voor 
genodigden zoals Zieuwentse verenigingen, 
voetbalverenigingen, sponsoren, ereleden, oud-trainers (Hans 
Wossink en Theo Hulshof) en Club van 100. 
De fotorapportage hiervan is te zien via de volgende link.  

  
Ceremoniemeester Richard Hendriksen mocht een zevental sprekers aankondigen. Velen feliciteerden geheel RKZVC en 
in het bijzonder spelers en staf met het behaalde kampioenschap. Als eerst voerde voorzitter Johnny Cuppers het woord. 
Hij memoreerde dat RKZVC van 1989 tot 2007 eigenlijk een beetje een saaie club was: stabiele 4e-klasser zonder kans 
op een kampioenschap of degradatie. Daarin kwam vanaf 2008 verandering in met 2 degradaties en 5 promoties. Hij gaf 
aan er van overtuigd te zijn dat RKZVC in de 1e klas geen slecht figuur zal slaan. 
Trainer Laurens Knippenborg beschreef daarna het proces van de laatste jaren, ondersteund met een presentatie en een 
video. Daarin was vanuit ‘visie en plezier’ de route naar succes gevolgd. Hij is er van overtuigd dat succes maakbaar is. 
Door veel gesprekken, zowel met het gehele team als de spelers individueel, en ondersteund door video-analyses voor 
spelers van wedstrijdsituaties werden spelers zich steeds meer bewust van hun mogelijkheden. Succes is ‘beter zijn dan 
de dag ervoor’. 
Wethouder Jos Hoenderboom memoreerde dat de sport in gemeente Oost Gelre er goed op staat. Voor voetbal geldt dit 
in het bijzonder met zowel Longa ’30 als RKZVC in de 1e klas waardoor er komend seizoen er een erg mooie derby op 
het competitieprogramma staat. 
Henk Rovers, ambassadeur van de KNVB, gaf aan dat hij voor het seizoen Concordia W en FC Winterswijk als favoriet 
had gezien en RKZVC als een mogelijke outsider. Hij zag in de laatste vijf jaar een duidelijke trend omhoog en roemde 
met name ook het zeer succesvolle voorjaar met 10 overwinningen achter elkaar. 
Namens de scheidsrechtersvereniging Winterswijk sprak Nando Smid. Leuke anekdote van hem: “Als de spelers net zo 
snel zijn als dat Laurens Knippenborg praat, dan zijn ze erg snel”. Namens de scheidsrechtervereniging Winterswijk bood 
hij assistent-scheidsrechter twee vlaggen aan die bij het vlaggen hoorbaar zijn. 
Namens Longa ’30 sprak Marcel Eekelder en hij vond het een prestatie van formaat om 2 jaar achtereen kampioen te 
worden. Hij heeft de laatste jaren er een traditie van te maken om naar de verste uitwedstrijd in de competitie te fietsen 
maar overwoog om dat in te gaan ruilen naar de dichtstbijzijnde competitiewedstrijd. Hij dacht dat de omroepster van 

https://myalbum.com/album/iHRQVkJFZD3y


  

  

Longa ’30 het wel prettig zou vinden dat RKZVC kwam: namen als Knippenborg en Krabbenborg zijn niet zo moeilijk als 
de buitenlandse namen bij veel 1e-klassers. 
John Eekelder sprak namens sponsor Praktijk Fyrtuoos zijn waardering uit voor prestatie en het belang van een goede 
organisatie om deze prestatie te realiseren. 
Als laatste reageerde Johnny Cuppers op alle sprekers met een bedankje of een gevatte opmerking. Evenals op de 
verenigingsdag kwam hij nog even terug op zijn uitspraak tijdens de nieuwjaarsreceptie dat hij wilde stoppen als 
voorzitter. Daar had hij lang over getwijfeld en er was één situatie waarin hij zijn besluit zou heroverwegen: als RKZVC 1 
kampioen zou worden. Hij stelt zich dus toch herkiesbaar bij de ledenvergadering in september. 
Het eerste ging nog uit eten en ’s avonds naar de Mariënveldse kermis als laatste teamactiviteit van het seizoen. 
Verscheidene anderen bleven na afloop nog lang gezellig doorpraten. 
 
Volgende nieuwsbrief 2e helft juni 
De volgende nieuwsbrief zal net voor de kermis worden uitgebracht. 
Degene die hieraan een bijdrage wil leveren, dient de kopij uiterlijk 12 juni te mailen naar b.storkhorst@chello.nl 
 
Ajax wint Seesing Tournament 
Ajax wint Seesing Tournament. Klik voor het hele wedstrijdschema 
en alle uitslagen op de volgende link. 
 
Penaltybokaal gewonnen door Pim Kolkman 
De penaltybokaal is een jaarlijks terugkerende activiteit en wordt 
gehouden op de 2e speeldag (1e Pinksterdag). Elk deelnemend 
team moet een speler afvaardigen die zal proberen, middels een 
afvalrace, de penaltybokaal voor zijn team te winnen. 
Het doel werd in het verleden vertegenwoordigd door een bekende 
keeper uit de Nederlandse competitie. De afgelopen jaren hebben 
onder anderen Sander Boschker, Jelle ten Rouwelaar en Jim van 
Fessem reeds het doel verdedigd. De laatste jaren wordt een keeper 
van RKZVC of uit de regio gevraagd voor deze activiteit. 
In 2017 stond doelman Matthijs Ebbers van zaterdag hoofdklasser 
AZSV uit Aalten onder de lat. Winnaar werd Pim Kolkman van de plaatselijke RKZVC.  
 

Michiel Krabbenborg is de winnaar van het Elftal van de Week 
Tijdens Achterhoekse Voetbalnacht in stadion De Vijverberg wordt RKZVC-speler gehuldigd 
De Gelderlander, 9-7-2017, DOETINCHEM 

 Rechts Michiel Krabbenborg (RKZVC) met zijn prijs. 
  
RKZVC-er Michiel Krabbenborg is de winnaar van het Elftal van de Week, en wordt 
gehuldigd bij de Achterhoekse Voetbalnacht. 
Krabbenborg was verguld met zijn prijs: ,,Natuurlijk vind ik dit leuk, maar het 
kampioenschap hebben we met het hele team gehaald, en dat was een beloning 
voor een seizoen waarin we als gepromoveerde club meteen weer kampioen van de 
tweede klasse zijn geworden.'' 
 
Het succes van RKZVC schrijft de centrale verdediger toe aan de spelers én trainer 
Laurens Knippenborg. ,,Hij is ons als trainer steeds een stap voor. Hij daagt ons 
continu uit en dat al vier jaar lang, dat is best knap. Ik hoop dat hij dat nog een paar 
jaar blijft doen.'' 
Zelf begon Krabbenborg ooit als linksbuiten, en werd via middenvelder de verdediger 
die hij nu is. ,,Daar heb ik wel even aan moeten wennen, maar onze trainer had het 
destijds goed gezien. Vroeger vond ik het belangrijk wat ik aan de bal deed, nu kan 
ik ook genieten van sober spelen en goed verdedigen zonder bal.'' 
De meeste voldoening haalde Krabbenborg uit de wedstrijd tegen AZC. ,,We 
speelden niet goed, wonnen wel en hielden achterin de boel dicht. Ook persoonlijk 
kijk ik daar met plezier op terug.'' 
 
Nu RKZVC eersteklasser is, komt de hoofdklasse voor de club uit Zieuwent binnen 
handbereik. ,,Ik denk dat we dat kunnen halen, als we er met zijn allen vol voor 
gaan. Het moet ook meezitten. Alles wel gefaseerd natuurlijk, we blijven in Zieuwent bescheiden.'' 
Op kleine achterstand eindigden Jaël Krosse (Silvolde) en Robin Faber (DZC'68) als tweede en derde in het Elftal van 
de week, ook zij werden huiswaarts gestuurd met een mooie prijs. 

 

http://www.seesingtournament.nl/opzet-toernooi/wedstrijdschema/
http://www.seesingtournament.nl/wp-content/uploads/2015/05/ST2015-15.jpg


  

  

Joey Belterman welkom terug bij RKZVC 
ZIEUWENT - Joey Belterman speelt volgend seizoen voor eersteklasser RKZVC uit 
Zieuwent. De 23-jarige Belterman komt over van Spakenburg. 
Zieuwentenaar Belterman speelde de afgelopen jaren 69 duels in het betaald voetbal 
voor Heracles Almelo en FC Den Bosch. De middenvelder speelde voor Heracles elf 
wedstrijden in de eredivisie. Afgelopen seizoen kwam Belterman uit voor Spakenburg 
in de tweede divisie. ,,Ik ben erg blij met de komst van Joey Belterman'', zegt 
RKZVC-trainer Laurens Knippenborg. ,,Hij is ook nog eens een jongen uit het dorp, 
dat is extra leuk.'' 
Eerder werd bekend dat ook Mart Schutten (komt over van AZSV) terugkeert bij 
RKZVC. 
 
Zieuwentse spelers bij BVO 
Verschillende voormalig RKZVC-jeugdspelers zijn momenteel actief bij een BVO. 
RKZVC is hier met recht trots op en daarom zijn deze spelers afgelopen 
weekend (tijdens Seesing Tournament) uitgenodigd door een afvaardiging van 
RKZVC voor een moment van speciale aandacht.  
Enerzijds omdat RKZVC graag binding houdt met deze spelers, anderzijds om 
onze trots uit te spreken. Onze trots op deze spelers willen we vanaf heden ook 
uitspreken door middel van een pagina op deze site die we toewijden aan deze 
spelers. 
 

Onder “Teams-Junioren-Zieuwentse BVO-spelers” (link) is daarom vanaf nu een 

pagina te vinden met informatie over alle voormalig RKZVC-spelers die 
momenteel actief zijn bij een Betaald Voetbal Organisatie. 

 
Rechts de foto met de spelers die in 2016-2017 bij een BVO (De 

Graafschap) speelden: vlnr Devin Haen, Steffen IJzereef en Jonah te Fruchte. 
Freek Voogel ontbreekt op deze foto. 

De foto's van de individuele spelers zijn te zien via de volgende link. 
 
RKZVC digitale nieuwsbrief nr 19 - 2017 juni 
De "RKZVC digitale nieuwsbrief nr 19 - 2017 juni" is te lezen via de volgende link. 
Hierin staat ook de 7e column van hoofdtrainer Laurens Knippenborg. 
 
30-6-2017 
De RKZVC Zomercup!! 
Voor deze wisseltrofee gaan de ingeschreven teams zondag aanstaande strijden!!  
Poule A Poule B   
Ojaaa Zekeeers De Liese Bietjes   
Al-Wahda FC Buikschuif United   
Zomercoupe Tapperij Ruurlo   
Het Klootenteam Wessels Tegeltubbies   
 ’t Witte Paard  

 
  

De winnaars van de 
Zomercup 2017: 
Team Zomercoupe!! 
Gefeliciteerd namens 
de organisatie.  

 

 
 

 

https://www.rkzvc.nl/416/zieuwentse-bvo-spelers/
https://www.rkzvc.nl/416/zieuwentse-bvo-spelers/
https://www.rkzvc.nl/Data/RKZVC/Modules/TekstPagina/Front/bestanden/_specifiek/M_326/RKZVC_digitale_nieuwsbrief_nr_19_-_2017_juni.pdf


  

  

De avondvierdaagse Lichtenvoorde 
is succesvol gelopen door deze 
geweldige groep kinderen van de JO9 
samen met Bouwbedrijf Wopereis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In memoriam Richard Klein Goldewijk 
Dit weekend is Richard Klein Goldewijk overleden na een ziekte van enkele jaren. 
Behalve trouw supporter van RKZVC was hij meer dan 20 jaar leider bij de jeugd. 
RKZVC wenst de familie Klein Goldewijk sterkte bij het verwerken van dit verlies.  

 
Jeugdtrainers gaan VTON gebruiken 
Mede dankzij een forse bijdrage vanuit de spelerspot van 
RKZVC 1 (via de zogenaamde sponsorcontracten) kunnen 
we komend seizoen gebruik maken van de 
trainingsmethodiek van VTON. 
Wat houdt dit in? Trainers volgen een jaarplanning met 
concrete doelen voor elke leeftijd. Alles komt daarin aan 
bod: technische, tactische, fysieke en mentale ontwikkeling. 
Gedurende het jaar werken trainer en spelers gericht aan 
deze doelen met meer dan 700 kant-en-klare trainingen. De 

methode ondersteunt de trainer met coachtips, animaties van de organisatie op het 
veld en filmpjes van voetbalhandelingen. De trainer heeft het materiaal digitaal op zijn 
tablet of telefoon. 
 
Bjorn Doppen behaalt TC 3 
We hebben er bij RKZVC weer een trainer met TCIII erbij. Gefeliciteerd Björn Doppen! 
 
Selectie RKZVC begint maandag 3 juli aan 1e trainingsblok 
De selectie van RKZVC 1 begint maandag 3 juli met het eerste blok training ter 
voorbereiding van het seizoen 2017-2018. Dit 1e blok wordt 13 juli afgesloten met een 
wedstrijd tegen FC Trias om 20.00 in Zieuwent.  



  

  

WEDSTRIJDVERSLAGEN RKZVC 1 2016 - 2017 
 

13-8-2016 RKZVC 1 – Grol 1: 2 – 0 (2 – 0) Keitoernooi 
 

Verdiende overwinning 
In een enigszins slordige wedstrijd waren er aan beide zijden toch behoorlijk wat doelpogingen waarvan de meesten voor 
RKZVC. Voor beide ploegen lijkt het dat ze nog moeten wennen met een aantal nieuwe spelers in de ploeg. De eerste 
kans was voor Grol maar het schot ging ruim voorlangs. Enkele minuten later bereikte Sven Jurjus met een mooie 
crosspass Jouke Knippenborg op links die voor gaf op de vrijstaande Ties Heutinck maar hij schoot tegen de keeper op. 
In de 21e minuut was het enigszins flipperkast voor de Zieuwentse goal maar beide inzetten werden geblokt. Vier 
minuten later was het wel raak aan de andere kant. Sven Jurjus onderschepte de Groenlose opbouw en kon alleen op de 
keeper af gaan. Zijn eerste harde schot kon de Groenlose keeper blokken maar Sven lobde de terug stuiterende bal 
daarna beheerst over de keeper (1-0). Na een schot uit de draai van Groenlose kant (naast) zette Harm Bokkers vier 
minuten later goed door maar zijn harde schot werd gepareerd door de keeper. Enkele minuten later misten schoten van 
Sven Jurjus en Jouke Knippenborg de juiste richting. Nadat in de 39e minuut een Grols schot ruim twee meter naast ging, 
reageerde Ties Heutinck het best op een dieptepass achter de Grolverdediging. Twee Groenlose verdedigers grepen niet 
kordaat in waarna Ties vrij op de keeper af kon gaan. Zijn eerste schot werd geblokt maar hij kon de bal mee nemen 
waarna hij simpel de 2-0 ruststand binnen tikte. 
 

De eerste minuten na rust drong Grol aan met een mooie kopbal (gepakt door Wesley Keegstra) en een vrije doorloop. 
Door goed door te lopen kon Bas Heutinck voorkomen dat Grol de tegengoal kon scoren. In de 54e minuut waren er twee 
Zieuwentse kansen. Eerste kapte Sven Jurjus zich netjes vrij maar zijn harde schot spatte via de vuisten van de keeper 
uit de goal. Daarna schoot Jouke Knippenborg van zo’n 8 meter afstand ruim over. In de 13e en 16e minuut waren er in 
redelijk vrije positie schoten voorlangs van Ties Heutinck en Harm Bokkers die beide ruim voorlangs gingen. Grol 
probeerde het tij nog te keren met twee kansen in de 16e minuut voor de Grolspits (lob over goal en schot over de 
kruising). Hierna gaf de Zieuwentse verdediging geen echte kansen meer weg door de wedstrijd rustig uit te spelen. 
 

RKZVC beëindigde het Keitoernooi als 2e. Komende woensdag is er een historische wedstrijd doordat RKZVC voor het 
eerst een bekerwedstrijd in het Amsteltoernooi speelt tegen hoofdklasser Achilles uit Veen (in de buurt van Beneden 
Leeuwen). Mocht RKZVC voor een stunt zorgen door te winnen van deze zaterdag hoofdklasser dan volgt eind augustus 
in de 2e ronde een uitwedstrijd naar zondag topklasser HBS in Den Haag. 
 

Volgende wedstrijden: woensdag 17 augustus RKZVC 1 – Achilles Veen 1 (Amstelbeker) /  
zaterdag 20 augustus RKZVC 1 – ATC ’65 1 (districtsbeker). 
 
 

17-8-2016 RKZVC 1 – Achilles Veen 1: 0 - 4 (0 - 2) Amstelcup 
 
Amstelcup voorbij, toch leuk 
Het was duidelijk dat Achilles twee klassen hoog speelt dan RKZVC. Dat is ook niet zo verwonderlijk als je speelt tegen 
een ploeg die slechts één speler uit het eigen dorp heeft en waar nogal wat spelers voorheen bij bijvoorbeeld Willem 2 of 
FC Oss hebben gespeeld.  
De eerste minuten waren er twee kansjes voor Harm Bokkers (schot redelijk gemakkelijk te pakken) en Jouke 
Knippenborg (schot of lob(?) over). Daarna beheerste Achilles het spel. Eerst kon Huib Jonkman een lob nog redelijk 
gemakkelijk pakken waarna een vrije trap van de hoek van het zestienmetergebied voorlangs ging maar in de 13e minuut 
was hij kansloos. Een aanval van Achilles over links werd vanaf de achterlijn terug gelegd waarna Sen Aerts de bal in het 
dak van het doel schoot (0-1). De laatste Zieuwentse kans was in de 24e minuut na een diagonaal pass van Michiel 
Krabbenborg op Harm Bokkers maar zijn schot kon redelijk gemakkelijk gepakt worden. Twee minuten later redde Huib 
Jonkman knap nadat een Achillesaanvaller vrij op hem kon aflopen. Een minuut later trapte Bart te Focht een kopbal na 
een corner van de lijn weg. Na een snelle counter van Achilles was het Ronnie Reniers die gemakkelijk de 0-2 kon 
binnen schieten. Enkele minuten later redde Huib Jonkman met een snelle reflex na een knappe aanval over rechts.  
 
Na rust viel direct de 0-3. Een voorzet werd weggekopt waarna Flavio Andjole van net buiten de zestien snoeihard in de 
rechter bovenhoek binnen schoot. Achilles beheerste het spel volledig zonder het eerste kwartier echte kansen uit te 
spelen. In de 62e minuut viel de 0-4 na wederom een snelle counter. De lage voorzet kon in het centrum vrij door Sen 
Aerts worden binnen geschoten. In de 68e minuut was er nog een aardig schot van Achilles, echter recht op Huib 
Jonkman af waarna in de 73e RKZVC goed weg kwam na een counter van Achilles over links. De lage voorzet werd 
tegen de buitenkant van de rechterpaal geschoten. Mogelijk mede omdat Achilles hierna meer plichtmatig op balbezit 
speelde en niet echt aanzette kreeg RKZVC daarna nog twee kansjes. In de 75e minuut kon Sven Jurjus na een voorzet 
van Waldo Rhebergen de bal niet de goede richting met het hoofd mee te geven. Een minuut later kopte een verdediger 
de bal na een vrije trap van RKZVC weg en schoot Waldo Rhebergen de bal een halve meter over. Een laag schot van 
Achilles vijf minuten voor tijd was de laatste doelpoging van de wedstrijd. 
 
Het avontuur in de Amstelcup zit er voor RKZVC op. Hoofdklasser Achilles Veen was qua techniek, snelheid en 
nauwkeurigheid van passen een maatje te groot. De doelpunten vielen echter alle uit de omschakeling en daar zal 
RKZVC van moeten leren als het komende weken de volgende zware wedstrijden speelt in de districtsbeker tegen ATC 
’65 (zaterdag 20 augustus om 18.00 thuis), Rhoda Raalte (zaterdag 27 augustus om 16.00 uit) en SVZW (woensdag 31 
augustus om 20.00 thuis). 



  

  

27-8-2016 Rohda Raalte 1 - RKZVC 1: 3 - 0 (3 - 0) beker 
 
RKZVC bijna kansloos 
RKZVC speelde een week geleden tegen ATC ’65 gretig maar vandaag oogde het tegen de 1e-klasser uit Raalte 
allemaal een beetje plichtmatig. Rohda speelde ook op de behoudende toer in een niet al te hoog tempo maar verschafte 
zich met versnellingen toch de nodige kansen. Afgezien van schoten op het houtwerk (17e minuut paal, 43e minuut 
bovenkant lat) waren er nog de nodige andere kansen waarbij keeper Huib Jonkman regelmatig moest redden. De 1-0 uit 
een vrije trap in de 19e minuut door Lars van Schoten leek houdbaar. De 2-0 kon na enkele klutsballen in het centrum 
van de verdediging vrij worden binnen getikt door Ronald Gomez. De 3-0 was een mooie: na een vrije trap op links 
verlengde Fabian Put voor de eerste paal de bal met het hoofd naar de verre hoek. In de eerste helft kreeg RKZVC 
echter ook een aantal kansen. Harm Bokkers schoot in de 11e minuut van 20 meter naast. Na een mooie pass van 
Michiel Krabbenborg kon Harm Bokkers op links vrij door maar zijn lob kon door de keeper gepakt worden. In de 32e 
minuut kon Toby Bokkers na een vrije trap van Jouke Knippenborg vrij op goal koppen maar redde de Raaltense keeper. 
Een schot van Harm Bokkers miste in de 39e minuut de juiste richting en een lob van Waldo Rhebergen in de 45e minuut 
viel op het dak van het doel. 
 
Na rust kreeg RKZVC geen echte kans meer. Rohda speelde geroutineerd de bal rond en kreeg nog wel een vijftal 
kansen waarvan er één over ging en Huib Jonkman bij de andere vier kon redden. 
 
RKZVC kan nog verder bekeren. Dan moet woensdag 31 augustus de thuiswedstrijd tegen SVZW minimaal gelijk 
gespeeld worden. Zondag 4 september speelt RKZVC de 1e competitiewedstrijd thuis tegen Leones. 
 
De volgende wedstrijd is woensdag 27-8-2016 uit tegen 1e-klasser SVZW uit Wierden.  
 

31-8-2016 RKZVC 1 – SVZW 1: 2 - 2 (2 - 0) beker 
 
RKZVC bekert knap verder na zwaar bevochten gelijkspel tegen zaterdag 1e-kasser uit Wierden 
Vanaf de 1e minuut was het een wedstrijd een erg boeiende wedstrijd in hoog tempo. Bij het uit de hoofdklasse 
gedegradeerde SVZW uit Wierden circuleerde de bal in een hoog tempo rond waarbij RKZVC vooral voor rust de ruimtes 
klein kon houden. Binnen een minuut kwam RKZVC al op een 1-0 voorsprong. Na een pass van links van Jouke 
Knippenborg was Harm Bokkers 2x net iets sneller bij de bal als de keeper en kon hij daarna de bal in het lege doel 
schuiven. In de volgende minuut kreeg SVZW een penalty. Wesley Keegstra redde knap op de door Nigel Michels 
genomen strafschop. SVZW ging hierna volop in de aanval maar RKZVC gaf vooralsnog dus weinig ruimte en geen 
kansen weg. In de 21e minuut bereikte Ties Heutinck bij een uitval Jouke Knippenborg op rechts die vervolgens passte 
op Harm Bokkers links in de zestienmeter. Nadat Harm zijn verdediger uitkapte schoof hij vanaf 12 meter beheerst in de 
linker benedenhoek voor de 2-0. Enkele minuten later kwam RKZVC goed weg na een corner die via de lat over werd 
gekopt. Weer enkele minuten later had Wesley Keegstra na een corner een geweldige reflex op de kopbal waarna 
vervolgens over werd geschoten. 
 
Na rust was binnen de minuut weer de 1e kans voor Harm Bokkers maar ditmaal ging de schuiver een meter naast. 
Binnen die 1e minuut pakte Wesley Keegstra ook een schuiver van SVZW. SVZW bleef een erg hoog baltempo hanteren 
en RKZVC moest dan ook alle zeilen bijzetten om de ruimtes dicht te lopen. Tot de 66e minuut waren er vervolgens 5 
meer of minder grote kansen voor SVZW waarbij Wesley Keegstra vaak met prima keeperswerk de situatie kon klaren. 
Hierbij had hij in de 60e minuut geluk dat een kopbal via de lat over ging. Tussendoor waren er twee noemenswaardige 
uitvallen van RKZVC. De eerste kwam nadat Waldo Rhebergen de bal slim liet lopen waarna de voorzet van Ties 
Heutinck net niet aan kwam. De 2e kwam na een verre pass van Jouke Knippenborg die door Harm Bokkers werd door 
gekopt op Ties Heutinck. De keeper kon blokken waarna de terugspringende bal door Jens Schutten tegen een 
verdediger werd geschoten. In de 68e minuut was er ook voor Wesley Keegstra geen houden meer aan. Nadat Mirko 
Zwiers een Zieuwentse verdediger uitkapte schoot hij hard vanaf 12 meter in de linker benedenhoek de 2-1 binnen. Een 
mislukt schot van Jens Schutten was in de 74e minuut de laatste aanvallende dreiging van Zieuwentse kant. SVZW 
voetbalde bijna alleen nog op de Zieuwentse helft en bij RKZVC was het ‘vrouwen en kinderen eerst’. Na mislukte 
schotpogingen in de 74e en 75e minuut van SVZW viel de 2-2 in de 77e minuut. Een voorzet van links werd door Dariusz 
Andrzejak hard binnen geschoten. Nadat een minuut later Wesley Keegstra wederom een goed schot pakte, hield de 
gehele Zieuwentse aanhang de adem in toen Dewi Perik namens SVZW de 2e Wierdense penalty in de wedstrijd mocht 
nemen. Hij schoot tot opluchting van de meeste toeschouwers hard over! SVZW probeerde daarna met hoge voorzetten 
alsnog de overwinning binnen te halen maar Wesley Keegstra hoefde nog maar éénmaal goed te reageren en dat was op 
een verkeerd geraakte kopbal van Michiel Krabbenborg. Met al die hoge voorzetten bleef het wel erg spannend. 
 
RKZVC mag verder in de beker omdat ze 2e geworden zijn in deze poule met zware tegenstanders als Rohda Raalte (1e 
klas), SVZW (1e klas) en ATC ’65 (2e klas) en dat mag gerust een zeer knappe prestatie genoemd worden. Een goede 
opsteker voor de 1e competitiewedstrijd zondag a.s. thuis tegen Leones uit Beneden Leeuwen, de eerste wedstrijd ooit 
van RKZVC in de 2e klas KNVB. 
 
De volgende wedstrijd is zondag 4-9-2016 thuis tegen Leones. 
 
 



  

  

4-9-2016 RKZVC 1 – Leones 1: 1 - 1 (1 - 1) 
 
RKZVC verzuimt debuut in 2e klas te belonen met 3 punten 
Het leek dat RKZVC enigszins zenuwachtig aan dit debuut in de 2e klas begon. De eerste 10 minuten zat Leones uit 
Beneden Leeuwen feller op de bal en was RKZVC onzuiver in balbezit. In de 7e minuut kwam RKZVC 1-0 achter bij een 
poging de bal weg te werken maar er werd geblokt door Luc te Braake waarna de bal in de goal rolde. Daarna herstelde 
RKZVC zich en had vooral de laatste 25 minuten voor rust het heft in handen. Beide ploegen zochten de aanval 
waardoor het een boeiende wedstrijd werd. In de 20e minuut kwam de eerste goede Zieuwentse kans na een aanval over 
rechts via Sven Jurjus en Waldo Rhebergen. Diens voorzet werd door de inkomende Harm Bokkers hard ingekopt maar 
ook een meter naast. Tien minuten later moest Huib Jonkman redden op een hard schot van Leones van 20 meter 
afstand. Het zat Ties Heutinck in de 38e minuut niet mee toen hij na een corner van Sven Jurjus op de lat schoot. Na een 
mooie aanval in de 44e minuut op links via Waldo Rhebergen en Harm Bokkers treuzelde Ties Heutinck net iets te lang 
bij een vrije kans en kon de Leoneskeeper goed redden. Op slag van rust kreeg RKZVC toch loon naar werken. Een 
corner van rechts door Jouke Knippenborg werd voorbij de 2e paal hard door Toby Bokkers binnen geschoten in de verre 
kruising. 
 
Na enig aftasten na rust gaf Jouke Knippenborg in de 57e minuut een mooie pass op Sven Jurjus maar diens schot ging 
vanuit een schuine hoek net voorlangs. Enkele minuten later ging de afronding door Sven Jurjus na een voorzet van Ties 
Heutinck recht op de keeper af. De eerste goede kans voor Leones na rust, afgezien van vrije trappen, was een schot in 
de 65e minuut dat een halve meter naast ging. Hierna had RKZVC vijf aardige tot goede kansen. In de 68e minuut schoot 
Jens Schutten in vrije positie een meter over na een mooie combinatie tussen Waldo Rhebergen en Jouke Knippenborg. 
Nadat een afstandsschot van Tim van Wijngaarden niet al te veel moeilijkheden voor de keeper opleverde was er in de 
79e minuut een vloeiende aanval van RKZVC. Waldo Rhebergen bereikte Jouke Knippenborg op rechts die laag voor gaf 
naar Sven Jurjus die helaas via de buitenkant van de paal onder de kruising net niet de juiste richting had. Drie minuten 
later zat het ook Harm Bokkers niet mee toen hij 2x achter elkaar op de benen van de keeper schoot. De laatste 
Zieuwentse kans kwam na aangeven van Jens Schutten op Harm Bokkers. Zijn lob was echter iets te laag zodat de 
Leoneskeeper gemakkelijk kon pakken. In de laatste vijf minuten leek het of de krachten bij RKZVC een beetje op waren 
en kwam Leones nog tot twee kansen. Eerst via een corner waarbij het schot direct uit de lucht recht op Huib Jonkman af 
kwam. In blessuretijd soleerde een Leonesspits aan de linkerkant naar binnen waarna vrij kon worden ingeschoten maar 
het schot werd geblokt door de snel uitlopende Huib Jonkman. 
 
Afgezien van de eerste 10 minuten liet RKZVC zien dat ze voetballend goed in de 2e klas mee kan. Dat tegenstanders 
meer kansen krijgen als in de 3e klas mag verwacht worden maar het aantal bleef vandaag in ieder geval beperkt. 
Aanvallend blijft RKZVC ook in deze klasse nog steeds kansen creëren maar is het euvel nog hetzelfde als vorig jaar: 
teveel kansen nodig om te scoren. Het is echter een eerste wedstrijd en er is in deze klasse van alles mogelijk, ook 
gezien de nederlagen bijvoorbeeld die kampioenskandidaten Concordia en Winterswijk leden 
 
De volgende wedstrijd is zondag 11-9-2016 uit naar Concordia Wehl. 
 
 

11-9-2016 Concordia-W 1 - RKZVC 1: 1 - 0 (0 - 0) 
 
Concordia verdient de overwinning 
In tegenstelling tot de wedstrijd van vorige week tegen Leones was er aanvallend veel minder te genieten (van beide 
ploegen). RKZVC speelde vooral het eerste half uur erg slordig en leed veel balverlies. Concordia had in het algemeen 
meer controle over het spel maar zodra de zestienmeter in zicht kwam was ook bij hen de nauwkeurigheid weg. Afgezien 
van twee afstandsschoten die richting misten, moest alleen Waldo Rhebergen in de 28e minuut een keer een inzet ruim 
voor de doellijn wegtrappen. Van Zieuwentse kant was de eerste dreiging in de 33e minuut nadat Harm Bokkers zich vrij 
draaide maar ruim langs schoot. Nadat in de 37e minuut Sven Jurjus een vrije trap gevaarlijk voor zette was er nog een 
streep van een afstandsschot van Waldo Rhebergen dat onderweg geblokt werd. Daarmee waren de Zieuwentse kansen 
geteld. 
 
De eerste tien minuten na rust waren van beide kanten weer aftastend. Harm Bokkers kreeg in de 56e minuut een goede 
kans na een vrije trap van Sven Jurjus. Vanuit de draai schoot hij helaas recht op de vuisten van de Wehlse keeper. 
Vanaf de 65e minuut begon Concordia echt meer druk zetten en moesten de Zieuwentse middenvelders en verdedigers 
soms alle zeilen bij zetten om te voorkomen dat de Wehlse aanvallers vrij door konden lopen. Keeper Huib Jonkman kon 
in de 67e minuut door snel uit lopen in 1e instantie redden en door daarna snel terug te duiken de situatie klaren. Na een 
krachteloos kopballetje van een Concordiaspits in de 75e minuut was het in de 81e minuut na een snelle counter toch 
raak. Freek Linnenbank kon vrij op Huib Jonkman af gaan en schoof beheerst de 1-0 binnen. Afgezien van enkele 
Wehlse schotpogingen die alle richting misten, probeerde RKZVC met een alles of niets offensief nog een punt binnen te 
slepen. Helaas werd in de 90e minuut een doelpunt wegens buitenspel afgekeurd (onterecht volgens sommige 
Zieuwentse supporters die op één lijn stonden). 
 
Concordia wordt bestempeld als titelkandidaat en verdiende de overwinning omdat ze het spel meer beheerste dan 
RKZVC (en uiteraard omdat ze scoorden). RKZVC kon echter aanvallend ook minder brengen dan een week eerder 



  

  

tegen Leones. Ze zijn echter ook niet weg gespeeld, dus alle reden om er op te vertrouwen dat het volgende week weer 
goed gaat. 
 
De volgende wedstrijd is zondag 18-9-2016 uit naar Spero Elst. 
 
 

18-9-2016 Spero 1 - RKZVC 1: 4 - 0 (0 - 0) 
 
RKZVC zakt 4e kwart van de wedstrijd door het ijs 
Voor rust was de wedstrijd redelijk in evenwicht waarbij Spero wel de iets betere kansen kreeg. RKZVC lijkt 
echter, evenals vorige week, de echte scherpte enigszins te missen en dat wordt in de 2e klas genadeloos 
afgestraft. In de 1e minuut leidde zwak opbouwen al bijna tot de 1e kans voor de Elstenaren. Na enkele 
schotpogingen van Spero kreeg Jens Schutten in de 18e minuut de eerste kans vanuit een schuine hoek maar 
het schot werd door de Sperokeeper weg gebokst. In de 25e minuut had RKZVC geluk dat een kopbal na een 
vrije trap van rechts via de paal naast ging. Daarna kreeg RKZVC in vijf minuten drie kansjes. De 1e, een 
kopbal van Jens Schutten na een vrije trap van Jouke, kon de keeper gemakkelijk pakken. De kopbal van 
Michiel Krabbenborg richting linkerbovenhoek na een corner werd op de doellijn weg gekopt. Daarna schoot 
Harm Bokkers, na een mooie aanval, hard op de keeper. In de 37e minuut zeilde een vrije trap van Spero 
langs alles en iedereen maar ook net langs de goal. Vijf minuten voor rust kon de Sperokeeper een gevaarlijke 
voorzet nog net van richting veranderen waarna hun verdediging verder kon opruimen.  
 
De eerste 20 minuten na rust had RKZVC duidelijk het heft in handen maar verzuimde het om één van de vier 
a vijf kansen te benutten. Eerst schoot Harm Bokkers na een mooie aanval via Jens Schutten en Sven Jurjus 
in de handen van de keeper. Harm schoot enkele minuten later nogmaals op de keeper waarna de terug 
stuiterende bal door Sven Jurjus over werd geschoten. Daarna kon een Speroverdediger een voorzet nog net 
corner koppen. Uit de daarop volgende corner kon de keeper weer redden op een inzet van Sven Jurjus. Eerst 
in de 58e minuut moest Huib Jonkman redden op een schot van Spero. In de 67e minuut viel de 1-0 voor 
Spero. Een steekpassje achter de Zieuwentse verdediging werd door Jan Dirksen schuin voor goal in de verre 
hoek geschoten. Direct in de eerste Zieuwentse aanval daarna ging een schot van Jens Schutten in vrije 
positie een halve meter over. Na een pegel van 35e meter van Waldo Rhebergen in de 71e minuut viel twee 
minuten later eigenlijk al de beslissing. Een scherp genomen corner werd door Kees Hendriks binnen gewerkt 
voor de 2-0. Een kleine tien minuten later was het schot van Jens Schutten dat over ging de laatste gevaarlijke 
dreiging van RKZVC waarna Spero het karwei afmaakte. De penalty na een overtreding in de hoek van de 
zestienmeter werd door Jan Dirksen onberispelijk ingeschoten voor 3-0. Tenslotte zorgde Yannick Verhoeven 
in de 88e minuut na een vlijmscherpe counter beheerst dat de 4-0 eindstand op het scorebord kwam. 
 
RKZVC heeft niet de gehoopte start van de competitie gemaakt. Verdedigend staat het meestal redelijk maar 
als er niet gescoord wordt, kan elk foutje achterin fataal zijn. Te hopen valt dat het volgende week tegen 
Vorden ook eens een keertje een beetje mee zit. 
 
De volgende wedstrijd is zondag 25-9-2016 thuis tegen Vorden. 
 
 
25-9-2016 RKZVC 1 – Vorden 1: 2 – 0 (1 – 0) 
RKZVC boekt eerste zege in 2e klasse 
Eerste zege in 2e klas binnen, terecht 
Voordat de wedstrijd begon, was er een mooie geste van Vordense kant. Zaterdagavond was de zeer 
geslaagde benefietavond waarvan de opbrengst is bestemd voor onderzoek naar de ziekte van Huntington. 
Bestuur en spelers van Vorden droegen € 250 bij aan dit goede doel. 
 
Twee seizoenen terug werd Vorden kampioen mede dankzij twee overwinningen van hen op RKZVC. Dus 
leek het op voorhand een lastige tegenstander voor RKZVC. Het was echter zeker van Zieuwentse kant een 
leuke wedstrijd om te zien. Afgezien van verre ingooien en vrije trappen die Vorden voor de Zieuwentse goal 
inbracht, kreeg Vorden voor rust geen enkele echte kans. RKZVC toonde meer de echte wil om te winnen en 
voetbalde iets gemakkelijker. Na enkele afstandsschoten van beide kanten viel in de 17e minuut de 1-0 na 
een prachtige pass van Waldo Rhebergen op Sven Jurjus. Sven nam de bal gecontroleerd mee en schoot 
rustig onder de keeper door tegen de touwen. Na een poging van Mark te Winkel van 30 meter afstand volgde 
in de 28e minuut een vrije trap van de zijkant van Jouke Knippenborg. De uitkomende bal werd door Sven 
Jurjus hard ingeschoten maar ging via een Vordenspeler net naast. Veel kansen waren er dus ook niet. 
 



  

  

Na rust begon Vorden direct druk te zetten en bracht weer met verre ingooien en vrije trappen de bal in het 
vaak druk bezette zestienmetergebied. Direct in de 1e minuut ging een kopbal na een verre ingooi en via de 
handen van Huib Jonkman op de lat. Enkele minuten later zeilde een voorzet van Vorden net naast de paal. In 
de 53e minuut was er een mooie aanval via Jouke Knippenborg en Sven Jurjus op rechts. De schotpoging van 
Waldo Rhebergen na de voorzet van Sven Jurjus miste helaas de juiste richting. Vijf minuten later, weer na 
een aanval over rechts, via Jens Schutten en Sven Jurjus ging de mooie omhaal van Harm Bokkers recht op 
de keeper. In de 62e minuut viel de 2-0, wederom na een counter over rechts. Jouke Knippenborg bereikt met 
een mooie boogbal Sven Jurjus die naar binnen kon trekken. Zijn pass op maat kon rustig door Harm Bokkers 
van dichtbij worden binnen geschoten. Enkele minuten later, na verkeerd uitverdedigen van RKZVC, ging de 
vrije schietkans van Vorden van binnen de zestienmeter gelukkig naast. Weer een minuut later, na een verre 
Vordense ingooi, werd de uitkomende bal hard ingeschoten maar ging via een Zieuwentse verdediger naast. 
Dit was de laatste Vordense kans. RKZVC kreeg daarna via counters nog vier hele en halve kansen. De 
eerste daarvan was voor Harm Bokkers in de 70e minuut na een verre uittrap van Huib Jansen maar de 
keeper kon tweemaal redden. In de 85e minuut kon Jens Schutten vrij op de keeper afgaan maar hij schoot 
eerst tegen de paal en daarna tegen de keeper. Tenslotte waren er nog afstandsschoten van Waldo 
Rhebergen en Ties Heutinck. 
 
Vooral voor rust stond het aan Zieuwentse kant erg goed gezien de nul kansen die weg gegeven werden. Na 
rust was het soms wat moeilijker. Gelukkig kwamen vandaag de eerst twee goals van Zieuwentse 
voorwaartsen waardoor het gemakkelijker wordt om een wedstrijd uit te spelen. De krachtsverschillen in deze 
klasse zijn klein en als RKZVC de lijn van vandaag kan doorzetten, zal het leuk mee blijven doen. 
 
Dinsdagavond 27-9-2016 speelt RKZVC om 20.00 voor de Achterhoekcup thuis tegen DZC ’68. De volgende 
competitiewedstrijd is zondag 2-10-2016 thuis tegen WAVV (Wageningen) om 14.00. 
 
 

27-9-2016 RKZVC 1 – DZC ’68 1: 1 - 3 (1 - 0) (Achterhoekcup) 
 
DZC ’68 wint terecht 
In deze wedstrijd debuteerden Wouter Pillen en junior Siebe Klein Goldewijk. Vooral voor rust was het een gelijk 
opgaande, open wedstrijd waarin de beste kansen voor RKZVC waren. RKZVC wist enkele goede kansen echter niet om 
te zetten in doelpunten. De eerste was in de 4e minuten na een verre uittrap van Wesley Keegstra waarop Ties Heutinck 
vrij kon door lopen maar de keeper kon redden. Twee minuten later kon Wesley Keegstra na een snelle counter van DZC 
’68 redden op een kans van dichtbij. In de 10e minuut schoot Wouter Pillen van 25 meter afstand een vrije trap binnen via 
de muur voor de 1-0. In de 24e minuut stuurde Siebe Klein Goldewijk met een fraaie pass Harm Bokkers de diepte in 
waarna Harm Bokkers pech had dat zijn schot tegen de paal kwam. Na fout uitverdedigen enkele minuten later door de 
RKZVC defensie schoot DZC ’68 de vrije schietkans op 20 meter afstand ruim naast. Op slag van rust kon Ties Heutinck 
vrij door lopen maar stuitte hij wederom op de keeper. 
 
Na rust was het spelbeeld heel anders. Doetinchem was een klasse beter en speelde veel kansen uit. Binnen twee 
minuten was het al 1-1 na een splijtende pass waarop Jelle Massop beheerst afrondde. Dat het tot de 84e minuut gelijk 
bleef, was te danken aan Wesley Keegstra die knap redde bij kansen van DZC ’68 in de 56e, 78e en 80e minuut. 
Daarnaast waren er afstandsschoten en schoten die via Zieuwentse verdedigers corner gingen. De 1-2 viel in de 84e 
minuut door Lucas de Graaf die een vrije trap fraai in de rechter bovenhoek schoot. Een minuut later kreeg Ties Heutinck 
de enigste Zieuwentse kans maar hij schoot vanuit een schuine hoek voorlangs. In blessuretijd maakte Meron Zehaye na 
een fraaie solo de 3-1. 
 
Een verdiende overwinning voor DZC ’68. RKZVC speelt in de Achterhoekcup nog tegen Stokkum en Be Quick (Zutphen) 
(waarschijnlijk eind oktober / november).  
 
De volgende competitiewedstrijd is zondag 2-10-2016 om 14.00 thuis tegen WAVV (Wageningen). 
 
 

2-10-2016 RKZVC 1 – WAVV 1: 1 - 0 (1 - 0) 
 
Slechts 1-0, maar de drie punten zijn véél belangrijker 
Hoe hou je het publiek in spanning? Door niet te scoren. Als aan beide kanten het aantal goede kansen geteld wordt, zou 
de uitslag ongeveer 8-1 moeten zijn. Het was een open wedstrijd in een hoog tempo. De eerste twintig minuten was het 
van Zieuwentse kant slordig en waren er twee schotpogingen van de Wageningers die niet op goal kwamen. Het eerste 
schot van RKZVC kwam in de 20e minuut van Waldo Rhebergen waarin een lastige stuit zat waardoor de bal van de 
borst van de keeper afstuitte. In de 30e minuut passte Waldo Rhebergen op links naar Jouke Knippenborg waarna diens 
voorzet vanwege een handsbal leidde tot een penalty. De WAVV keeper redde op de door Michiel Krabbenborg 
ingeschoten strafschop. Afgezien van één gevaarlijk Wageningse corner die door Huib Jonkman werd gepakt, kreeg 
WAVV verder geen kansen meer voor rust. RKZVC daarentegen wel via Jens Schutten (37e minuut, op de keeper) en 



  

  

Harm Bokkers (44e minuut, op de keeper). In de laatste minuut zat het eindelijk wel mee. Een vrije trap op 20 meter werd 
door Sven Jurjus over de muur in de linker benedenhoek geplaatst. Via de handen van de keeper en de paal rolde de bal 
tergend langzaam over de doellijn voor de 1-0 ruststand. 
 
Na rust was het spelbeeld eigenlijk hetzelfde. RKZVC gaf geen echte kansen weg en de schotpogingen van afstand van 
WAVV misten richting (53e, 56e, 72e en 86e minuut). Het dichtst bij was hun poging in de 56e minuut, een meter naast 
de kruising. Afgezien van een aantal Zieuwentse schotpogingen die richting misten, leverden aanvallen van RKZVC 
zeker 5 a 6 grote kansen op die door de Wageningse keeper werden gered voor zover ze binnen de paal kwamen. Vrije 
schietkansen van 15 tot 25 meter afstand waren er voor Waldo Rhebergen (57e minuut), Sven Jurjus (66e minuut), Harm 
Bokkers (68e minuut) en Waldo Rhebergen (77e minuut). De WAVV keeper moest wel redden in 52e minuut nadat Jens 
Schutten vrij kon door gaan (pass Jouke Knippenborg). Daarna redde hij in de 82e minuut op de kans van Jelle 
Knippenborg (dieptepass waarbij Harm Bokkers ineens door kaatste) en in de 84e minuut op de kans van Jelle 
Knippenborg (lob). In de 90e minuut keepte Huib Jonkman gelukkig attent op het schot onderin de hoek dat daardoor de 
Wageningers slechts een corner opleverde. De laatste kans was tenslotte voor Waldo Rhebergen in de 92e minuut. Hij 
draaide zich fraai vrij op 20 meter van goal waarna zijn lob nog net via de vingertoppen van de Wageningse keeper op de 
lat belandde. 
 
De eerste 20 minuten waren van Zieuwentse kant opbouwend matig waarbij ze in die periode verdedigend wel de 
controle hielden. Dat er veel kansen niet worden benut, is een mankement dat vanaf de eerste wedstrijd in dit seizoen 
speelt. RKZVC doet wel goede zaken door de overwinningen van vorige week en vandaag waardoor ze nu aansluiten in 
de brede middenmoot van deze klasse. De verschillen zijn echter klein: drie punten afstand van de degradatieplaats en 
drie punten afstand van de koploper. Het is nu een kwestie van de opgaande lijn doortrekken. 
 
De volgende competitiewedstrijd is zondag 9 oktober uit naar AZC (Zutphen). 
 
 

9-10-2016 AZC 1 - RKZVC 1: 0 - 1 (0 - 0) 
 
Geflatteerde overwinning 
Voor rust viel er voor beide doelen niet veel te genieten. Er was wel veel strijd maar veel passes kwamen van beide 
kanten niet aan cq konden gemakkelijk worden onderschept. AZC was de eerste tien minuten het gevaarlijkst met een 
schot in de korte hoek dat door Huib Jonkman geblokt werd en een van richting veranderde voorzet die door Huib 
Jonkman onder de lat moest worden weggetikt. De eerste doelpoging van Zieuwentse kant kwam op naam van Jens 
Schutten in de 14e minuut maar het schot miste richting. Daarna duurde het tot de 41e minuut voor een hard Zutphens 
schot van door Huib Jonkman moest worden weg gestompt. Enkele minuten later kreeg Jouke Knippenborg onverwacht 
een goede kans na een pass van Harm Bokkers maar de Zutphense keeper kon de inzet gemakkelijk pakken. Op slag 
van rust werd een pass van AZC vanaf de achterlijn door alles en iedereen gemist. 
 
De eerste 22 minuten na rust drong AZC sterk aan en kreeg verscheidene goede schietkansen. Bij een counter van AZC 
in de 54e minuut was het eerst Wouter Pillen die op het laatste moment met een goede sliding het schot kon blokkeren 
waarna Huib Jonkman de volgende inzet tot corner kon verwerken. Drie minuten later moest hij weer redden na een hard 
schot vanuit een schuine hoek onder de lat en in de 60e minuut was het wederom Huib die een mooie kopbal (na een 
verre voorzet) nog net corner nog tikken. Bij de eerste goede aanval van RKZVC na rust bereikte Jouke Knippenborg op 
rechts Sven Jurjus. Diens voorzet op maat bereikte Jens Schutten waarna de kopbal van Jens via een Zutphense 
verdediger via de lat over ging. In de 65e en 67e minuut vielen er nog twee gevaarlijke aanvallen van AZC te noteren 
waarna er vrije schietkansen vanaf 16 meter kwamen. Het eerste schot ging over, het tweede was niet hard en kon door 
Huib Jonkman worden gepakt. Een minuut later viel de 1-0 voor RKZVC na een diagonale pass op maat van Michiel 
Krabbenborg op Jouke Knippenborg aan de rechterkant. Jouke zette een 1-2 combinatie met Sven Jurjus op waarna hij 
beheerst de bal in de linker benedenhoek schoof. Uiteraard begon AZC hierna druk naar voren te zetten waarbij zij echter 
geen openingen vonden in de Zieuwentse defensie vanuit combinaties en waarbij de hoge voorzetten richting 
zestienmetergebied werden weggekopt door de verdediging of gepakt door Huib Jonkman. Anderzijds kon RKZVC ook 
geen gebruik maken van de ruimte voorin. 
 
De kwaliteit van het spel was vandaag misschien niet al te best, het is wel de 3e competitiewedstrijd achter elkaar dat 
RKZVC geen tegendoelpunt hoeft te incasseren. Ook is het een goed gevoel dat voor de eerste keer in de 2e klas in een 
uitwedstrijd punten worden gepakt. Na 4 wedstrijden had RKZVC één punt en stond onderaan. Drie wedstrijden later 
bezetten ze de 4e plaats met tien punten. De slechte start is weggepoetst. 
 
De volgende wedstrijd is zondag 16-10-2016 thuis tegen SC Rheden. 
 
 

16-10-2016 RKZVC 1 – SC Rheden 1: 4 - 2 (1 - 2) 
 
Overwinning terecht maar komt gelukkig tot stand 
Op basis van het veldspel over de hele wedstrijd had een gelijkspel mogelijk de spelverhouding beter weergegeven, niet 
op basis van de kansen. De 1e minuut begon RKZVC flitsend. Na 10 seconden bereikte Harm Bokkers de achterlijn en 



  

  

zijn voorzet ging via een Rhedense verdediger net voorlangs. Een minuut later stuurde Sven Jurjus op links Jens 
Schutten weg die vrij door kon lopen en beheerst onder de keeper door de 1-0 voorsprong binnen schoof. Het leek hierna 
of RKZVC op deze mooie zondag daarna voor rust geloofde dat ze het wel konden uitspelen. De beweging was minder 
en Rheden kon vaak eenvoudig uitverdedigen. De eerste Rhedense schoten waren nog niet zo dreigend maar in de 22e 
minuut speelden ze over rechts een mooie aanval uit waarna Patrick d’ Hulst in het centrum via een Zieuwents been de 
1-1 binnen schoot. Een minuut later kopte Harm Bokkers na een voorzet van Mark te Winkel maar de afstand was te 
groot om gevaar op te leveren. Na slordig opbouwen van Zieuwentse kant nam Rheden met een vlotte combinatie de 
aanval over en kon Alan Hermsen in de 26e minuut van dichtbij vrij de 1-2 binnen schieten. Tot rust was de beste kans 
nog voor Harm Bokkers nadat Jens Schutten een corner opnieuw inbracht maar de kopbal ging voorlangs. 
 
Na rust zat er aan Zieuwentse kant meer tempo in met nogal wat hele en halve kansen. Rheden kreeg echter ook wel 
kansen. In de 48e minuut moest de Rhedense keeper redden op een schot van Jouke Knippenborg. Twee minuten later 
kon de Rhedense keeper een lage voorzet van Jens Schutten net pakken (een halve meter terug en Harm Bokkers had 
de bal in de lege goal kunnen lopen). Weer een minuut later onderbrak Harm Bokkers de opbouw van Rheden en schoot 
tegen de buitenkant van de paal. De 2-2 viel in de 52e minuut na een mooie steekpass van Sven Jurjus op Jouke 
Knippenborg op rechts, Jouke kon doorsteken naar binnen en schoot de bal beheerst in het verre zijnet binnen. Daarna 
kwamen er over en weer kansen. Rheden kopte in redelijk vrije positie over. Harm Bokkers trapte over een voorzet van 
Jouke Knippenborg waarna de bal via een Rhedense verdediger richting goal ging en de keeper nog net kon redden. In 
de 58e minuut had een Rhedense spits een mooie actie in huis waarna Huib Jonkman met een reflex de bal nog net over 
de goal kon tikken. In de 70e minuut nam Jens Schutten in het centrum een voorzet van Sven Jurjus prima aan met de 
borst maar de Rhedens keeper kon zijn lage schot pakken. Tien minuten later kwam RKZVC goed weg na een counter 
als het schot in vrije positie van de Rhedense rechtsbuiten over ging. In de 87e minuut komt RKZVC enigszins gelukkig 
aan een penalty na een handsbal op een schot van Jens Schutten (de scheidsrechter twijfelde even). Jens schoot hard 
de 3-2 voorsprong binnen. Rheden zette hierna direct alles op alles. Eerst ging een schot over en daarna ging een vrije 
trap vanaf 20 meter één meter naast. De 4-2 viel in de 93e minuut. Waldo Rhebergen stuurde Jouke Knippenberg op 
links weg en hij kon helemaal naar binnen door lopen. Zijn voorzet werd door Ferron van Heerde met een sliding in eigen 
goal gewerkt (er stonden twee Zieuwentse aanvallers daarachter vrij). In de twee minuten daarna misten twee schoten 
van Rheden en een schot van Mark te Winkel de juiste richting waarna de scheidsrechter in de 95e minuut voor het einde 
floot. 
 
Het was een mooi potje. Voor rust speelde RKZVC na de snelle voorsprong in een te laag tempo. De laatste twee goals 
kwamen ietwat gelukkig tot stand maar de overwinning was terecht op basis van het aantal gecreëerde kansen. 
 
De volgende wedstrijd is donderdag 20-10-2016 uit tegen Twenthe Goor (beker). Op dinsdag 25 oktober speelt RKZVC 1 
uit tegen Be Quick 1 (Achterhoekcup). 
 
 

20-10-2016 Twente Goor 1 - RKZVC 1: 0 – 1 (beker) 
 
 

25-10-2016 Be Quick Z 1 - RKZVC 1: 0 - 5 (0 - 4) (Achterhoekcup) 
 
Gelukkig probeerde Be Quick Z in deze wedstrijd er voetballend ook uit te komen waardoor er best een aardige pot 
voetbal te zien was. Aangezien RKZVC duidelijk meer voetbalvermogen heeft, gebruikten ze daarom de beschikbare 
ruimte ook om aanvallend behoorlijk veel kansen uit te spelen. Opvallend was dat er driemaal uit een corner gescoord 
werd. De eerste door Jens Schutten in de 7e minuut met een harde kopbal bij de 1e paal na een corner van Sven Jurjus. 
De 2-0 viel in de 15e minuut na een mooie aanval over links. De voorzet op maat van Jouke Knippenborg werd door 
Waldo Rhebergen bij de 1e paal binnen geschoten. Een minuut later viel de 3-0 na weer een mooie aanval over links via 
Jouke Knippenborg en Waldo Rhebergen. Diens bal terug op Jens Schutten kon door Jens in alle rust worden 
aangenomen en binnen geschoten. Be Quick kreeg in de 1e helft twee kansen. De 1e was een vrijekopbal na een corner 
in de 5e minuut die naast ging. De 2e was na een steekpass in de 31e minuut waarna de spits Wesley Keegstra 
passeerde maar ook bijna vanaf de achterlijn nog op goal moest schieten. De bal kon nog net worden weg gewerkt. De 4-
0 viel in de 34e minuut na een corner van Jouke Knippenborg. Na een kopduel op de vijfmeterlijn was het Jens Schutten 
die met het hoofd het laatste knikje gaf. 
 
Na rust kreeg RKZVC diverse mogelijkheden om de stand verder op te voeren maar werden er nogal wat (mogelijke) 
kansen verprutst. De 5-0 viel in de 59e minuut na een corner van Tim van Wijngaarden die door Wouter Pillen steenhard 
in de linker kruising werd binnen gekopt. Hierna speelde RKZVC een soort veredeld trainingspartijtje waarbij Be Quick Z 
tussendoor wel een drietal kansen kreeg. Hiervan ging er één over en de andere twee werden door Wesley Keegstra 
vakkundig onschadelijk gemaakt. Alles bij elkaar wel een leuke wedstrijd om aan te zien en het is goed voor het 
zelfvertrouwen dat er behoorlijk is gescoord. 
De volgende wedstrijd is donderdag 30-10-2016 uit tegen OBW om 14.30. 
 
 
 
 



  

  

30-10-2016 OBW 1 - RKZVC 1: 1 - 3 (0 - 1) 
 
Zegereeks gaat verder 
Na één punt uit de eerste drie wedstrijden is dit al weer de 5e overwinning op rij. Lang zag het daar echter niet naar uit. 
Na een goede eerst 20 minuten waarin RKZVC een voorsprong nam, zette het technisch sterke OBW steeds meer druk. 
Afgezien van enkele schotpogingen en een aantal corners leverde dit geen situaties op waar keeper Huib Jonkman 
reddend moest optreden. De Zieuwentse goal in de 14e minuut begon met het slecht wegtrappen van de Zevenaarse 
keeper waarna Jouke Knippenborg op links door kon gaan. Zijn voorzet / schot leek voorlangs te gaan maar Jens 
Schutten was er als een duvel uit een doosje bij om net voor de 2e paal alsnog de 1-0 voorsprong binnen te trappen. 
Door de grotere druk van OBW kreeg RKZVC voorin meer ruimte waardoor er wel kansen kwamen die echter slecht 
werden uitgespeeld. In de 21e minuut was er een harde vrije trap van Harm Bokkers van 25 meter afstand die door de 
OBW keeper tot corner werd verwerkt. Uit de corner tikte Harm Bokkers de bal door maar die kon voor de doellijn door 
OBW worden weggetrapt. In de 24e minuut speelde Sven Jurjus een mooi een-tweetje met Harm Bokkers maar het schot 
van Sven ging bijna recht op de keeper.  
 
Na rust ging OBW verder met druk zetten en dat leidde direct al tot de eerste kans via een aanval over links. Gelukkig 
voor RKZVC werd de voorzet een halve meter langs de linkerpaal getikt. RKZVC beperkte zich in die fase veelal door de 
bal gewoon weg te trappen. In de 61e minuut was het wel raak na een Zevenaarse aanval over links en enige twijfel in de 
Zieuwentse verdediging. Cas Cornelissen kon daarna vanuit een schuine hoek de 1-1 binnen schuiven onder Huib 
Jonkman door. Vijf minuten later kwam RKZVC echter al weer op de 2-1 voorsprong na een prachtige aanval. Michiel 
Krabbenborg passte diagonaal op Sven Jurjus die uit de lucht direct breed legde waarna Waldo Rhebergen met links 
snoeihard binnen schoot. Twee minuten later was er nog een dreigende voorzet van OBW vanaf rechts maar toen in de 
79e minuut weer door een prachtige aanval de 3-1 voorsprong voor RKZVC kwam, was het geloof in een beter resultaat 
bij OBW wel weg. Bij de 3-1 stuurde Waldo Rhebergen aan de linkerkant Jens Schutten de diepte in. Jens liep de 
zestienmeter winnen waarna hij beheerst onder de lange Zevenaarse keeper de bal tegen het net aanschoof. Met de 
moed der wanhoop probeerde OBW het nog wel maar de (afstands)schoten misten ruim doel. Het gevaarlijkst was nog 
de Zieuwentse vrije trap in de 86e minuut waarbij Harm Bokkers van dichtbij op de keeper schoot waarna de uitvallende 
bal door Remco Buiting naast werd geschoten. 
 
Zonder groots te spelen mag het toch een verdiende overwinning genoemd worden. OBW beheerste optisch gezien wel 
een groot gedeelte van de wedstrijd het spelbeeld, RKZVC verdedigde goed en kreeg meer goede kansen. 
 
De volgende wedstrijd is zondag 6-11-2016 thuis tegen Rood Wit (Groesbeek). 
 
 

6-11-2016 RKZVC 1 – Rood Wit 1: 4 - 1 (2 - 1) 
 
Prachtige, open wedstrijd 
Het was haast een wonder dat er op het eind slechts 4-1 op het scorebord stond. Vooral voor rust golfde de wedstrijd op 
en neer waarbij aan beide kanten behalve de doelpunten ook het houtwerk nog werd geraakt. RKZVC begon furieus 
waarbij het in de eerste 13 minuten zes kansen had. De 1-0 viel al in de derde minuut nadat Harm Bokkers op rechts 
Mark te Winkel de diepte in stuurde. Diens voorzet werd door Sven Jurjus met een halve lob op goal afgewerkt waarna 
de bal via de vingertoppen van de Groesbeekse keeper toch langzaam over de doellijn rolde. Daarna waren er nog hele 
en halve kansen voor Harm Bokkers (3x waarvan 1x buitenspel) en Jouke Knippenborg voordat de 2-0 viel in de 13e 
minuut. Het schot van Jouke Knippenborg van 25 meter leek naast de rechter doelpaal te draaien maar Harm Bokkers 
raakte met het hoofd de bal net genoeg waardoor de bal in de rechter bovenhoek kwam. Het leek of RKZVC geloofde dat 
ze de wedstrijd wel konden uitspelen en Rood Wit nam het initiatief over. Soms door slordig balverlies in de opbouw van 
Zieuwentse kant maar zeker ook door het technische vaardige spel van Rood Wit. Dit leidde in de 18e minuut tot een 
eerste waarschuwing met een schot tegen de rechterpaal. Na schietkansen voor Rood Wit in de 20e, 21e en 24e schoot 
een Groesbeekse spits bijna vanuit de hoek van het zestienmeter gebied op de onderkant van de lat. In de 30e minuut 
deed Harm Bokkers weer wat terug na een mooie één-twee combinatie met Jens Schutten. Het schot van Harm ging 
snoeihard op de paal. In de 33e minuut viel de 2-1 nadat Huib Jonkman een voorzet half weg werkte. Max Scholten 
schoot voor Rood Wit vanaf 14 meter beheerst in de linker benedenhoek. De laatste kansen voor rust waren voor Jens 
Schutten. Het eerste schot kon de keeper vrij gemakkelijk oppakken. Bij de 2e kon hij net niet bij een voorzet van Harm 
Bokkers. 
 
Na rust bleef het spel op en neer gaan waarbij Rood Wit duidelijk minder kansen kreeg en RKZVC direct meer druk zette. 
Dit leidde meteen al tot een mooie aanval over links via Jouke Knippenborg (poort zijn verdediger) waarna de 
Groesbeekse keeper moest redden op het schot van Waldo Rhebergen. Uit de volgende corner schoot Toby Bokkers een 
meter naast. Tien minuten later bereikte Wouter Pillen met een mooie pass Sven Jurjus op rechts die door kon lopen 
maar zijn schot ging via de lat over. In de 59e minuut viel de 3-1 nadat Jens Schutten op links door kon gaan. Hierop kon 
de keeper redden maar Harm Bokkers legde de afspringende bal terug op Jouke Knippenborg die overtuigend binnen 
schoot. De meeste aanvallende dreiging van Rood Wit na rust waren in eerste instantie enkele afstandsschoten en een 
lage voorzet in de 61e minuut. Rond de 65e minuut maakte Sjors Storkhorst zijn rentree na een blessureperiode van 3 
maanden door een breuk in zijn middenvoetsbeentje. Dat hij nog moet wennen, bleek twee minuten later bij zijn schot 
vanaf de middencirkel dat de juiste richting nog miste. Twee minuten later was dat echter al beter nadat hij op links kon 



  

  

doorgaan. Zijn passje terug was op maat en Jouke Knippenborg schoot vanaf dertien meter via de binnenkant van de 
rechterpaal de eindstand binnen. Na een goede kans van Jouke Knippenborg dreigde Rood Wit alleen nog een met hard 
schot in de 83e minuut (een meter naast). RKZVC speelde de wedstrijd de laatste 20 minuten vrij beheerst uit. 
 
De 6e overwinning op rij! Door de overwinning van Leones op Concordia staat RKZVC nu samen met Concordia op de 
gedeelde 2e plaats met drie punten achterstand op Leones. Volgende week lijkt de uitwedstrijd naar Winterswijk op 
voorhand lastiger te worden. 
 
De volgende wedstrijd is zondag 13-11-2016 uit naar FC Winterswijk. 
 
 

13-11-2016 FC Winterswijk 1 - RKZVC 1: 1 - 0 (0 - 0) 
 
Wat een groot verschil met de wedstrijd van vorige week 
Was het een week geleden een prachtige, open wedstrijd met veel kansen aan beide zijden, vandaag was er bijzonder 
weinig te beleven. Aan Zieuwentse kant lukte weinig. Lange ballen misten richting, combinaties lukten niet en 
verdedigend bleef men soms met moeite overeind. Uiteraard komt dit deels ook door Winterswijk dat zonder groots te 
spelen wel gedisciplineerd speelde en RKZVC ook weinig tijd gaf. In de 9e minuut kreeg Winterswijk het eerste kansje 
vanuit een schuine hoek dat ruim voorlangs ging. In de 22e minuut kregen ze de 2e kans na slecht uitverdedigen aan de 
Zieuwentse rechter kant maar uiteindelijk ging dat schot ook ruim voorlangs. Daarmee waren de Winterswijkse kansen 
voor rust op. RKZVC had afgezien van een schotje van Sjors Storkhorst recht op de keeper en een verdwaald schot van 
Harm te Winkel helemaal geen kans. 
 
De eerste minuut na rust was er een bijna kans voor Jens Schutten na een te korte terugspeelbal maar de Winterswijkse 
keeper was er op tijd uit. In de 62e minuut viel de 1-0 nadat op rechts de buitenspeler op de achterlijn helemaal naar 
binnen door kon lopen. Na enig gekluts was het tenslotte Siebe te Winkel die van dichtbij de bal over de lijn kon schieten. 
RKZVC probeerde hierna wel meer aan te vallen en kreeg enkele kleine kansen. in de 67e kwam na een aanval over 
links de bal via Harm Bokkers bij Sjors Storkhorst die hoog in het zijnet schoot. Enkele minuten later, wederom na een 
aanval over links, ging het schot van Sjors Storkhorst recht op de keeper. Winterswijk kreeg voorin wel wat meer ruimte 
maar buiten twee schoten van 20 meter afstand die elke richting misten, waren ze verder ook niet meer gevaarlijk. 
Afgezien van een Zieuwents schot enkele minuten voor tijd dat elke richting miste, kon RKZVC ook geen vuist meer 
maken. 
 
Na de geweldige wedstrijd van vorige week had RKZVC vandaag dus een collectieve off-day. Jammer na de geweldige 
reeks van zes overwinningen maar dat kan natuurlijk wel een keer gebeuren. Dinsdag volgt de uitwedstrijd om de 
Achterhoekcup in Stokkum (waarschijnlijk met veel spelers uit het 2e) en donderdag de thuiswedstrijd in de beker tegen 
De Tubanters 1897. Twee weken de tijd dus om daarna in de thuiswedstrijd tegen Babberich weer scherp te zijn. 
 
De volgende wedstrijden zijn dinsdag 15-11-2016 uit naar Stokkum en donderdag 17-11-2016 thuis tegen De Tubanters 
1897. 
 
 

17-11-2016 RKZVC 1 – De Tubanters 1897 1: 5 - 2 (1 - 2) (beker) 
 
RKZVC stelt na rust orde op zaken 
Reeds in de 2e minuut werd het 1-0 na een mooie pass over de breedte van Siebe Klein Goldewijk (zijn debuut in de 
basis als B-junior) naar Harm Bokkers op rechts. Zijn schot kon door de Enschedese keeper nog worden geblokt maar 
Sjors Storkhorst was er als eerste bij om de bal over de doellijn te tikken. Het leek daarna of de Zieuwentse spelers 
dachten dat ze de wedstrijd gemakkelijk konden uitspelen en werden gemakzuchtig met veel foute passes. Voor rust 
creëerden ze wel een veldoverwicht maar geen enkele kans meer, afgezien van een enkel schot. De zeer jeugdige en 
technisch best vaardige Enschedese ploeg, die onderin de 3e klas speelt, profiteerde daar optimaal van. In de 12e 
minuut kon Marco Kroeze op rechts vanuit buitenspelpositie vrij door lopen waarna hij beheerst scoorde. In de 36e 
minuut kwam na een steekpass weer een spits vrij door maar kon Wesley Keegstra ten koste van een corner redden. De 
corner werd in redelijk vrije positie over gekopt. De 1-2 was een mooie goal. Vanaf 40 meter schoot Stijn ter Laak de bal 
in de rechter bovenhoek. 
 
Enkele minuten na rust kwam RKZVC nog een keer goed weg. Een corner van De Tubanters 1897 werd bij het 
uitverdedigen niet goed geraakt waarna de ingeschoten bal via de buitenkant van de paal naast ging. Hierna nam RKZVC 
het heft volledig in handen doordat er in hoger tempo en nauwkeuriger gespeeld werd. De 2-2 was echter een gelukkige 
goal. De Enschedese keeper stompte een voorzet van Jouke Knippenborg van de rechterkant precies tegen het hoofd 
van Michiel Krabbenborg waarna de bal in de goal verdween. Twee minuten later viel al de 3-2 na een voorzet op maat 
van Remco Buiting van rechts naar de 2e paal. Sjors Storkhorst kopte beheerst tegendraads binnen. Weer vijf minuten 
later volgde de 4-2 na een mooie aanval over rechts. Het was Sven Jurjus die daarna de voorzet gaf naar de linkerpaal 
waar Harm Bokkers van dichtbij binnen kon tikken. De laatste goal schoot Jouke Knippenborg mooi binnen van 20 meter 
afstand in de rechter benedenhoek. 
 



  

  

De volgende ronde in de beker speelt RKZVC tegen een 1e-klasser: of DOS ’37 (zaterdagclub) of Rigtersbleek (zondag) 
in het weekend van 17/18 december. 
 
De volgende competitiewedstrijd is zondag 27-11-2016 thuis tegen Babberich. 
 
 

27-11-2016 RKZVC 1 – Babberich/Liemers 1: 2 - 0 (5 - 0) 
 
Babberich komt nog goed weg 
Na een aftastend 1e kwartier van beide kanten kwam RKZVC op stoom. De eerste dreiging kwam na een terugspeel bal 
die de Babberichse keeper met de handen op pakte. De vrije trap van 13 meter werd in de muur geschoten. In de 17e en 
18e minuut werd het in korte tijd 2-0. De eerste was na een blunder in het centrum van de verdediging waarna Sjors 
Storkhorst simpel in de lege goal kon schuiven. Bij de 2-0 stuurde Michiel Krabbenborg op links Jens Schutten weg 
waarna zijn lage voorzet midden voor goal beheerst door Sven Jurjus binnen werd geschoten. RKZVC bleef daarna een 
kwartier de wedstrijd beheersen maar vaak was de laatste pass net niet nauwkeurig genoeg en enkele schoten gingen 
bijna recht op de keeper. De enige echte dreiging in die periode van Babberich was in de 25e minuut een schot van de 
spits - na een goede aanname - dat een meter naast ging. Het laatste kwartier voor rust kreeg Babberich wel wat meer 
balbezit maar dat leidde niet tot echte kansen. RKZVC bleef hele en halve kansen krijgen zonder dat daar nog een goal 
uit kwam. 
 
Was er voor rust nog sprake van enig evenwicht in balbezit, na rust beheerste RKZVC het spel veel meer, mede doordat 
er steeds direct druk gezet werd en Babberich daardoor weinig tijd van rustig rondspelen kreeg. Na een vrije trap van 
Jouke Knippenborg die via een Babberich verdediger net naast ging, viel in de 48e minuut al de 3-0. Een knap schot van 
Sjors Storkhorst kon door de keeper nog naar buiten worden weg gewerkt waarna Jens Schutten de bal weer voor goal 
bracht en Jouke Knippenborg van dichtbij simpel kon intikken. Op zich was dat al bijna de genadeklap voor Babberich. 
Ieder paar minuten kreeg RKZVC daarna wel kansen maar het duurde tot de 74e minuut voor de 4e goal viel. Eerst 
schoot Harm Bokkers van 20 meter hard op de paal waarna de volgende inzet corner werd. Die corner van rechts door 
Waldo Rhebergen werd in eerste instantie weer naar buiten gewerkt waarna Waldo opnieuw voor gaf voorbij de 2e paal 
op de rand van de zestienmeter. Met een prachtige volley uit de lucht schoot Sjors Storkhorst hard binnen via de 
binnenkant van de verre paal. De 5-0 viel in de 82e minuut na een verre uittrap van Huib Jonkman die door Harm 
Bokkers goed onder controle werd gebracht. Hierna kapte hij een verdediger uit waarna hij breed legde op de geheel 
vrijstaande Jens Schutten die in het lege doel kon binnen schuiven. Een enkele keer was Babberich na rust met counters 
dreigend maar als er al op goal werd geschoten, waren die schoten een gemakkelijke prooi voor Huib Jonkman. Het voert 
te ver om verder alle twaalf(!) kansen te beschrijven die RKZVC in de 2e helft kreeg. 
 
Voor het Zieuwentse publiek was het een leuke wedstrijd om te zien door de vele kansen. Voor het eerst werd er in de 2e 
klas vijfmaal gescoord terwijl dat scoren in het begin van de competitie vaak erg moeizaam ging. Als er al een opmerking 
te maken valt, is het dat het aanvallende rendement wel wat hoger zou mogen zijn. 
 
De volgende competitiewedstrijd is zondag 4-12-2016 uit naar SDOUC. 
 
 

4-12-2016 SDOUC 1 - RKZVC 1: 1 - 5 (1 - 1) 
 
Ruim verdiende overwinning 
De eerste 10 minuten waren boeiend om te zien. Het kwartier daarop vervlakte het spel waarna het tot aan de rust weer 
aantrekkelijk was. De 1e minuut kwam RKZVC goed weg omdat een Ulftse spits een splijtende Ulftse dieptepass in vrije 
positie niet goed aan nam en daarmee een goede kans verspeelde. Een minuut later werd een Zieuwentse corner 
opnieuw ingebracht waarna een Ulftse verdediger de kopbal van de doellijn weg trapte. In de 9e minuut stuurde Michiel 
Krabbenborg met een pass Sven Jurjus in de diepte weg maar zijn lob over de keeper was te kort. Vervolgens had een 
Ulftse verdediger geluk toen hij een voorzet van Jouke Knippenborg niet goed raakte en de bal maar net over het eigen 
doel ging. De laatste lekkere actie van het 1e kwartier was het schot ineens uit de lucht van Sjors Storkhorst, na een pass 
van Jouke Knippenborg, dat rakelings over ging. Na de behoudende periode van 10 minuten viel bij de volgende kans 
direct de 1-0 voor RKZVC in de 26e minuut. Op het middenveld werd de bal veroverd waarna Sjors Storkhorst direct Jens 
Schutten de diepte in stuurde. Net binnen de zestienmeter schoot Jens hard binnen.  
 
Enkele minuten later had Sjors Storkhorst net niet het goede gevoel na zijn poging om te lobben maar de SDOUC-keeper 
raakte de bal genoeg om naast te gaan. Het laatste kwartier voor rust ging SDOUC meer drukken. Een fout in de 
verdediging in de 38e minuut leidde tot balverlies waarna de voorzet van dichtbij recht op keeper Huib Jonkman werd 
geschoten. Drie minuten voor rust viel toch de gelijkmaker na een licht duwtje binnen de zestienmeter dat voor SDOUC 
een penalty opleverde. Chiel Terhorst benutte dit buitenkansje koelbloedig (1-1). 
 
Na rust sloeg RKZVC koelbloedig toe op de ruimte die SDOUC bood en enkele fouten van hun. De eerste fout was in de 
50e minuut. Een afspeelfout werd door een andere verdediger terug getikt tegen de paal waarna Sven Jurjus van rechts 
weer voor gaf en Sjors Storkhorst hard de 2-1 binnen schoot. Afgezien van enkele afstandsschoten speelde SDOUC 
lange tijd geen kansen uit. Hun hoge voorzetten konden in het algemeen ook redelijk gemakkelijk onschadelijk worden 



  

  

gemaakt. Nadat Harm Bokkers in de 56e 
minuut na een dieptepass nog naast schoot, viel in de 60e minuut de 3-1 na een erg mooie aanval. Een lange pass van 
Remco Buiting werd door Harm Bokkers op rechts goed aangenomen en door gespeeld naar Sven Jurjus die direct door 
speelde naar de geheel vrijstaande Jouke Knippenborg waarna Jouke vervolgens koelbloedig afrondde. De 4-1 viel in de 
80e minuut. Sven Jurjus schoot op links de corner voorbij 2e paal waar Michiel Krabbenborg ineens uit de lucht hard in het 
dak van het doel schoot. Vijf minuten later had RKZVC geluk dat een Ulfts schot van 25 meter via de onderkant van de lat 
er uit stuiterde waarna van acht meter afstand over werd gekopt. In de 90e minuut slingerde Harm Bokkers zich langs 
enkele verdedigers en de keeper waarna zijn schot op goal door een verdediger nog net kon worden weggetrapt. Harm 
kreeg echter toch zijn goal. Een corner van links werd door Sjors Storkhorst van rechts weer ingebracht waarna Harm 
midden voor goal de 5-1 eindstand binnen kopte. 
 
Een ruim verdiende overwinning waarbij verdedigend weinig werd weg gegeven en aanvallend genoeg kansen werden 
gecreëerd. Afgezien van de eigen overwinning was het een goede dag omdat beide ploegen boven RKZVC punten 
verspeelden. Dat betekent dat RKZVC nog maar één punt achter koplopers Concordia W en Leones staat met nog één 
wedstrijd te gaan tot aan de winterstop. 
 
De volgende wedstrijden zijn zondag 11-12-2016 thuis tegen Varsseveld en zaterdag 17-12-2016 thuis tegen 
Rigtersbleek (beker).  
 
 

11-12-2016 RKZVC 1 – Varsseveld 1: 0 - 1 (0 - 1) 
 
Verdiende overwinning Varsseveld 
Het was een typische wedstrijd zoals beide teams de laatste jaren vaker gespeeld hebben. Aan beide kanten werden er 
weinig kansen gecreëerd omdat beide teams positioneel meestal goed staan opgesteld. Voeg daarbij dat RKZVC in de 
opbouw grossierde in foute passes en de Zieuwentse nederlaag is bijna verklaard. De eerste kans van Varsseveldse kant 
was in de 11e minuut maar het schot werd door Wouter Pillen geblokt. Drie minuten later gebeurde hetzelfde aan de 
andere kant na een mooie aanval over links. Na de pass terug vanaf de achterlijn door Jouke Knippenborg werd het 
schot van Jens Schutten geblokt. Daarna duurde het een kwartier dat Varsseveld uit een corner kon koppen maar de 
zachte kopbal was een gemakkelijke prooi voor Huib Jonkman. Twee minuten in blessuretijd van de eerste helft viel de 1-
0 voor Varsseveld. Een vrije trap vanaf de zijlijn werd scherp voor gezet in de ruimte tussen Huib Jonkman en de 
Zieuwentse verdediging. De instormende Robbin Giezen kopte hard binnen vanaf vijf meter.  
 
Direct na rust had Harm Bokkers de kans op de gelijkmaker na een pass van Jouke Knippenborg maar de lob van Harm 
viel op het dak van de goal. Afgezien van een afstandsschot van Sjors Storkhorst was Varsseveld met counters veel 
dreigender dan RKZVC. Dit leidde tot enkele corners waar nog het meeste gevaar uit kwam. Zo gingen na corners in de 
61e minuut een kopbal over en in de 74e minuut een kopbal naast. De enige keer dat RKZVC dicht bij de gelijkmaker 
kwam, was de vrije trap van Sven Jurjus in de 80e minuut net buiten de hoek van de zestienmeter. De vrije trap van Sven 
in de verre hoek was goed geplaatst maar had net iets te weinig snelheid zodat de Varsseveldse keeper toch nog knap 
kon redden. 
 
De 1e competitiehelft is hiermee afgesloten met een dubbel gevoel. Het is jammer dat je met een nederlaag en zo’n 
wedstrijd de winterstop in gaat. Bij winst was de 2e plaats bereikt met slechts één punt achterstand op koploper Leones. 
Anderzijds heeft RKZVC zich na de slechte start (één punt na drie wedstrijden en strak onderaan) goed herstelt met acht 



  

  

overwinningen en twee nederlagen zodat ze de winterstop als 3e in gaan. Zaterdag komt nog de bekerwedstrijd tegen 
Rigtersbleek, dan twee weken rust waarna het trainingskamp in de 1e week van januari in Malaga volgt. Daarna is er drie 
weken de tijd om goed voorbereid aan de 2e helft van de competitie te beginnen. 
 
Zaterdag a.s. speelt RKZVC thuis de bekerwedstrijd tegen Rigtersbleek om 17.00. 
De volgende competitiewedstrijd is zondag 29-1-2017 uit naar Leones. 
 
 

25-9-2016 RKZVC 1 – Rigtersbleek 1: 2 - 2 (1 - 0) 
 
RKZVC schakelt zondag 1e–klasser Rigtersbleek uit na strafschoppen 
In een erg leuke wedstrijd liet RKZVC het op het eind toch nog op strafschoppen aankomen. Na een aftastend 1e 
kwartier kwam RKZVC het eerst dreigend door met enkele schoten van Sjors Storkhorst. In de 20e minuut werd een pass 
van Michiel Krabbenborg over de verdediging aan de rechterkant goed mee genomen door Waldo Rhebergen die daarna 
vanuit een schuine hoek strak in het verre zijnet de 1-0 aantekende tegen de club waarvoor hij vorig jaar nog speelde. In 
de vijf minuten daarna zette Rigtersbleek direct aan hetgeen twee kansen opleverde. De eerste was een kopbal na een 
corner die door Wesley Keegstra werd opgepakt. De 2e was na een mooie aanval over rechts waarna de lage voorzet 
voorbij de 2e paal werd ingeschoten maar door Mark te Winkel werd geblokt. Een mooie Zieuwentse aanval in de 32e 
minuut werd door Sjors Storkhorst vanaf de penaltystip rakelings naast geschoten. De laatste mooie actie kwam twee 
minuten voor rust waarbij Sven Jurjus van rechts naar binnen trok maar zijn schuiver in de rechter benedenhoek werd 
knap door de Rigterbleekse keeper tot corner verwerkt. 
 
Was het spelbeeld voor rust ongeveer in evenwicht, na rust had Rigtersbleek een groot deel van de tijd een optisch 
overwicht. RKZVC kreeg echter met counters de betere kansen. Meteen na rust schoot Rigtersbleek van 25 meter een 
meter naast. In de 54e minuut had RKZVC alle geluk van de wereld na een scherpe voorzet achter de Zieuwentse 
verdediging waar een Rigterbleekse spits geheel vrijstaand de bal hard tegen de lat schoot. Na een kopbal van Bart te 
Focht, volgend op een vrije trap, die net naast ging, waren twee schoten van Rigtersbleek een prooi voor Wesley 
Keegstra. Vanaf de 20e minuut na rust kreeg RKZVC weer wat meer greep op de wedstrijd en speelde het ook goede 
kansen uit. Eerst was er een mooie aanval in de 68e minuut waar Jelle Knippenborg het eindstation was maar zijn 
schuiver ging 30 cm langs de linkerpaal. Bij een uitval in de 76e minuut schoot Sjors Storkhorst op volle snelheid tegen 
de keeper op. In de 79e lukte het wel nadat Sjors Storkhorst een bal oppikte op 30 meter van doel. Hij omspeelde een 
verdediger waarna hij vrij voor de keeper de bal breed legde en Jelle Knippenborg de 2-0 in het lege doel kon binnen 
schuiven. De laatste 10 minuten zette Rigtersbleek weer druk. Na een mislukt schot in de 84e minuut redde Wesley 
Keegstra in de 87e minuut goed op een schuiver in de linker benedenhoek. In de 88e minuut viel toch de 1e tegentreffer 
na een schot van Mitchell Zephat dat nog werd aangeraakt waardoor Wesley Keegstra kansloos was. Twee minuten in 
blessuretijd maakte Rigtersbleek zelfs nog de 2-2 na een voorzet die stil viel op twaalf meter van goal waarna Jasper 
Agelink hard binnen schoot.  
 
Voor de penaltyserie die hierdoor noodzakelijk werd, waren twaalf penalty’s nodig. De 1e van Rigtersbleek werd tegen de 
paal geschoten en de 6e werd over geschoten. Aan Zieuwentse zijde werd de 3e over geschoten en werden de penalty’s 
benut door Wouter Pillen, Sjors Storkhorst, Jouke Knippenborg, Bas Heutinck en Waldo Rhebergen. Uiteraard was het 
voor Waldo extra leuk dat hij met de beslissende penalty zijn club van vorig jaar uit de beker kegelde. Gezien het grotere 
aantal kansen verdiende RKZVC het om door te bekeren. 
 
De loting voor de volgende ronde is op 10 januari. 
 
RKZVC mag nu genieten van twee weken winterstop waarna ze van 2 t/m 7 januari op trainingskamp gaan naar 
Torremolinos ter voorbereiding van de 2e seizoenshelft. Van dit trainingskamp zal dagelijks een kort verslag op de 
website komen te staan aangevuld met enkele foto’s. 
 
Afgezien van een oefenwedstrijd in Torremolinos is de volgende oefenwedstrijd op dinsdag 17-01-2017 thuis tegen 
Silvolde. 
 
 

17-1-2017 RKZVC 1 – Silvolde 1: 1 - 1 (1 - 1) (oefen) 
 
Verdienstelijk gelijkspel tegen hoofdklasser  
Eens te meer is het een geluk dat RKZVC anderhalf jaar geleden kunstgras kreeg. De sneeuw was afgelopen zondag 
van het veld verwijderd waardoor deze doordeweekse oefenwedstrijd gespeeld kon worden ter voorbereiding op de 
tweede helft van de competitie die voor RKZVC op 29 januari begint met de uitwedstrijd tegen koploper Leones. 
Over de gehele wedstrijd had Silvolde wel meer (kleine) kansen maar afgezien van beide doelpunten hoefden beide 
keepers nauwelijks echt te redden. Silvolde startte beter en in de 2e minuut moest keeper Wesley Keegstra al een 
scherpe voorzet over de lat tikken. In de 5e minuut kwam Silvolde op de 1-0 voorsprong na een vloeiende aanval over 
rechts die midden voor goal simpel kon worden binnen getikt. In de 28e minuut was er een aardige schietkans voor 
Silvolde maar het schot ging ver naast. In de 30e minuut kwam de 1-1 schitterend tot stand. Een diagonaal pass van 
Michiel Krabbenborg bereikte Jouke Knippenborg op rechts. Diens voorzet werd door Waldo Rhebergen net buiten de 



  

  

zestienmeter ineens op de slof genomen en verdween in de linker benedenhoek. Afgezien van een vrije trap van Jouke 
Knippenborg recht op de keeper kreeg RKZVC voor rust geen kans meer. Silvolde kreeg er nog vier voor rust waarbij 
RKZVC vooral in de 43e minuut geluk had dat een vlammend schot rakelings langs de linker kruising ging. 
Hoewel er na rust minder kansen waren aan beide zijden bleef het wel een boeiende wedstrijd. Silvolde heeft vrij veel 
lange spelers en werkte ook regelmatig met de lange bal waardoor er nogal wat kopduels waren. RKZVC kreeg enkele 
keren met goede combinaties kansen. De eerste daarvan was enkele minuten na rust voor Harm Bokkers na een mooie 
aanval over rechts. Jouke Knippenborg had in de 70e minuut een aardige schietkans van zo’n 20 meter maar miste de 
richting. Vijf minuten later schoot een Silvoldenaar ongeveer vanaf de penaltystip ruim naast. De beste kans was in de 
90e minuut voor Siebe Klein Goldewijk maar zijn schot kon de Silvoldse keeper nog ternauwernood met de voeten tot 
corner worden verwerkt. 
 
De volgende oefenwedstrijd is op zaterdag 21-01-2017 om 17.00 thuis tegen Gendringen. 
 
 

21-1-2017 RKZVC 1 – Gendringen 1: ?? (oefenwedstrijd) 
 
 

24-1-2017 RKZVC 1 – Witkampers 1: 4 - 2 (1 - 0) (Achterhoekcup) 
 
Zeer boeiende wedstrijd voor het publiek  
Witkampers is van oudsher voor RKZVC een bekende tegenstander en samen maakten ze er deze dinsdagavond een 
erg leuke wedstrijd van met veel kansen. Het was bijna een wonder dat er met rust slechts eenmaal gescoord was. 
RKZVC kreeg de eerste kans al in 5e minuut na een counter maar de inzet van Sjors Storkhorst kon worden geblokt. 
Witkampers had daarna tweemaal pech met schoten op de paal in de 10e en 15e minuut. Daarna moest Jouke 
Knippenborg in de 21e minuut een hard ingekopte corner van de lijn wegkoppen. Ook verwerkte keeper Huib Jonkman in 
het laatste kwartier nog twee goede schoten tot corner. Het laatste kwartier voor rust kwam RKZVC ook weer tot kansen. 
Een ingekopte corner werd door de Larense keeper knap onder de lat weggewerkt en schoten van Waldo Rhebergen en 
Sven Jurjus gingen over. Op slag van rust kwam RKZVC toch op een 1-0 voorsprong na een aanval via veel schijven. 
Het was tenslotte Sven Jurjus die van rechts strak en laag voorzette waarna Harm Bokkers eenvoudig bij de 2e paal kon 
binnen tikken. 
 
Na rust beheerste RKZVC het spel veel meer en moest Witkampers zich beperken tot uitvallen. In de 55e minuut ging 
een vrije trap van Sven Jurjus via de vuisten van de Larense keeper en de paal er niet in. In dezelfde minuut kon de 
keeper een mooi afstandsschot van Sven Jurjus nog redelijk gemakkelijk pakken. Vijf minuten later kwam Harm Bokkers 
na een pass achter de verdediging vrij door maar hij raakte de bal niet goed. Tegen het spelbeeld in van dat 1e kwartier 
na rust, viel aan de andere kant de gelijkmaker in de 63e minuut. Wesley Keegstra kon het schot niet vasthouden waarna 
simpel de 1-1 kon worden binnen getikt. RKZVC bleef aanvallend daarna druk zetten met eerst een goed schot van 
Waldo Rhebergen dat door de keeper tot corner werd verwerkt. In de 72e minuut legde Harm Bokkers na een mooie 
aanval terug op Jouke Knippenborg die vanaf de cirkel buiten de zestienmeter de bal verwoestend hard in de rechter 
bovenhoek knalde voor de 2-1 voorsprong. In de 80e minuut kwam Witkampers echter weer op 2-2. Een gekraakt schot 
kon vrij worden binnen geschoten door een Larense spits. Nadat in de 82e minuut Sjors Storkhorst in vrije positie nog 
naast schoot, kwam RKZVC in de 84e minuut toch weer op voorsprong. Na een korte combinatie waar Jelle Knippenborg 
bij betrokken was, schoot Waldo Rhebergen van dichtbij hard in het dak van het doel. In de 90e minuut kwam Sjors 
Storkhorst vrij door. Nadat zijn inzet op de paal kwam, kon Jouke Knippenborg de 4-2 eindstand op het bord tikken. 
 
De volgende competitiewedstrijd is op zondag 29-01-2017 uit om 14.00 naar Leones (Beneden Leeuwen).  
Mocht deze wedstrijd worden afgelast dan speelt RKZVC om 14.00 een oefenwedstrijd thuis tegen Overwetering. 
 
 

29-1-2017 RKZVC 1 – DIO ‘30 1: 0 - 1 (0 - 1) (oefen) 
 
Matige afsluiting van de oefenserie 
Dit was de 4e oefenwedstrijd ter voorbereiding van de 2e seizoenshelft omdat de competitiewedstrijd tegen Leones was 
afgelast. Het moet gezegd worden dat het Drutense DIO ’30 een aardige pot op het veld neerlegde maar ook dat het leek 
of de Zieuwentse spelers er niet zo veel zin in hadden. Vaak werd er slordig gespeeld en veel afvallende ballen werden 
door DIO ’30 opgepikt. Ze waren gewoon attenter. De eerste vijf minuten was DIO ‘30 tweemaal dreigend met schoten. In 
het kwartier daarna schoot Sjors Storkhorst drie maal zonder dat dit echt goed gericht was. In de 35e minuut kreeg DIO 
’30 een penalty vanwege het in de rug lopen van een Drutense spits die beheerst werd ingeschoten voor de 0-1. Vijf 
minuten voor rust was er nog een schot van Waldo Rhebergen dat maar een halve meter naast ging. 
 
Na rust had RKZVC eerst wel iets meer het heft in handen zonder dat dit een doelrijke kans opleverde. DIO ’30 was 
dreigender in de counter en het was aan snel uitlopen van keeper Huib Jonkman te danken dat de vrijgespeelde spits 
Drutense spits in de 63e minuut de voorsprong niet verder kon uitbouwen. Twee minuten later loste Huib de dreigende 
situatie wederom op door ver uitlopen. Tekenend voor het solide verdedigen van DIO ’30 en de apathie aan Zieuwentse 
kant was dat er zelfs nauwelijks pogingen van RKZVC waren voor afstandsschoten. 
 



  

  

Volgende week gaat de competitie weer van start met de zware thuiswedstrijd tegen Concordia Wehl en iedereen zal 
begrijpen dat de inzet en concentratie dan beter moet dan vandaag. 
 
De volgende competitiewedstrijd is op zondag 5-02-2017 om 14.00 thuis tegen Concordia Wehl. 
 
 

5-2-2017 RKZVC 1 – Concordia 1: 1 - 0 (5 - 0) 
 
Afslachting van concurrent 
Voor rust leek het er niet op dat er zo’n grote score op het bord zou komen. RKZVC was het eerste kwartier dreigender 
maar in enkele situaties was de aanname om tot een goede kans te komen net niet goed of de snelle verdedigers van 
Concordia haalden doorkomende Zieuwentse spitsen op snelheid in. Alleen in de 4e minuut was er een hachelijke 
situatie voor het Zieuwentse doel. In de 18e minuut zorgde Harm Bokkers na goed doorzetten dat de bal op links bij 
Jouke Knippenborg kwam. Diens voorzet tot voorbij de 2e paal werd door de fysiek kleinste man van het veld, Waldo 
Rhebergen, technisch perfect en tegendraads ingekopt voor de 1-0 voorsprong. Het tempo dat RKZVC in het eerste half 
uur hanteerde, is echter niet vol te houden en vooral het laatste kwartier voor rust begon Concordia aan te dringen. In de 
37e minuut leverde dat een vrije trap op net buiten de zestienmeter aan de linkerkant en het was nodig dat Huib Jonkman 
met een goede redding de bal uit de rechter benedenhoek tot corner verwerkte. 
 
Na rust bleef de wedstrijd eerst ook in evenwicht tot de 2-0 in de 59e minuut viel. Harm Bokkers liet een diagonaal pass 
van Waldo Rhebergen vanaf de rechter kant lopen waarna Sjors Storkhorst vrij door kon lopen en met een schuiver de 
voorsprong uitbreidde. De eerste vijf minuten daarna drong Concordia wel direct weer aan maar nadat de Wehlse keeper 
in de 65e Harm Bokkers torpedeerde en van het veld moest met rood was het gebeurd. Sjors Storkhorst schoot de 
toegekende penalty beheerst in voor de 3-0. RKZVC speelde daarna de wedstrijd gecontroleerd uit en profiteerde nog 
van enkele mogelijkheden. In de 73e minuut kreeg Waldo Rhebergen na een passje van Sjors Storkhorst een goede 
kans maar zijn schot ging net naast de rechter kruising. Vijf minuten later kon de net ingevallen Jens Schutten 
ongehinderd een perfecte voorzet van Sven Jurjus binnen koppen voor de 4-0. Nadat in de 79e minuut een prima aanval 
via Sven Jurjus en Sjors Storkhorst door Waldo Rhebergen vanuit een schuine hoek nog in het zijnet belandde, viel in de 
81e minuut de laatste treffer. Sjors Storkhorst onderschepte een te korte terugspeelbal, omspeelde de keeper en schoof 
de 5-0 eindstand binnen. Bijna had Concordia nog de eretreffer gemaakt maar het schot vanuit een schuine hoek kwam 
op de buitenkant van de paal. De laatste kans was voor Jouke Knippenborg na een teruglegbal van Jens Schutten maar 
het schot ging ruim over. 
 
Het is boven in de 2e klas I spannend met 7 teams op geringe afstand van elkaar. Dat je dan in de 1e wedstrijd na de 
winterstop tegen een directe concurrent zo’n wedstrijd speelt, geeft vertrouwen voor de volgende wedstrijden (Spero thuis 
en Vorden uit), ook concurrenten. 
 
De volgende competitiewedstrijd is zondag 12-2-2017 thuis tegen Spero uit Elst. 
 
 

19-2-2017 Vorden 1 - RKZVC 1: 1 - 2 (0 - 2) 
 
RKZVC omzeilt lastige klip 
Om twee redenen was het op voorhand een lastige wedstrijd. Allereerst omdat RKZVC het in de uitwedstrijd naar Vorden 
altijd lastig heeft. Daarnaast is het de 1e van zeven uitwedstrijden dit voorjaar op natuurgras. De eerste vijf minuten had 
RKZVC daar last van en drong Vorden fel aan. Daarna kwam RKZVC beter in de wedstrijd en bepaalde een groot deel 
van de wedstrijd tot aan de rust. In de 11e minuut kwam RKZVC met een fraaie goal op voorsprong. Een corner van 
Jouke Knippenborg werd in eerste instantie weggewerkt uit de doelmond maar Harm Bokkers legde de bal breed waarna 
Waldo Rhebergen van 25 meter afstand verwoestend hard in de rechter benedenhoek de 1-0 binnen schoot. Drie 
minuten later kwam na een vloeiende aanval bijna de volgende goede kans maar de laatste bal kon ternauwernood 
worden onderschept. Via twee mooie afstandsschoten probeerde Vorden wat terug te doen in de 17e en 25e minuut 
maar beide schoten misten op een halve meter het doel. De volgende grote Zieuwentse kans was in de 32e minuut nadat 
Harm Bokkers door gaf op Jens Schutten maar diens inzet ging een halve meter langs de rechterpaal. In de 35e minuut 
was Jens attenter en nauwkeuriger. Hij reageerde alert op een te korte terugkopbal en lobde de 2-0 binnen over de 
uitlopende Vordense keeper. Een geblokt schot van Jouke Knippenborg was het laatste noemenswaardige wapenfeit 
voor rust. 
 
Na rust zette Vorden de volle tijd druk op het Zieuwentse middenveld en verdediging terwijl RKZVC loerde op de counter 
op de wedstrijd af te maken. Afgezien van nogal wat luchtduels in en om de zestienmeter leverde dat Vorden in eerste 
instantie geen echt grote kansen op. Zo kon Huib Jonkman een doorkopballetje in de 55e minuut rustig oprapen. Tien 
minuten later loste Mark te Winkel een dreigende één tegen één situatie midden voor goal netjes op ten koste van een 
corner. De daaropvolgende kopbal werd weer netjes gered door Huib Jonkman. In de 21e minuut had Mark Bokkers bijna 
de wedstrijd voortijdig beslist na een te korte terugspeelbal maar de inzet van Harm rolde tergend langzaam tegen de 
paal. De Vordense druk nam de laatste 20 minuten nog meer toe maar schoten in de 81e en 84e minuut waren niet hard 
en zuiver genoeg zodat Huib Jonkman ze redelijk gemakkelijk kon pakken. Een minuut later kreeg Harm Bokkers nog 
een aardige kans na een counter. Hij omspeelde de keeper maar zijn inzet vanuit een schuine hoek werd door een speler 



  

  

geblokt. In de 92e kwam Vorden toch tot een treffer na een voorzet van links. Mike van Lingen kon de stuiterende bal met 
het hoofd doorkoppen in de linker bovenhoek. Na een laatste Vordens schot dat ruim over ging, kon RKZVC opgelucht 
adem halen en de drie punten mee nemen naar huis. 
 
Voor rust speelde RKZVC overtuigend, na rust leunde het op het hechte defensieve blok van verdediging en middenveld. 
Doordat koploper Leones gelijk speelde is het theoretisch aantal punten achterstand terug gelopen tot twee. Een leuk 
vooruitzicht voor de uitwedstrijd naar Leones die over twee weken op het programma staat. 
 
Donderdagavond speelt RKZVC 1 een bekerwedstrijd uit naar hoofdklasser De Bataven in Gendt. 
De volgende competitiewedstrijd is zondag 5-3-2017 uit naar Leones (Beneden Leeuwen). 
 
 

25-1-2017 De Bataven 1 - RKZVC 1: 2 - 1 (1 - 1) 
 
Na winderig duel uit de beker 
Bij een windkracht van 6 tot 7 beaufort over de lengte op het kunstgras trainingsveld was het lastig voetballen in dit 
bekerduel bij hoofdklasser De Bataven in Gendt. De bedoeling was natuurlijk om de bal zoveel mogelijk laag te houden 
maar dat kan natuurlijk niet altijd en bij hoge ballen zwaaide de bal dan ook alle kanten op. Erg lastig timen! Voor rust had 
De Bataven de storm in de rug waarbij ze de bal wel netjes rond tikten maar in 1e instantie niet tot kansen kwamen. 
RKZVC daarentegen kwam het eerste kwartier met scherpe counters tot zeer goede kansen die niet werden benut. In de 
2e minuut stuurde Sjors Storkhorst Harm Bokkers de diepte in waarna de Gendtse keeper de bal van Harm tot corner kon 
verwerken. Hetzelfde gold een kwartier later weer en wederom kon de Gendtse keeper redden ten koste van een corner. 
Afgezien van enkele schotjes van afstand kwam De Bataven niet tot kansen in die periode. Eigenlijk kwam de 1-0 voor 
De Bataven in de 20e minuut bijna uit het niets. RKZVC kon tegen de wind in de bal niet ver genoeg weg werken waarna 
een lage schuiver door Rob Aarntzen van 20 meter afstand in de rechter benedenhoek de 1-0 achterstand betekende. In 
de 27e minuut brak Waldo Rhebergen met een solo aan de rechterkant knap door de defensie van De Bataven. Zijn lage 
voorzet kon de geheel vrijstaande Jens Schutten van vijf meter afstand beheerst binnen schieten voor de 1-1. Bijna was 
RKZVC enkele minuten voor rust nog op voorsprong gekomen na goed storen van Harm Bokkers. Zijn bal breed kon net 
niet goed door Waldo Rhebergen worden geschoten. 
 
Twee minuten na rust kon Sjors Storkhorst van de rand van de zestien met de punt van zijn schoen op goal schieten 
maar de Gendtse keeper kon met de voet redden. Vijf minuten later had RKZVC geluk na een solo van een Gendtse spits 
maar zijn schot vanaf 11 meter spatte op de onderkant van de lat uiteen. Een minuut later was het wel raak. Een hoge bal 
in de zestien van RKZVC kon niet worden weg gewerkt waarna De Vries voor De Bataven met een laag schot de 2-1 
aantekende. Dit was van hun kant ook de laatste kans in de wedstrijd. Afgezien van enkele afstandsschoten (Jouke 
Knippenborg en Siebe Klein Goldewijk) kwam RKZVC ook niet meer tot uitgespeelde kansen. 
 
Om zo’n wedstrijd onder die omstandigheden te spelen is eigenlijk zinloos omdat er bij die windvlagen veel te veel sprake 
is van toeval. RKZVC heeft een behoorlijk bekerseizoen gespeeld (tot bij de laatste 32) en dat je er tegen een 
hoofdklasser uit gaat is geen schande. Het kan zich nu richten op de competitie waarin het in de volgende wedstrijd naar 
de theoretische koploper moet: Leones heeft een wedstrijd minder gespeeld en twee punten minder.  
 
De volgende wedstrijd is zondag 5 maart 2017 uit naar Leones (Beneden Leeuwen). 
 
 

5-3-2017 Leones 1 - RKZVC 1: 1 - 2 (1 - 0) 
 
RKZVC verovert koppositie in 2e klas na topper 
Gezien het aantal verliespunten was het de topwedstrijd van deze 2e klasse want Leones had twee verliespunten minder. 
Qua voetbal was het geen topwedstrijd mede vanwege een behoorlijk strakke wind over de lengte van het veld en de 
grasmat die toch een beetje hobbelig was. De start was voor RKZVC slecht omdat Bas Heutinck in de 3e minuut een 
hoge voorzet van links verkeerd inschatte waarna Roel Beumer voorbij de 2e paal de bal netjes controleerde en laag in 
de linker benedenhoek de 1-0 voor Leones binnen schoot. Met de harde wind tegen duurde het een kwartier voordat 
RKZVC het spel enigszins meer kon controleren. Afgezien van een afstandsschot van Leones dat het doel ruim miste, 
speelde Leones echter ook niet echt nauwkeurig en veel van hun ballen waren met de wind in de rug dan ook te hard en 
vaak een gemakkelijke prooi voor keeper Huib Jonkman. Het eerste kansje voor RKZVC kwam na een passje van Sjors 
Storkhorst in de 22e minuut maar het schot van Jens Schutten uit een schuine hoek miste de juiste richting. Vijf minuten 
later was een afstandsschot van Sjors Storkhorst een gemakkelijke prooi voor de Leones keeper en daarmee waren de 
doelpogingen voor rust wel zo’n beetje geteld. 
 
Na rust was het spel iets opener met meer kansen aan beide kanten. RKZVC kon met de wind in de rug er ook iets 
gemakkelijker uit komen. De eerste kans was echter voor Leones in de 50e minuut uit een vrije trap van 25 meter. Huib 
Jonkman had alle moeite om de stuiterende bal nog te verwerken. De eerste Zieuwentse dreiging kwam in de 52e minuut 
via een afstandsschot van Michiel Krabbenborg dat twee meter naast ging. Een minuut later had Sven Jurjus pech dat 
zijn snoeiharde schot van 20 meter er via de paal niet in ging waarna Wouter Pillen de rebound naast schoot. Daarna 
kwam Leones binnen vijf minuten drie keer tot gevaarlijke acties. Eerst pakte Huib Jonkman in de 55e minuut een goede 



  

  

vrije trap van 25 meter afstand. Drie minuten later werd een vrije trap van hen eerst weg gewerkt waarna zij steenhard 
tegen de kruising schoten. En weer twee minuten later pakte Huib Jonkman een goed schot. Zolang Leones voor stond, 
bleven ze loeren op de counter en soms zag dat er ook best dreigend uit. Tot echte doelpogingen kwamen ze in de 
resterende tijd echter niet meer. Na een mislukt schot van Jouke Knippenborg in de 65e minuut (hoog over) viel in de 75e 
minuut de 1-1. Harm Bokkers stond niet eens zo goed maar de Leones keeper kon zijn schot vanaf 20 meter slechts met 
moeite tegen houden waarna Jouke Knippenborg er als de kippen bij was om aan de linkerkant vanuit een schuine hoek 
beheerst binnen te schieten. Vijf minuten later liep heel Zieuwent te hoop nadat Wouter Pillen van 20 meter afstand links 
langs het muurtje de Zieuwentse 2-1 voorsprong binnen schoot. Was het Leones dat vanaf de voorsprong in het begin 
iedere keer alle tijd had (lees aan het tijd rekken was), na deze voorsprong kon RKZVC dat ook. Vakkundig werd de tijd 
uitgespeeld en de punten mee genomen naar Zieuwent. 
 
Geen geweldige wedstrijd, wel een geweldige uitslag! Dan speel je als klein clubje uit de Achterhoek voor het eerst in de 
clubgeschiedenis in de 2e klas en sta je na de eerste drie wedstrijden van de competitie met één punt uit drie wedstrijden 
stijf onderaan. Maar twaalf wedstrijden later sta je aan kop! Een geweldig gevoel. Nu enkele dagen genieten en dan 
wordt het tijd om weer gewoon met beide voetjes op de vloer te gaan staan. Er moeten nog negen wedstrijden worden 
gespeeld. 
 
Dinsdagavond speelt RKZVC 1 voor de Achterhoekcup uit naar DZSV in Dinxperlo. 
De volgende competitiewedstrijd is zondag 12-3-2017 uit naar Rood Wit (Groesbeek). 
 
 

7-3-2017 DZSV 1 - RKZVC 1: 0 - 1 (0 - 0) (Achterhoekcup) 
1-0 90e minuut Björn Doppen 
 
 

12-3-2017 Rood Wit 1 - RKZVC 1: 3 - 4 (1 - 3) 
 
RKZVC maakt het zichzelf onnodig moeilijk 
Niets leek er voor rust op dat het nog zo krap zou worden. Na een eerste bijna kans voor Sjors Storkhorst in de 2e minuut 
kreeg Rood Wit de enige kans voor rust in de 10e minuut na een mooie aanval over links maar het schot van 10 meter 
afstand ging ruim over. In de zes minuten daarna waren er kansen voor Sven Jurjus uit een vrije trap (redding keeper), 
voor Sjors Storkhorst (over) en voor Jens Schutten (over). In de 20e minuut viel de 1-0 voor RKZVC na een mooie 
diagonaal pass van Waldo Rhebergen waar de rechtsback net niet bij kon en Sjors Storkhorst vrij kon doorlopen. Diens 
pass over de grond werd bij de linkerpaal door Sven Jurjus knap binnen getikt met buitenkantje rechterschoen. In de 10 
minuten daarna kwam RKZVC weer tot enkele aardige kansen. Een schot van Sjors Storkhorst werd geblokt, Jens 
Schutten kopte na een corner net over en een passje van Sjors Storkhorst was net iets te hard voor Jens Schutten. In de 
35e minuut viel dan toch de 2-0. Waldo Rhebergen bereikte Sjors Storkhorst die daarna vanaf de rechterkant van de goal 
met een zeer fraaie boogbal in het verre zijnet binnen schoot. In de 41e minuut schoot Jens Schutten na een handsbal 
zeer beheerst de penalty binnen voor de 3-0 voorsprong. Echter, na enkele halve mistrappen in de Zieuwentse defensie 
kon Soufiane Dadda ongehinderd midden voor goal de 3-1 ruststand binnen schieten. 
 
Na rust leek RKZVC de eerste 10 minuten op dezelfde manier verder te gaan. De 1e kans werd nog door Sven Jurjus 
over geschoten maar in de 51e minuut schoot Sjors Storkhorst na de stuit vanaf 20 meter zeer fraai in de rechter 
bovenhoek de 4-1 binnen en enkele minuten later ging een schot van Harm Bokkers uit een schuine hoek voorlangs. 
Daarna begon de wedstrijd langzaam te kantelen. RKZVC passte minder nauwkeurig, veel ballen werden lang weg 
getrapt en vaak kon Rood Wit de bal vrij gemakkelijk weer oppakken. In de 11e minuut kon keeper Huib Jonkman een 
niet al te harde vrije trap nog redelijk tot corner verwerken. Uit die corner werd ingekopt waarna de bal door Wouter Pillen 
van de doellijn moest worden weggekopt. Hoewel Rood Wit daarna druk bleef zetten, kwamen zij In de 25 minuten 
daarna niet meer tot echte kansen, daar waar RKZVC er nog wel een drietal kreeg. In het slotoffensief van Rood Wit 
kwam RKZVC echter toch in de problemen. In de 81e minuut kon Soufiane Dadda aan de rechterkant doorlopen waarna 
hij met een lage schuiver de 2-4 binnen schoot. In de 88e minuut volgde na een doorbraak van Rood Wit aan de 
rechterkant een lage voorzet die voorbij de 2e paal hard in het dak van het doel werd geschoten door Jordy Wijnhoven 
voor de 3-4. Enkele minuten later gooide Michiel Krabbenborg zich in de baan van het harde schot zodat die niet verder 
richting goal ging. Na vijf minuten blessuretijd haalde iedereen van RKZVC opgelucht adem dat de drie punten toch 
konden worden mee genomen. 
 
Is het gemakzucht of is het meer de wil van Rood Wit dat RKZVC op het eind in de problemen kwam? Feit is dat het 
laatste half uur er niet zo best uit zag. Dit soort wedstrijden krijg je zo nu en dan ook in de competitie en als het niet mooi 
kan, dan moet het maar lelijk. Daar praat over enkele weken niemand meer over en de drie punten zijn vandaag toch 
weer binnen. 
 
De volgende competitiewedstrijd is zondag 19-3-2017 thuis tegen AZC (Zutphen). 
 
 
 
 



  

  

19-3-2017 RKZVC 1 – AZC 1: 3 – 0 (1 – 0) 
 
RKZVC wint van AZC 
In een niet echt hoogstaande wedstrijd heeft RKZVC een degelijke overwinning geboekt. In de gehele eerste 
helft voerde RKZVC de boventoon. In de eerste 10 minuten waren er al een viertal kansen om de score te 
openen. De eerste twee voor Jens Schutten, in de 2e en 3e minuut, waarna tweemaal Sjors Storkhorst een 
mogelijkheid creëerde. Pas in de 14e minuut is er een eerste poging van AZC, met een leep schot dat Huib 
Jonkman nog net met een handje tot corner verwerkte. In de 16e minuut opnieuw een kansje voor AZC, in een 
wedstrijd die gekenmerkt wordt door veel balverlies aan beide zijden. In de 20e minuut weer een pegel van 
Sven Jurjus op de keeper. RKZVC krijgt veel ruimte die te weinig benut wordt. Dan volgt in de 25e minuut de 
goal van Sjors Storkhorst na een passeerbeweging van rechts naar binnen en een bekeken schot in de verre 
hoek. AZC doet wat terug door een schot van Clay Havenaar welke door Huib Jonkman tot corner getikt 
wordt. De wedstrijd gaat wat heen en weer zonder dat het tot uitgespeelde mogelijkheden leidt. 
 
De tweede helft brengt weinig verandering in het spel. Een schot van Waldo Rhebergen gaat over, maar in de 
51e minuut is het weer Sjors Storkhorst die na een combinatie van Waldo Rhebergen op Sven Jurjus de 2-0 
binnen schiet. Opnieuw gaat de wedstrijd over en weer met een kansje voor Sjors Storkhorst die zich knap vrij 
speelt en een mooie verdedigende actie van Bart te Focht. In de 60e minuut kan een prachtige diagonale pass 
van Jouke Knippenborg niet tot een kans verzilverd worden. Na een kopballetje over de goal van RKZVC en 
een scrimmage die naast de goal belandt, trekt AZC de wedstrijd een beetje naar zich toe. In de 71e minuut 
komt Harm Bokkers voor Jens Schutten in het veld. Harm Bokkers krijgt een mooie voorzet van Sjors 
Storkhorst maar krijgt de bal net niet goed onder controle. In de 79e minuut lukt het wel. Sjors Storkhorst 
maakt een mooie actie bij de achterlijn en krijgt de bal bij Harm Bokkers. De laatste draait knap weg en scoort 
de 3-0. Hierna ligt het initiatief weer bij RKZVC. Een voorzet van Waldo Rhebergen in de 82e minuut op Sven 
Jurjus wordt door de keeper van AZC naast getikt. Mark te winkel komt er daarna in voor Sven Jurjus en ook 
Siebe Klein Goldewijk krijgt speelminuten. Hij komt erin voor Waldo Rhebergen. Acties van Sjors Storkhorst en 
Jouke Knippenborg leiden niet meer tot doelpunten en RKZVC doet goede zaken aangezien de concurrentie 
allemaal punten laat liggen. 
 
De volgende competitiewedstrijd is zondag 26-3-2017 uit naar WAVV (Wageningen). 
 
 
26-3-2017 WAVV 1 - RKZVC 1: 0 - 2 (0 - 0) 
 
RKZVC benut kansen beter dan WAVV 
Voor rust viel er voor de doelen niet zoveel te genieten. Daarbij combineerde WAVV beter dan RKZVC, dat achterin 
meestal geen enkele risico nam en veel de lange bal hanteerde. De eerste kans was voor Sjors Storkhorst in de 7e 
minuut vanaf links maar zijn schot vanuit een schuine hoek kon door de Wageningse keeper tot corner worden verwerkt. 
Een minuut later kon Jens Schutten een corner koppen die door de WAVV-keeper nog net op de lijn werd gepakt. Daarna 
kwam bij dreigende Zieuwentse aanvallen in de 21e en 24e minuut de laatste bal net niet goed genoeg aan om tot een 
echte kans te komen. Het lijkt door deze kansjes dat RKZVC de betere ploeg was maar al deze aanvallen kwamen vanuit 
de counter en vertekenen dus het spelbeeld. WAVV kreeg ondanks het betere spelbeeld pas in de 32e minuut de eerste 
kans. Bij de eerste Wageningse kans in de 32e minuut kon de spits vrij in het centrum door lopen maar hij schoot vanaf 
25 meter recht in de handen van keeper Huib Jonkman. In de 40e minuut kon er weer een WAVV-spits vrij door lopen 
maar de zeer snel uitlopende Huib Jonkman blokkeerde het schot zeer knap. 
 
Na rust verliep het spelbeeld het 1e kwartier hetzelfde met meer balbezit voor WAVV dat over links tot twee goede 
kansen kwam. De eerste - in de 53e minuut - werd ruim langs geschoten. Twee minuten later omspeelde een WAVV-
spits Huib Jonkman en schoot op het lege doel maar Michiel Krabbenborg kon de bal voor de doellijn wegtrappen. De 
daaropvolgende corner werd weggekopt waarna Bas Heutinck de ingeschoten bal onder de lat moest wegkoppen. Een 
kwartier na rust kon Jens Schutten een corner koppen die via een Wageningse verdediger corner ging. In de 70e minuut 
leek RKZVC op voorsprong te komen. Jens Schutten bereikte Jouke Knippenborg op links waarna velen dachten dat 
Harm Bokkers de voorzet binnen had geschoten. Maar via de binnenkant van de paal kon de Wageningse keeper de bal 
nog net op de doellijn pakken. in de 73e minuut was het dan toch raak. Na een ingooi passte Mark te Winkel achter de 
Wageningse verdediging waar Harm Bokkers de bal goed afschermde en beheerst RKZVC op een 1-0 voorsprong zette. 
Een minuut later was er een goede kans op een 2e Zieuwentse goal maar Sjors Storkhorst passte net niet goed voor. 
Bijna had dit een minuut later een slecht vervolg kunnen krijgen. Een Wagenings schot schuin van rechts werd nog 
geraakt door Huib Jonkman en dreigde toch in goal te rollen. Gelukkig kon Toby Bokkers nog net voor de lijn weg 
trappen. Een minuut later viel de beslissing. Jens Schutten bereikte van rechts Jouke Knippenborg op links. Diens 
panklare voorzet werd door de geheel vrijstaande Harm Bokkers rustig binnen geschoten voor de 2-0 voorsprong. 
RKZVC nam daarna geen enkel risico meer. RKZVC kreeg zelf daarna geen echte kans meer maar WAVV ook niet. 
 



  

  

Je zou kunnen zeggen dat RKZVC een zakelijke overwinning behaalde met enig geluk. Voordat RKZVC op voorsprong 
kwam, had WAVV de betere kansen. Als je kansen niet benut dan wordt het lastig voor een club want RKZVC krijgt bijna 
altijd wel kansen en weet bijna altijd ook wel een keer te scoren. Uiteindelijk gaat het daarom en is het dus een verdiende 
overwinning. Door de eigen overwinning en het verlies van concurrent Spero werd het uiteindelijk zelfs een zeer goede 
zondag voor RKZVC. 
 
Dinsdagavond 28 maart speelt RKZVC voor de Achterhoekcup uit tegen Concordia W. 
De volgende competitiewedstrijd is zondag 2-4-2017 thuis tegen OBW (Zevenaar). 
 
 

28-3-2017 Concordia W 1 - RKZVC 1: 2 – 0 (Achterhoekcup) 
 
RKZVC verliest met een team dat grotendeels bestaat uit spelers uit de 2e selectie. Toch een knappe prestatie 
tegen de concurrent om het kampioenschap. 
 
 
2-4-2017 RKZVC 1 – OBW 1: 4 - 0 (2 - 0) 
 
Drie goals na een corner 
OBW had in de laatste periode voor twee verassingen gezorgd door van de Zieuwentse concurrenten Spero en Leones 
te winnen. Op papier moest RKZVC het wel kunnen winnen omdat OBW in de onderste regionen van de ranglijst vertoeft. 
In de praktijk van de wedstrijd bleek het laatste: een eenvoudige overwinning. RKZVC begon direct agressief en kreeg in 
de 1e minuut al kansen via Sjors Storkhorst en Toby Bokkers. In de 9e minuut was het wel raak na een goede corner (na 
een mooie aanval) van Sven Jurjus. De kopbal van Jens Schutten werd op de lijn nog geblokt maar Toby Bokkers kon 
daarna van dichtbij de 1-0 voorsprong binnen koppen. OBW was daarna wel regelmatig in balbezit op het middenveld 
maar kon afgezien van één schot van 25 meter afstand in 14e minuut, dat twee meter naast ging, geen enkele echte 
kans creëren. De aanvallen van RKZVC waren wel dreigend en dat leverde kansen op voor Sjors Storkhorst (lob niet 
hoog genoeg en een schot door de Zevenaarse keeper onder uit de hoek getikt onder) en Jouke Knippenborg (bal niet 
goed geraakt). In de 32e minuut viel de 2-0, wederom na een corner van Sven Jurjus. De kopbal van Toby Bokkers werd 
in 1e instantie geblokt maar Wouter Pillen reageerde het meest alert en schoot van dichtbij binnen. Vijf minuten later kon 
Sjors Storkhorst na een pass van Michiel Krabbenborg vrij door lopen maar hij strandde op de keeper van OBW. De 
laatste bijna kans voor rust volgde een minuut later maar Jens Schutten miste op een haar na de pass van Waldo 
Rhebergen. 
 
RKZVC begon na rust direct weer fel en dat leverde kansen op voor Sjors Storkhorst (vanuit schuine hoek op de keeper) 
en een gevaarlijke voorzet van Jouke Knippenborg (niemand van RKZVC op de goede plek). In de 49e minuut volgde de 
3e goal na een corner van Jouke Knippenborg. De Zevenaarse keeper kon de bal niet klemvast pakken waarna Toby 
Bokkers met zijn 2e van de dag de 3-0 binnenschoot. De eerste Zevenaarse dreiging na rust was een geweldige vrije trap 
in de 55e minuut van 30 meter waarop Huib Jonkman met een knappe reactie de bal over de lat tikte. Daarna 
controleerde RKZVC de wedstrijd bijna volledig. In de 58e minuut kwam de 4-0 eindstand op het bord na een mooie 
aanval. De mooie steekpass door het centrum kwam van Waldo Rhebergen waarna Sven Jurjus de bal beheerst in de 
linker benedenhoek binnen schoot. OBW leek het wel een beetje te geloven en RKZVC speelde geduldig en veel op 
balbezit. Een foute inschatting in het centrum in de 84e minuut van de Zieuwentse verdediging leverde echter nog een vrij 
doortocht op voor een Zevenaarse spits maar Huib Jonkman blokkeerde het schot met de voet. Daarbuiten waren er in 
de laatste tien minuten nog kansen voor Harm Bokkers (kopbal over en schot over) en Sven Jurjus. 
 
Achteraf was het een simpele overwinning. Tel daarbij op dat enkele concurrenten weer punten verloren en er kan weer 
van een gunstig verlopen zondag voor RKZVC gesproken worden. 
 
De volgende competitiewedstrijd is zondag 9-4-2017 uit naar Rheden. 
 
 

9-4-2017 SC Rheden - RKZVC 1: 0 - 2 (0 - 1) 
 
Achtste overwinning op rij 
Op papier moest het een redelijk gemakkelijke wedstrijd worden omdat SC Rheden onderaan staat. Omdat RKZVC 
echter veel met de lange bal speelde, die veelal niet aan kwamen, was de praktijk moeizamer. In het veld combineerde 
SC Rheden tot 20 meter van de Zieuwentse goal beter maar daarna konden zij ook weinig doelgevaar stichten. De 1e 
schotpoging was pas van SC Rheden in de 16e minuut, maar ruim over de kruising. De 1e Zieuwentse goede aanval 
leverde echter wel meteen de 1-0 voorsprong op. Waldo Rhebergen passte in op Jens Schutten die wegdraaide en tegen 
de paal schoot. De terug springende bal werd vervolgens door Toby Bokkers eerst tegen de paal geschoten en daarna 
tegen de lat waarna Jouke Knippenborg tenslotte van dichtbij de bal in het dak van het doel schoot. Vier minuten later 
kwam SC Rheden bijna op gelijke hoogte. Een vrije trap werd dichtbij goal gecontroleerd en daarna met een hakje 
richting goal geplaatst. Via de buitenkant van de paal ging de bal naast. Twee minuten later volgde er na een Rhedense 
vrije trap de volgende hachelijke situatie voor het Zieuwentse doel. De inzet werd echter geblokt. Dat er slechts vier 
noemenswaardige doelpogingen voor rust waren, tekende het niveau van de wedstrijd. 



  

  

 
Het spelbeeld na rust bleef hetzelfde. Tot op zekere hoogte kon RKZVC zich dat ook permitteren omdat het voor stond en 
zich - zoals altijd – terug kon laten vallen op de solide Zieuwentse verdediging. In de 52e minuut moest de Rhedense 
keeper redden op een goede vrije trap van Wouter Pillen. Bart te Focht dat daarna pech dat zijn kopbal uit de corner van 
Jouke Knippenborg tegen de paal ging. Zeven minuten later moest een Zieuwentse verdediger een kopbal na een 
Rhedense corner van de lijn wegwerken. Daarna duurde het tot de 77e minuut voor de volgende doelpoging kwam. Het 
schot van Sven Jurjus ging ruim langs. Twee minuten later was het wel raak. Sven Jurjus stuurde van rechts op het 
middenveld Harm Bokkers de zestienmeter in aan de linkerkant. Harm schoot daarna met een strakke schuiver beheerst 
in de rechter benedenhoek binnen voor de 2-0 voorsprong. SC Rheden geloofde er daarna niet meer in en RKZVC begon 
rustiger te spelen, mede omdat ze meer ruimte kregen. Hieruit volgden nog twee kansen, beide op aangeven van Waldo 
Rhebergen. Bij de 1e daarvan in de 82e minuut schoot Sjors Storkhorst tegen de buitenkant van de paal. Bij de 2e, een 
minuut later, schoot Harm Bokkers tegen de benen van de keeper. 
 
Gezien het spelbeeld had SC Rheden vijf kwartier lang recht op en punt. Gezien het aantal kansen is de Zieuwentse 
overwinning terecht ondanks het matige spelniveau. Alle acht wedstrijden na de winterstop zijn gewonnen en dat is 
bijzonder knap. Doordat de concurrenten elkaar punten afsnoepen, wordt het RKZVC wel erg gemakkelijk gemaakt. Met 
nog 4 wedstrijden te gaan, is de theoretische voorsprong nu 9 punten en begint het kampioenschap wel heel erg dichtbij 
te komen. Theoretisch is het mogelijk dat RKZVC op paasmaandag kampioen wordt als het zelf wint van Spero en 
Concordia op die dag thuis verliest of gelijk speelt tegen Vorden. We roepen alle supporters dus op, om op paasmaandag 
RKZVC aan te komen moedigen! 
 
De volgende competitiewedstrijd is paasmaandag 17-4-2017 thuis tegen Spero (Elst). 
 
 

17-4-2017 RKZVC 1 – Spero 1: 2 - 0 (1 - 0) 
 
RKZVC verzuimt de wedstrijd in eerder stadium te beslissen 
Als RKZVC vandaag zou winnen en Concordia punten zou verliezen, had RKZVC vandaag kampioen kunnen worden. 
Omdat Concordia van Vorden won, heeft RKZVC nu, met nog 3 wedstrijden te gaan en 9 punten voorsprong, zaterdag 
a.s. tegen FC Winterswijk aan een gelijkspel voldoende om kampioen te worden. 
Het was te zien dat beide ploegen bovenin mee spelen. Beide ploegen speelden uiteraard voor de winst. Voor Spero 
telde natuurlijk vooral dat zij bij winst mee zouden blijven spelen voor de nacompetitie. Spero begon dan ook fanatiek en 
dat leidde in de 4e minuut tot de 1e kans na een vrije trap. De kopbal ging echter ruim over. Na die eerste 10 minuten 
kwam de strijd meer in evenwicht. Sjors Storkhorst had de 1e kans nadat hij een pass van de Spero-keeper 
onderschepte maar de keeper herstelde zich knap en blokte zijn inzet. In de 19e minuut werd een lage voorzet van Sjors 
Storkhorst op Harm Bokkers knap geblokt door een Spero-verdediger. In de 22e minuut kwam RKZVC op de 1-0 
voorsprong nadat Toby Bokkers op rechts de bal in de diepte mee gaf aan Sven Jurjus. Diens lage voorzet werd op de 5 
meter door de geheel vrijstaande Harm Bokkers hard in het dak van het doel geschoten. In de 25e minuut had Sjors pech 
dat zijn voorzet van links nog net iets geraakt werd waardoor de kans voor Harm Bokkers net te moeilijk was. Vijf minuten 
voor rust speelde Sjors Storkhorst een balletje net te hard langs de keeper om tot een open kans te komen. Een minuut 
later kreeg Spero de 2e kans vanuit een schuine hoek maar het schot ging ruim voorlangs. Daarna was er nog een bijna 
kans voor Harm Bokkers (kon net niet bij de dieptepass) en een schot van Bas Heutinck. 
 
Hoewel Spero in balbezit na rust vaak goed speelde en aandrong, kwam het nauwelijks tot echte kansen. RKZVC had er 
legio. In de 53e minuut kwam Sven Jurjus na een schitterende aanval geheel vrij midden voor goal maar hij schoot recht 
op de keeper. Daarna waren er schietkansen voor Harm Bokkers en Sjors Storkhorst. In de 63e minuut stuurde Sven 
Jurjus aan de linkerkant Harm Bokkers weg die in de zestienmeter onderuit werd gelopen. De toegekende penalty werd 
door Sjors Storkhorst genomen maar uitstekend door de Sero-keeper in de rechter benedenhoek gestopt. In de 71e 
minuut lukte het hem weer niet na een prima aanval waarbij hij op de lat schoot. In de 81e minuut had RKZVC geluk na 
een vrije trap van Spero. Via een kluts stuiterde de bal tegen de binnenkant van de paal waarna de Zieuwentse 
verdediging resoluut de bal kon opruimen. Afgezien van een afstandsschot dat ver naast ging, was dat de laatste kans 
voor Spero. In de 88e minuut werd eindelijk de wedstrijd beslist. Waldo Rhebergen kon plotseling op rechts vrij door gaan 
en gaf de bal hard en laag voor op de 5-meterlijn. Eindelijk zat het Sjors Storkhorst in deze wedstrijd ook een leer mee 
dat zijn inzet via de binnenkant van de paal er in ging voor de 2-0 eindstand.  
 
De 9e overwinning op rij dit voorjaar! Een ongelooflijk knappe teamprestatie. Een op dit moment minder belangrijk 
bijkomend feit is dat RKZVC de 2e periodetitel binnen gehaald. Dit was voorafgaand aan het seizoen een doelstelling: 
een prijs pakken. Op dit moment telt echter alleen nog het mogelijke kampioenschap. 
 
De volgende wedstrijd is afgelopen najaar, na overleg met FC Winterswijk, op zaterdagavond 22 april gepland vanwege 
een sponsorbijeenkomst op de zaterdagmiddag. Een ideaal scenario, maar dan moet er wel minimaal gelijk gespeeld 
worden tegen FC Winterswijk dat nog volop mee speelt voor een plaats in de nacompetitie. 
 
De volgende competitiewedstrijd is ZATERDAG 22-4-2017 thuis tegen FC Winterswijk. 
 
 



  

  

9-4-2017 RKZVC 1 – FC Winterswijk 1: 4 - 0 (2 - 0) 
 

RKZVC glorieus kampioen door ALLE 10 wedstrijden na de winter te winnen! 
Onder het oog van 1500 toeschouwers behaalde RKZVC een volledig verdiende overwinning waardoor overtuigend het 
kampioenschap werd behaald met nog twee wedstrijden te spelen. FC Winterswijk doet nog volop mee in de strijd voor 
een plaats in de nacompetitie en met zoveel publiek langs de lijn is het dan de vraag hoe het met de spanning bij de 
spelers zit. Afgezien van de eerste 10 minuten zat dat wel goed. Nadat Sjors Storkhorst al binnen 30 seconden een mooi 
schot had en 10 seconden later net niet met het hoofd bij de voorzet kon, kreeg Winterswijk met combinatievoetbal meer 
balbezit. Zoals het gehele voorjaar kon RKZVC 100% vertrouwen op de zeer stabiele verdedigende kwaliteiten van 
verdediging en middenveld. Alle 10 wedstrijden na de winter werden gewonnen en dat is al uniek. In die 10 wedstrijden 
kreeg RKZVC slechts 5 goals tegen, waarvan 3 tegen Rood Wit. Dat betekent dat er in de andere 9 wedstrijden slechts 2 
tegendoelpunten vielen. Chapeau aan de verdediging! Daarnaast bezit het team ook bijzondere, aanvallende kwaliteiten. 
Er zijn 6 spelers die 6 of meer goals gescoord hebben, waarbij ze in staat zijn om vanuit het niets te scoren. De eerste 
drie doelpunten vandaag waren daar typische voorbeelden van. In de 21e minuut werd een verre uittrap van Huib 
Jonkman door Jens Schutten met het hoofd verlengd tot achter de verdediging. Sjors Storkhorst anticipeerde daar als 
snelste op en lobde technisch zeer gecontroleerd over de uitlopende Winterswijkse keeper de 1-0 binnen. De enigste 
halve kans had Winterswijk even daarvoor met een schot van 25 meter dat ruim over ging. De volgende grote kans was 
in de 39e minuut. Waldo Rhebergen bereikte met een diagonaal pass Jouke Knippenborg op links. Helaas nam Sjors 
Storkhorst te veel tijd om de perfecte pass aan te nemen en af te ronden. Twee minuten later viel de 2e goal weer 
onverwacht. Bij een ingooi op de middenlijn draaide Sjors Storkhorst weg en zocht met de bal aan de voet de centrale 
verdediger van Winterswijk op. Precies op het juiste moment schoof hij de bal naar links door waar de geheel vrijstaande 
Jouke Knippenborg in alle rust de 2-0 ruststand binnen schoof. 
 
Uiteraard wilde Winterswijk na rust alles in het werk stellen om terug te komen in de wedstrijd maar na vier minuten werd 
die hoop al in de grond geboord. Op het middenveld werd de bal veroverd en doorgespeeld naar Sjors Storkhorst die 
door kon lopen. Buiten de kop van de zestienmeter zette hij een één-twee combinatie op met Jens Schutten waarna Sjors 
van 14 meter afstand direct laag in de rechter benedenhoek de 3-0 binnen schoot. Weer vanuit het niets gescoord. 
Winterswijk bleef proberen gaatjes te vinden in de Zieuwentse defensie. Dat lukte in de 59e minuut voor de eerste keer 
na een mooie aanval over rechts maar er was van Winterswijk niemand om de lage voorzet op waarde te schatten zodat 
die voorlangs ging. In de 65e minuut viel de 4-0 na een perfecte vrije trap van Sven Jurjus aan de linkerkant. Wouter 
Pillen verlengde de bal met zijn hoofd zodat de bal in de vrije rechterhoek binnen rolde. Vier minuten later kreeg 
Winterswijk de enigste kans vanuit een schuine hoek na een mooie aanval over links. De bal werd in het zijnet getikt. 
Daarna geloofden beide ploegen het wel. RKZVC speelde veelal rustig rond zonder echt in te zetten op meer doelpunten. 
Er was nog een bijna kans voor Jouke Knippenborg (kon net niet met het hoofd bij een voorzet) en een solo van Sjors 
Storkhorst die hij uiteindelijk in het zijnet van de goal tikte. 
 
Vorig jaar was het kampioenschap in de 3e klas al historisch in de Zieuwentse voetbalgeschiedenis: voor het eerst zou 
RKZVC in de 2e klas van de KNVB gaan voetballen. Dat een jaar later direct weer het kampioenschap in die 2e klas 
wordt behaald, kon niemand zich 4 jaar terug, toen RKZVC nog in de 4e klas speelde, een voorstelling van maken! 
RKZVC heeft de laatste 9 jaar gevoetbald alsof het in een achtbaan zat: 2 degradaties en 5 promoties (zie het verhaal 
onder)! Bij een achtbaan weet je dat je een keer weer naar beneden gaat maar voorlopig gaan we enorm genieten en 
feesten van dit fantastische kampioenschap. 
 
De volgende competitiewedstrijd is zondag 07-5-2017 thuis tegen SDOUC. 
 
 

De achtbaan van RKZVC in de laatste 10 jaar 
 
In 1971 werd RKZVC kampioen in de 1e klas van de toenmalige GVB (huidige 4e klas). Daarna was RKZVC jarenlang 
een stabiele 4e-klasser tot in 1983 het kampioenschap werd behaald en promotie naar de 3e klas volgde. Hierin verbleef 
het team tot het in 1989 weer naar de 4e klas degradeerde. 20 jaar was RKZVC daarna bijna een grijze muis in de 4e 
klas zonder echt gevaar voor degradatie of kans op promotie.  
 

In 2007/08 begon RKZVC aan een geweldige verjonging. Er waren slechts 11 spelers beschikbaar voor de A-jeugd: te 
weinig om daarmee de competitie in te gaan en ze werden allemaal overgeheveld naar de senioren. Veel van deze 
talentvolle jeugd, waaronder Michiel Krabbenborg, Jelle Knippenborg en Sjors Storkhorst, maakten toen hun debuut in 
het eerste elftal. Na de winterstop stonden er soms 7 A-junioren in het veld. Het ontbrak aan ervaring en daarmee begon 
de achtbaan voor het eerste elftal. In een beslissingswedstrijd werd, ondanks een gigantisch veldoverwicht, na verlenging 
met 0-0 gelijk gespeeld tegen Terborg en volgde degradatie naar de 5e klas op basis van doelsaldo. Een jaar later 
(2008/09) werd echter direct met overmacht de titel in de 5e klas gegrepen en kwam men weer in de 4e klas te spelen. 
Het 1e seizoen werd men 9e en het jaar daarop (20010/11) 3e met deelname aan de nacompetitie. In een bloedstollende 
finale in Laren moest men tegen Brummen en stond rond de 90e minuut nog met 2-1 achter. In die minuut werd de 
gelijkmaker gemaakt waarna in de 94e alsnog de overwinning werd binnen gehaald en promotie naar de 3e klas volgde. 
Het eerste jaar in de 3e klas (2011/12) was weer echt wennen voor de nog zeer jonge ploeg die aan het eind weer 
nacompetitie moest spelen maar nu voor degradatie. Degradatie naar de 4e klas volgde. Langzamerhand was er echter 
steeds meer ervaring in het team gekomen en in 2012/13 volgde direct weer het kampioenschap en promotie naar de 3e 



  

  

klas. Na een 2e plek in 2014/15 volgde uitschakeling in de nacompetitie. Het seizoen 2015/216 werd historisch. De 
spanning bleef tot de laatste wedstrijd in de competitie omdat RKZVC na de winter één punt voorsprong had genomen op 
Gendringen. Omdat beide ploegen bleven winnen bleef het verschil steeds één punt en moest RKZVC de laatste 
wedstrijd winnen tegen Varsseveld. De 2-0 overwinning zorgde voor euforie in Zieuwent omdat voor het eerst in de 
Zieuwentse voetbalgeschiedenis in de 2e klas zou worden gespeeld. 
 
Vooraf was de doelstelling dit jaar het linker rijtje en eventueel een prijs pakken in de vorm van de nacompetitie. De start 
was beroerd met één punt na drie wedstrijden en de onderste plaats. Daarna volgde de opmars met een 3e plaats bij de 
winterstop. Na de winter waren de resultaten echter geweldig! Alle 10 wedstrijden werden achter elkaar gewonnen met 
een doelsaldo van 34-5. Een meer dan verdiend kampioenschap. 
 
 

7-5-2017 RKZVC 1 – SDOUC 1: 1 - 1 (1 - 0) 
 
Erg plichtmatig voetballend RKZVC verliest eerste punten na de winter 
Voor RKZVC stond er niks meer op het spel omdat ze 2 weken geleden al kampioen werden. Voor SDOUC des te meer 
omdat ze nog volop strijden voor behoud van het 2e-klasseschap. Omdat RKZVC in een veel te laag tempo speelde kon 
SDOUC redelijk gemakkelijk voorkomen dat RKZVC veel kansen kreeg. RKZVC begon met een veldoverwicht maar de 
drie schoten in de eerste 8 minuten misten richting. In de 10e minuut schampte Jens Schutten met het hoofd een mooie 
voorzet van Jouke Knippenborg net te weinig waardoor de bal voorlangs ging. Het eerste gevaar van SDOUC was een 
hard schot van 25 meter afstand in de 21e minuut dat een meter over ging. In dezelfde minuut werd een goal van Sjors 
Storkhorst afgekeurd vanwege buitenspel. Twee minuten voor rust kwam RKZVC op voorsprong. Een voorzet van Bart te 
Focht werd weggekopt waarna Sjors Storkhorst direct inspeelde richting penaltystip. Jens Schutten reageerde als snelste 
en schoof de bal binnen voor de 1-0 ruststand. 
 
Het 1e kwartier na rust bleven beide ploegen de bal rond spelen zonder tot kansen te komen. Het laatste half uur kwam 
er meer leven in de wedstrijd. Eerst was er in de 59e minuut een prachtig afstandsschot van SDOUC dat de bovenkant 
van de lat ketste. Twee minuten later had Sjors Storkhorst pech na een mooie aanval over rechts en een voorzet van 
Jens Schutten. Het schot van Sjors kwam vol op de paal. In de 65e minuut bereikte een mooie voorzet van Siebe Klein 
Goldewijk voorbij de 2e paal Waldo Rhebergen. Diens inzet werd geblokt. De gelijkmaker in de 69e minuut kwam tot 
stand na een Ulftse aanval over links. Twintig meter van goal was het Roel Wilbrink die met een hard laag schot in de 
rechter benedenhoek de 1-1 aantekende. RKZVC probeerde meteen weer op voorsprong te komen. Een corner van 
Sjors Storkhorst werd in de 71e minuut door Toby Bokkers recht op de keeper gekopt en twee minuten later deed Harm 
Bokkers dat ook. In de 81e minuut stuurde Michiel Krabbenborg met een mooie pass Harm Bokkers de zestienmeter in 
waarna het schot van Harm met moeite door de Ulftse keeper tot corner verwerkt kon worden. SDOUC bleef proberen om 
toch de overwinning uit het vuur te slepen. Eerst werd een corner vanaf 25 meter hoog over geschoten. Twee minuten 
later hadden ze pech dat een vrije trap hard tegen de paal werd geschoten waarna een spits de terug stuiterende bal 
inkopte maar Wesley Keegstra met een goede reflex redding bracht. Voor het laatste wapenfeit zorgde Sjors Storkhorst 
in de 89e minuut maar zijn mooie schot werd nog iets aangeraakt waardoor het corner werd. 
 
Na 10 overwinningen op rij na de winterstop werden vandaag de eerste punten in het voorjaar verspeeld. Het blijft een 
unieke reeks! 
Naast het kampioenschap van het 1e in de 2e klas (twee weken geleden) werd vandaag ook RKZVC 2 kampioen in de 
2e klas na een overwinning op SDOUC 2. Het is een bijzonder uniek voetbalseizoen met zowel het kampioenschap van 
RKZVC 1 als van RKZVC 2, beide in de 2e klas zodat ze beide volgend jaar in de 1e klas spelen. 
 
De laatste competitiewedstrijd van RKZVC 1 is volgende week zondag 14-5-2017 uit naar Varsseveld. 
 
 

9-4-2017 Varsseveld 1 - RKZVC 1: 1 - 1 (0 - 0) 
 
Potje zomeravondvoetbal 
Voor beide ploegen stond er niets meer op het spel. RKZVC werd twee weken geleden al kampioen en Varsseveld stond 
veilig in de middenmoot en had ook geen kans meer op de nacompetitie. Varsseveld toonde over de hele wedstrijd meer 
instelling om de wedstrijd te winnen. 
De 1e goede kans was in de 12e minuut voor Jens Schutten na een mooie pass van Sven Jurjus maar de Varsseveldse 
keeper blokte het schot. Afgezien van wat schoten aan beide kanten die niet de juiste richting hadden speelden beide 
teams daarna een kwartier op veiligheid. Het eerste echte gevaar van Varsseveld kwam in de 27e minuut na Zieuwents 
balverlies net buiten de zestien waarop Wesley Keegstra knap redde. Vier minuten later moest een Varsseveldse 
verdediger de bal van de doellijn wegwerken na een corner van Sven Jurjus die door Jens Schutten richting goal werd 
gewerkt. Een minuut later zeilde een Varssevelds schot van 30 meter afstand rakelings over de goal. Pal voor rust schoot 
Varsseveld na een corner vanaf 12 meter over. 
 
Het eerste kwartier na rust kreeg Varsseveld vier kansen. de eerste twee werden vanaf circa 12 meter over geschoten. 
De derde kans was een onverwacht schot vanuit een schuine hoek waarop Wesley Keegstra knap redden. Bij de vierde 
kans werd een voorzet van links hard in de linker benedenhoek ingekopt maar wederom kon de redding van Wesley knap 



  

  

genoemd worden. Het eerste noemenswaardige aanvallende feit van Zieuwentse kant kwam pas in de 65e minuut maar 
het schot van 6 meter afstand werd geblokt door Varsseveld. Vijf minuten later werd een pass van Michiel Krabbenborg in 
het centrum van Varsseveld gemist maar Sjors Storkhorst schoot in vrije positie rechts naast de goal. In de volgende vijf 
minuten waren er nog hele en halve kansen voor Jens Schutten (pass Sjors Storkhorst), Sjors Storkhorst (pass Sven 
Jurjus) en Michiel Krabbenborg (corner Sjors Storkhorst). Na een gevaarlijke voorzet van Varsseveld in de 78e minuut 
was het in de 81e minuut Tim van Wijngaarden die na een mooie aanval de bal klaar legde voor Bas Heutinck maar zijn 
schot werd door de Varsseveldse keeper met een reflex tot corner verwerkt. In de 82e minuut lukte het eindelijk wel. Een 
voorzet van Sjors Storkhorst vanaf de rechter zijlijn werd door Jens Schutten via de linkerpaal binnen gekopt voor de 1-0 
voorsprong. RKZVC hoopte de wedstrijd uit te spelen maar drie minuten voor tijd redde Wesley Keegstra weer goed op 
een hard schot. In het vervolg daarop was het Bjorn Heezen die vanaf rechts met een laag schot in de linker 
benedenhoek de eindstand op 1-1 bracht. Ondanks de wissels en een blessurebehandeling floot de scheidsrechter na 
precies 90 minuten af. Hij had al lang gezien dat beide ploegen het wel goed vonden. 
 
RKZVC heeft na een moeizame start de competitie geweldig afgesloten met het kampioenschap. Na de winter waren er 
10 overwinningen en 2 gelijke spelen met het enorme doelsaldo van 32-7. Er waren zeven wedstrijden waarin het geen 
goal tegen kreeg. Volgend jaar wacht de 1e klas met daarin de derby tegen Longa ’30. Een seizoen om naar uit te kijken. 
  



  

  

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

7e column van hoofdtrainer Laurens Knippenborg, mei 2017 
 
“TERUGBLIK OP EEN NOG SUCCESVOLLER SEIZOEN” 

In de evaluatie van vorig seizoen, mei 2016, schreef ik dat de weg naar succes voor 
mij nog niet het eindpunt heeft bereikt en dat wij opnieuw een route zouden gaan 
uitzetten om het volgende station (promotie!!) te willen bereiken. Dat dit binnen één 
jaar, op een overtuigende manier van kwaliteit en mentaliteit, tot een kampioenschap 
heeft geleid, had zelfs niemand kunnen dromen! 

“DE ROUTE NAAR SUCCES“ 

De ontwikkeling van een winnaarsmentaliteit in een “high performance cultuur” was de 
vervolgstap in ons teamproces en het vertrekpunt van het afgelopen seizoen. De niet 
optimale voorbereiding zorgde echter voor teveel puntverlies bij de start van de 
competitie. Hiervoor waren wel oorzaken aan te wijzen, zoals: 

• Het niet meer kunnen beschikken over 2 bepalende middenvelders (Bern en Remco); 

• Het inpassen van nieuwe spelers (Waldo en Wouter) op deze posities om van daaruit weer de juiste balans te 
kunnen vinden; 

• Blessures van Sjors en Bas (breuk middenvoetsbeentje) en het niet “fit” overkomen vanuit sv Grol van Wouter; 

• De planning van verlate vakanties door diverse spelers. 

Dit zijn echter niet meer dan constateringen en geen excuses, want dit past niet in ons teamplan! 
Uiteindelijk kenden wij een sterke periode in oktober en november met 6 aaneensluitende overwinningen wat resulteerde 
in een 4 punten achterstand op koploper LEONES in de winterstop. 
Tijdens onze inmiddels jaarlijkse traditie, het beleggen van een trainingskamp in de winterstop, dit jaar in Malaga, hebben 
wij ons diverse vragen gesteld, o.a.: 

• Wat hebben we geleerd van de 1e competitiehelft? ("Lessons learned” positiever dan “Evaluatie”) 

• Wat willen we als team bereiken? 

• Wat is nodig voor succes en wat kan ons hierin beperken? 

• Hoe komen wij opnieuw in een flow ? 

Uitgangspunt hierin was dan ook dat zelfkennis een voorwaarde moet zijn om hierin succesvol te zijn. Met de 
vraagstelling 'The Me, I want to Be’ (wie ben ik en wie wil ik zijn) zijn de spelers uitgedaagd om zich te conformeren aan 
een voorbeeld en hebben wij getracht om hier inhoud aan te geven door verwachtingen te schetsen die haalbaar en 
veeleisend waren. Als team, spelers en staf, zijn wij dan ook continue op zoek gegaan naar ruimte voor verbetering en de 
focus op het proces. Hierbij hebben wij o.a. gebruik gemaakt van videomateriaal zoals een inspirerend filmpje van Nick 
Vujicic (“Een leven van overwinning"), fragmenten uit een lezing van Mark Lammers (succesvol hockey coach: “Hoe kom 
je in een flow”) en fragmenten uit “Peptalk” over inspiratie bij de handbal dames, die succesvol waren bij het EK-2016. 

“HISTORY IS WRITTEN BY THE WINNERS“ 

Conclusie van desbetreffende teamsessie was dan ook, dat het nu de perfecte timing, situatie en mogelijkheid was om de 
lat hoog te leggen en het vizier te gaan houden op een prijs! 

Dat wij na de winterstop achtereenvolgens 10 wedstrijden op rij wisten te winnen en daarmee het kampioenschap 
behaalde met 14 punten voorsprong, is dan ook een unieke prestatie. 

Deze prestatie is dan ook een gevolg van o.a. 

• De juiste focus door een zeer sterke dynamische drijfveer; 

• De juiste mindset door uit de comfortzone te komen. 

Het uiteindelijke resultaat heeft ons veel respect en waardering gegeven vanuit de publieke voetbalomgeving en wij 
mogen dan ook als club RKZVC hierop trots zijn. Een voetbalseizoen staat ons te wachten met mooie tegenstanders van 
naam. Een seizoen zonder wedstrijden tegen Varsseveld en Vorden, maar wel tegen o.a. ROHDA Raalte, Quick 
Nijmegen, Alverna en natuurlijk ….. Longa’30. Wij hopen dan ook, dat ons trouwe publiek ook deze afstanden weer gaat 
overbruggen! 

Spelers, staf, supporters, bestuur en leden van RKZVC, allen bedankt voor de ondersteuning en draagkracht die wij 
hebben gekregen binnen de vereniging RKZVC. 

Met vriendelijke groet, Laurens Knippenborg, trainer/coach RKZVC 1 
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