Voetbaljaarboek RKZVC 2017 - 2018
Wat een geweldig voetbalseizoen 2017 – 2018 was het!! Hieronder vijf hoogtepunten.
RKZVC 1 kampioen 1e klas I 13-5-2018

De derby’s tegen Longa ’30 op 14-10-2017 en 5-5-2018

RKZVC 2 promoveert naar reserve hoofdklasse 17-6-2018

RKZVC JO19-1 kampioen voorjaar 2018 12-5-2018

RKZVC JO9-2 kampioen najaar 2017
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Voorwoord
In dit naslagwerk staat veel info over (de teams van) RKZVC in het seizoen 2017 - 2018.
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 via de inhoudsopgave 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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Foto’s: Henk Winkel EN Lotte Bekkenutte
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LINKS NAAR ANDERE BESTANDEN VAN HET SEIZOEN 2017 – 2018
In dit voetbaljaarboek van het seizoen 2017 – 2018 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 2017 – 2018
− link Notulen van de jaarvergadering op 25 september 2017
− link RKZVC 1 Naslag 2017 – 2018 (wedstrijdverslagen in De Gelderlander)
Links naar Digitale nieuwsbrieven:
RKZVC digitale nieuwsbrief nr 20 - 2017 september
RKZVC digitale nieuwsbrief nr 21 - 2017 december
RKZVC digitale nieuwsbrief nr 22 - 2018 maart
Links naar alle video samenvattingen in het seizoen 2017 – 2018.
− link 3-7-2017 Eerste training van RKZVC 1
− link 10-8-2017 RKZVC 1 – FC Zutphen beker
− link 1-10-2018 RKZVC 1 - Quick 1888 1
− link Eten uit Streekbus, opbrengst voor Huntington
− link 14-10-2017 RKZVC 1 / Longa ´30 1
− link 14-10-2017 Sfeerbeelden rond de wedstrijd RKZVC 1 – Longa ’30 1
− link 22-10-2017 RKZVC 1 – Heino 1
− link Doelpunten
− link 5-11-2017 RKZVC 1 – SC Bemmel 1
− link 26-11-2017 RKZVC 1 – Rohda Raalte 1
− link RKZVC 1 wenst iedereen prettige feestdagen en een voorspoedig 2018
− link 17-12-2017 RKZVC 1 – De Zweef 1
− link 7-1-2018 Seesing Personeel nieuwjaarsrun 2018
− link 7-1-2018 Johnny Cuppers roept op om met trekkers naar Longa ´30 te gaan
− link Trainingskamp Torremolinos 2018
− link 4-2-2018 RKZVC 1 - BWO 1
− link 18-2-2018 RKZVC 1 - Schalkhaar 1
− link 18-3-2018 RKZVC 1 – Rigtersbleek 1
− link 1-4-2018 RKZVC 1 – Tubantia 1
− link 15-4-2018 RKZVC 1 – STEVO 1
− link 22-4-2018 RKZVC 1 – s.c. NEC 1
− link 5-5-2018 Op de trekker noar Longa
− link 5-5-2018 Longa ’30 1 – RKZVC 1
− link Rohda Raalte 1 – RKZVC 1 kampioenswedstrijd
− link 13-5-2018 RKZVC 1 kampioen!!!!
− link 13-5-2018 Sfeerbeelden – interviews – doelpunten. RKZVC kampioen
− link 27-5-2018 RKZVC 1 – FC Winterswijk 1
− link Achterhoekse voetbalnacht (van De Gelderlander)
− link Terugblik seizoen 2017-2018 – indeling 2018-2019
Links naar fotoreportages in het seizoen 2017 – 2018 van RKZVC.
− link RKZVC 1 2017 (Lotte Bekkenutte)
− link 1-10-2017 RKZVC 1 – Quick 1888 1 (Lotte Bekkenutte)
− link 8-10-2017 Schalkhaar 1 – RKZVC 1 (Lotte Bekkenutte)
− link 16 en 17-10-2017 Voetbal 2-daagse voor de jeugd (Henk Winkel)
− link 17-12-2017 RKZVC 1 – Schalkhaar 1 (Lotte Bekkenutte)
− link 4-2-2018 RKZVC 1 – BWO 1 (Lotte Bekkenutte)
− link 8-4-2018 - Quick 1888 1 (Henk Winkel)
− link 22-4-2018 RKZVC 1 – s.c. NEC 1 (Lotte Bekkenutte)
− link 5-5-2018 Op de trekker noar Longa (Lotte Bekkenutte)
− link 5-5-2018 Longa ’30 1 – RKZVC 1 (Lotte Bekkenutte)
− link 13-5-2018 Rohda Raalte 1 – RKZVC 1 kampioenswedstrijd (Lotte Bekkenutte)
− link 12-5-2018 RKZVC JO19-1 kampioen (Henk Winkel)
− link 27-5-2018 RKZVC 1 – FC Winterswijk 1 (Lotte Bekkenutte)
− link 27-5-2018 Seizoensafsluiting 2018 (Lotte Bekkenutte)
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RKZVC 1 2017 – 2018

Boven vlnr Jouke Knippenborg, Harm Bokkers, Sven Jurjus, Tim van Wijngaarden, Wouter Pillen, Ties Heutinck, Björn
Doppen, Jelle Knippenborg
Midden vlnr Helga Wolsink, Joost Rouwhorst, John Eekelder, Siebe Klein Goldewijk, Toby Bokkers, Bart te Focht, Jens
Schutten, Mart Schutten, Sjors Storkhorst, Michiel Krabbenborg, Remco Buiting, Joris Reijerink, Tonnie
Krabbenborg, Paul Bürer
Onder vlnr Sil van Doorn, Joey Belterman, Lars Krabbenborg, Wesley Keegstra, Huib Jonkman, Laurens Knippenborg,
Mark te Winkel, Waldo Rhebergen
Afwezig
Bram te Molder
1e Klasse E
G W GL V P DPV
RKZVC 1
26 16 7
3 55 51
Longa '30 1
26 15 3
8 48 52
Rohda Raalte 1
26 12 9
5 45 53
NEC 1
26 10 8
8 38 37
De Zweef 1
26 9
8
9 35 35
BWO 1
26 10 5 11 35 37
Heino 1
26 8
9
9 33 36
Rigtersbleek 1
26 8
9
9 33 37
Tubantia 1
26 7 11 8 32 32
Stevo 1
26 8
8 10 32 44
FC Winterswijk 1 26 8
6 12 30 38
SC Bemmel 1
26 8
5 13 29 24
Schalkhaar 1
26 6
8 12 26 35
Quick 1888 1
26 8
2 16 26 40
2e periode
G W GL V P DPV
1 Rohda Raalte 1
9 5
3 1 18
22 2 RKZVC 1
9 5
2 2 17
16 3 Longa '30 1
9 5
1 3 16
18 4 Tubantia 1
9 3
4 2 13
13 5 BWO 1
9 4
1 4 13
9 6 Schalkhaar 1
9 3
3 3 12
13 7 De Zweef 1
9 3
2 4 11
10 8 FC Winterswijk 1
9 3
2 4 11
14 9 SC Bemmel 1
9 3
2 4 11
6 10 Heino 1
9 2
4 3 10
14 11 NEC 1
9 2
4 3 10
11 12 Rigtersbleek 1
9 2
4 3 10
15 13 Stevo 1
9 2
4 3 10
14 14 Quick 1888 1
9 3
0 6 9
13 RKZVC kampioen Quick 1888 gedegradeerd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

-

1e periode
1 RKZVC 1
2 Longa '30 1
3 Rohda Raalte 1
4 Rigtersbleek 1
5 NEC 1
6 Heino 1
7 De Zweef 1
8 SC Bemmel 1
9 Tubantia 1
10 FC Winterswijk 1
11 BWO 1
12 Quick 1888 1
13 Stevo 1
14 Schalkhaar 1
3e periode
1 RKZVC 1
2 NEC 1
3 Stevo 1
4 BWO 1
5 Longa '30 1
6 De Zweef 1
7 Heino 1
8 FC Winterswijk 1
9 Quick 1888 1
10 Rohda Raalte 1
11 Tubantia 1
12 Rigtersbleek 1
13 Schalkhaar 1
14 SC Bemmel 1

DPT
25
34
28
33
38
52
37
40
32
54
45
39
44
50
DPT
7
8
11
8
17
12
14
20
14
14
11
16
20
16
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G
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
G
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

W GL V P DPV
6 1 1 19 16
6 0 2 18 16
5 2 1 17 17
4 2 2 14 11
4 1 3 13 9
3 2 3 11 10
2 4 2 10 8
3 1 4 10 6
2 3 3 9
6
2 2 4 8 11
1 4 3 7 13
2 1 5 7
8
2 1 5 7 13
1 2 5 5 10
W GL V P DPV
5
4 0 19
19 4
3 2 15
17 4
3 2 15
17 5
0 4 15
15 4
2 3 14
18 4
2 3 14
17 3
3 3 12
12 3
2 4 11
13 3
1 5 10
19 2
4 3 10
14 2
4 3 10
13 2
3 4 9
11 2
3 4 9
12 2
2 5 8
12 -

DPT
6
9
6
- 10
9
- 10
8
9
8
- 12
- 17
- 14
- 20
- 16
DPT
11
13
14
18
14
16
13
13
20
15
16
14
16
16

Pasfoto’s van spelers van de 1e selectie van RKZVC in het seizoen 2017 – 2018
Joey Belterman
Harm Bokkers
Toby Bokkers
Remco Buiting

Björn Doppen

Bart te Focht

Sil van Doorn

Huib Jonkman

Sven Jurjus

Wesley Keegstra

Siebe Klein Goldewijk Jelle Knippenborg

Jouke Knippenborg

Michiel Krabbenborg

Bram te Molder

Wouter Pillen

Waldo Rhebergen

Jens Schutten

Mart Schutten

Sjors Storkhorst

Tim van Wijngaarden

Mark te Winkel

Technische staf van de 1e selectie van RKZVC in het seizoen 2017 – 2018
Laurens Knippenborg Lars Krabbenborg Joris Reijerink
Joost Rouwhorst
Tonnie Krabbenborg Paul Bürer

Pasfoto’s van het medisch team van RKZVC in het seizoen 2017 – 2018
John Eekelder
Stijn van Zutphen
Stan Kolkman
Helga Wolsink
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Nienke Hulshof

Zie voor de wedstrijdverslagen achterin dit voetbaljaarboek. Zie voor column Laurens Knippenborg laatste hoofdstuk.
Foto’s van de spelers met de bal aan de voet (Toby Bokkers ontbreekt)
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Trainingskamp 1e selectie in Torremolinos van 3-1-2018 tot 8-1-2018
Dag 1: Van code oranje naar de zon
Voor meerderen waren het al lange en zware dagen/nachten geweest, waarna op woensdagochtend 3 januari rond 02.00
uur de wekker al weer ging. Bij het wakker (?) worden werd meteen voor iedereen duidelijk, dat de hevige wind en de
felle regen onderling een strijd voerden om welke reden een reisje naar Spanje toch echt de voorkeur had. Storm of 22
graden in de zon was echter geen echte wedstrijd.
Na de busreis en het gebruikelijke wachten op Schiphol vertrekken we om 06.50 uur met 31 man en 1 dame naar
Torremolinos. Daar aangekomen bleken we in een prima hotel te zitten, kort aan het strand en nog dichterbij het
uitgaansleven van deze toeristische omgeving. Wie echter denkt, dat het alleen maar 'lang leve de lol' is, die komt
bedrogen uit. Trainer/coach Laurens Knippenborg had samen met opperhoofd Paul Bürer een programma opgesteld, dat
ook de nodige serieuze momenten bevat. Zo dienden na een prima lunch in het all-inclusive hotel de toch wel vermoeide
benen om 15.00 uur weer gestrekt te worden om in de al gemelde warme zon een training te ondergaan. Meerdere
positiespelen lieten het toonden het fraaie RKZVC-voetbal
zoals we dat zo graag zien. Zoals het de manschappen
betreft verliep dit dus weer op de gebruikelijke fanatieke
wijze.
Nadat iedereen zich had opgefrist werd er van een diner
genoten, waarbij er zelfs sprake was van 'show cooking'
op Spaanse wijze. De avond zal in het teken staan van
ontspanning, waarna op donderdagochtend een
teambespreking op het programma staat. Alle
ingrediënten zijn dus aanwezig om dit weer een prima
opmaat naar de 2e seizoenshelft te laten zijn. Tot de
volgende keer.
Doppos.....

Dag 2: Alles voor het team
De Spaanse morning begon uiteraard met een breakfast. Meteen hierna was er een uitgebreid teamoverleg, prima
voorbereid door Laurens en Chef de Mission Paul. Gezamenlijk werd er in een kleine 3 uur naar de eerste seizoenshelft
teruggekeken, doelstellingen voor de 2e helft bepaald en besproken, wat er eventueel nog beter kan. Uiteraard werd er
ook geconstateerd, dat 2017 in totaliteit voor RKZVC een topjaar was. Het team staat, maar kan wellicht nóg beter.
De lunch was nog beter dan gisteren en daarmee was de bodem gelegd voor een verrassingsmiddag. Er stonden
activiteiten op het programma, georganiseerd door een speciaal geformeerde commissie. Na een VVV-tour van een klein
uurtje door Zuid-Spanje werd de groep in 2-en gesplitst. De ene groep begon aan een mini-oorlog met verfbommen, de
andere ging met buggy's de bergen in. Na enkele uren werd hierin geswitcht. Bij beide groepen hilariteit alom met
avonturen, die voor sommigen minder prettig waren dan gewenst. Details worden u bespaard. In ieder geval
teambuilding, zoals het bedoeld is.
Het avondeten was opnieuw van kwaliteit, waarna de avond vrij was qua invulling. Of hierbij in het gratis all-inclusivehotel al dan niet alcoholische consumpties werden gebruikt is door u zelf in te vullen.
Vamos.......Doppos
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Dag 3 : hangen, trainen, slenteren en denken
De vrije donderdagavond is uitstekend verlopen. Na een tijdje bar-hangen werd het centrum van Torremolinos opgezocht.
Hier werd een café gevonden, waar waarschijnlijk de omzet van 2017 in één avond werd geëvenaard. Het was maar
even of de muziek van André Hazes overheerste Zuid-Spanje. Voetballers bleken opeens te kunnen zingen. Er was zelfs
een dame geregeld, die probeerde alle spelers op haar eigen wijze tot dansen te dwingen. Ze was echter niet voor niets
in de 1e ronde van de Miss Torremolinos-verkiezing afgevallen, dus dit lukte haar absoluut niet. Het was in ieder geval
uiterst gezellig, waarna moe, maar voldaan vroeg (?) het bed werd gevonden.
Na de inmiddels traditionele vitaminen-ochtendmaaltijd stond de 2e training op het programma. Een wiskundige
trainingsvorm werd door de helft van de spelers uitstekend uitgevoerd. Toen de andere helft het ook door kreeg
begonnen de positie- en partijspelen. Er werd bijna vanzelfsprekend scherp gestreden om de bal onder toezicht van de
Spaanse zon, die ondanks mindere voorspellingen weer 21 graden wist te produceren. Na afloop terug naar de douche,
de lunch en de vrije middag. Iedereen vulde dit uiteraard op zijn eigen manier in, waarbij het toeristische centrum favoriet
was.
Vanavond staat de pubquizz op het programma, waarbij getoond kan worden of voetballers ook op 1e klasse-niveau
kunnen denken. We zijn ongeveer halverwege het trainingskamp en deze kan nu al voorzichtig geslaagd worden
genoemd. Op naar de wedstrijd(en) van morgen..... manana manana....
Doppos.

Dag 4/5: Siberisch trainingskamp
Spanje ; altijd lekker weer, straks meer.....
Op de vrijdagavond stond, zoals al gemeld een pub-quiz op het programma. Er was door de activiteitencommissie een
prima vragenvuur voorbereid, die voor de nodige hoofdbrekens zorgde. De meeste hersencellen werden geprikkeld op
sportgebied, maar ook de muziekkenners konden hun ei kwijt. Na 1,5 uur was de winnende groep bekend, waarbij een
sfeer verhogende prijs hun prooi werd. Voor details hieromtrent graag melden bij deze winnaars. Na afloop werden de
vele barmannen zowel in het hotel als daarbuiten opnieuw in het zweet geholpen. Lekker drankje, prima sfeertje !
's-Avonds een kerel, 's-ochtends een kerel ; om 8 uur er al (?) uit, want een dik uur later stond er weer een training
gepland. Er zou die middag eigenlijk een wedstrijd gespeeld worden, maar ondanks een veelvoud aan telefonische mb's
ging dit helaas niet door. Achteraf bleek dit zelfs dubbel jammer. Het leek namelijk even meer op een Siberisch dan een
Spaans trainingskamp. Regen en gure harde wind maakten het bij slechts 8 graden voor meerdere spelers niet prettiger.
In het kader van karakterontwikkeling was het een prima testcase, maar dit is niet wat je verwacht als je naar Zuid-Europa
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gaat. Je kunt dus ondertussen nergens meer op vertrouwen....
Om 18.00 uur ging de reis naar Malaga waar een basketbalwedstrijd op topniveau werd bezocht. Het werd een show met
van alles er om heen. Leuk om een keer mee te maken samen met ongeveer 4.500 Spanjaarden. Hierna hebben we
samen met deze Spanjolen hun nationale feestdag (6 januari/3 koningen) gevierd. Er was o.a. een uiterst fraaie
lichtshow, waar ook weer duizenden mensen bij aanwezig waren. Voor de meesten was dit echter bijzaak. Het pittoreske
centrum met 317 kroegen, 128 restaurantjes, 336 terrasjes en 43 disco's is dan natuurlijk ook veel interessanter. Het
werd laat, het werd nog later en daarna weer heel vroeg. Niks mis mee zou je denken, maar toch ; de volgende ochtend
om 11.00 trainen........
Doppos

Dag 6/7 : Op huus an
De op één na laatste dag begon met de 4e training, die om 11.00 uur stond gepland. Nog één keer alles geven, want
daar was het o.a. toch voor bedoeld allemaal. Iedereen was nog niet okselfris, maar toch werd er weer hard gewerkt. De
middag en de avond waren vrij gepland, zodat iedereen kon doen wat hij zelf wilde. 's-Avonds werd toch besloten om ook
op dat gebied nog één keer alles te geven. Bar De Brabander aan de boulevard werd met een bezoek vereerd en daar
liet zanger Jason Bouwman voor de laatste keer het dak eraf gaan. Drankje erbij, niks mis mee......
De laatste dag was het vanaf al vroeg klaar maken voor het vele wachten ; op enkele zich verslapende spelers, in het
hotel, in de bus, op het vliegveld, in het vliegtuig, op het vliegveld, in de bus en......thuis
Het zit er dus op. 6 dagen naar de zon in een toeristische streek met 31 man en 1 dame, die allemaal voetbal als hobby
hebben. Oftewel ; alle ingrediënten aanwezig om er een prima trainingskamp te hebben, waarbij ook nog eens uitgebreid
aan teambuilding werd gedaan. Op voetbalgebied zijn er ook weer de nodige ontwikkelingen. Naast de meerdere
trainingen is zo'n weekje samen optrekken namelijk ook altijd goed voor een stukje hiërarchie. Verder kon de medische
staf uitgebreid hun werk doen. Enkele spelers met 'kleine pijntjes' hebben hersteltraining kunnen volgen, terwijl Joey
Belterman zelfs weer helemaal blessurevrij is. Over enkele weken staat de herstart van de competitie op het programma
en het lijkt er na dit trainingskamp op, dat de mannen van Laurens Knippenborg er klaar voor zijn. Hij kan samen met zijn
staf terugzien op een uitstekende week ; prima organisatie, lekker getraind, goede sfeer. Iedereen bedankt hiervoor.
Doppos weet: RKZVC is er klaar voor!!!
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RKZVC 2 2017 – 2018

Boven vlnr Gerry Beerten, Sil van Doorn, Brian Voorhuis, Pascal Klein Holkenborg, Kevin Waalderbos, Wilfried
Waalderbos
Midden vlnr Tom Hulshof, Bob te Molder, Mark Bokkers, Remco Buiting, Stefan Beerten, Wout Toebes, Niels te Molder
Onder vlnr Indie Meekes, Wesley Keegstra, Ferhat Ozerdogan, Thijs Rouwhorst, Giel Karnebeek, Roy Boekelder
Afwezig
David Cuppers, Jordi Hummelink, Tom te Molder

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1e Klasse B
FC Winterswijk 2
Stevo 2
RKZVC 2
Bon Boys 2
De Tukkers 2
Schalkhaar 2
NEO 2
BWO 2
Grol 2
Varsseveld 2
Luctor Et Emergo 2
MVV '29 2
Achilles '12 2
Tubantia 2

G
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

W GL V P DPV DPT PM
20 3 3 63 78 - 33
0
15 5 6 50 60 - 42
0
14 5 7 47 70 - 33
0
14 5 7 47 58 - 36
0
12 5 9 41 59 - 40
0
11 3 12 36 55 - 43
0
11 3 12 36 57 - 52
0
9 7 10 34 47 - 55
0
9 6 11 33 41 - 45
0
10 2 14 32 55 - 50
0
9 4 13 31 55 - 64
0
8 5 13 29 49 - 58
0
7 3 16 24 45 - 83
0
4 2 20 7 31 - 126 7

2e periode
FC Winterswijk 2
Varsseveld 2
De Tukkers 2
Stevo 2
RKZVC 2
Schalkhaar 2
Bon Boys 2
BWO 2
NEO 2
Grol 2
MVV '29 2
Achilles '12 2
Luctor Et Emergo 2
Tubantia 2

G W GL V P DPV
DPT
9 8
1 0 25
25 9
9 5
2 2 17
23 13
9 5
1 3 16
23 9
9 5
1 3 16
18 20
9 5
0 4 15
32 12
9 5
0 4 15
20 11
9 4
1 4 13
18 10
9 4
1 4 13
17 21
9 4
0 5 12
25 22
9 3
3 3 12
17 15
9 3
2 4 11
17 18
9 3
0 6 9
10 31
9 1
2 6 5
13 23
9 1
0 8 0
6 50

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

3e periode
FC Winterswijk 2
Stevo 2
Bon Boys 2
RKZVC 2
De Tukkers 2
Luctor Et Emergo 2
BWO 2
NEO 2
Schalkhaar 2
MVV '29 2
Varsseveld 2
Grol 2
Tubantia 2
Achilles '12 2

FC Winterswijk kampioen, RKZVC 2 promoveert via nacompetitie!!!
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1e periode
FC Winterswijk 2
RKZVC 2
Stevo 2
Bon Boys 2
Grol 2
NEO 2
Luctor Et Emergo 2
Schalkhaar 2
De Tukkers 2
Varsseveld 2
BWO 2
MVV '29 2
Achilles '12 2
Tubantia 2

G W GL V P
DPV DPT
8 6 0 2 18 11 8
8 5 2 1 17 17 8
8 5 1 2 16 19 9
8 5 1 2 16 19 - 11
8 5 0 3 15 17 - 10
8 4 1 3 13 13 - 14
8 4 0 4 12 18 - 20
8 3 2 3 11 14 9
8 3 1 4 10 16 - 14
8 3 0 5 9 17 - 17
8 2 2 4 8 10 - 12
8 2 2 4 8 10 - 14
8 2 1 5 7 15 - 24
8 0 1 7 1 5
- 31

G W GL V P DPV
DPT
9 6
2 1 20
42 16
9 5
3 1 18
23 13
9 5
3 1 18
21 15
9 4
3 2 15
21 13
9 4
3 2 15
20 17
9 4
2 3 14
24 21
9 3
4 2 13
20 22
9 3
2 4 11
19 16
9 3
1 5 10
21 23
9 3
1 5 10
22 26
9 2
0 7 6
15 20
9 1
3 5 6
7 20
9 3
1 5 6
20 45
9 2
2 5 5
20 28

Technische staf van RKZVC 2 in het seizoen 2017 – 2018

Trainer 2e selectie
Ferhat Ozerdogan

Leider RKZVC 2
Gerry Beerten

Ass.-scheidsrechter RKZVC 2 Leider RKZVC 2
Thijs Rouwhorst
Wilfried Waalderbos

Spelers RKZVC 2 seizoen 2017-2018 (Giel Karnebeek, ontbreekt)
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17-06-2018 RKZVC 2 – VDZ 2: 2 – 1 (0 – 1)
RKZVC 2 promoveert naar reserve hoofdklasse
Het ongelooflijke is gebeurt! Nadat het eerste team kampioen werd en volgend jaar hoofdklasse speelt, gaan ook de
mannen van Ferhat Erzodogan, trainer van RKZVC 2, volgend seizoen spelen in de reserve hoofdklasse. Daarmee is
RKZVC het enige team in de zondagscompetitie in de Achterhoek waarvan zowel het 1 e als 2e elftal in de hoofdklasse
speelt.

RKZVC 2 begon de wedstrijd de eerste 10 minuten goed maar kwam in de 12e minuut op een 1-0 achterstand. Op een
voorzet van links verkeek keeper Wesley Keegstra zich waarna een Arnhemse spits simpel kon binnen tikken. Tot aan
rust was het spelbeeld ongeveer in evenwicht maar het verschil zat ‘m in de gecreëerde kansen. RKZVC 2 kreeg er geen
één en VDZ 2 schoot veel in en rond de zestienmeter maar iedere keer werd er geblokt en één keer redde Wesley
Keegstra tot corner.
Na rust tapte RKZVC 2 uit een ander vaatje en ging op zoek naar de gelijkmaker. In de 48 e minuut kwam Brian Voorhuis
vrij door maar de keeper van VDZ 2 blokte zijn inzet. De aanvallende intenties van RKZVC 2 boden VDZ 2 de ruimte voor
tegenaanvallen waarbij RKZVC 2 het geluk had dat de Arnhemmers de kansen niet gebruikten. In de 59 e minuut stuiterde
een Arnhemse inzet via de binnenkant van de paal er uit. Het spel golfde daarna heen en weer en uiteraard liepen
spanning en emoties daarmee op. De VDZ keeper tikte een mooi schot van Tim van Wijngaarden tot corner. Wesley
Keegstra maakte zijn fout goed door te redden in een 1 op 1 situatie en een schot van VDZ 2 ging rakelings naast. In de
83e minuut kreeg RKZVC 2 een penalty omdat Bram te Molder onderuit werd gehaald. Tim van Wijngaarden schoot hard
door het midden de 1-1 op het scorebord. Evenals in de eerste twee rondes van de nacompetitie bleek RKZVC 2 over
een uitstekende conditie te beschikken en kon het daarmee ook vol doorgaan in de jacht op de overwinning. En die
kwam! In de 88e minuut draaide Bram te Molder zich aan de rechterkant knap vrij tussen vier Arnhemmers en bereikte
Tim van Wijngaarden op de kop van de zestienmetercirkel. Na een korte kapbeweging schoot hij met links snoeihard de
2-1 binnen. Na vijf minuten blessuretijd kon het in grote getale gekomen Zieuwentse publiek juichen en mochten spelers
en staf de felicitaties in ontvangst nemen.
Volgend jaar dus reserve hoofdklasse met veel leuke tegenstanders. Meest opvallend is dan uiteraard de derby tegen
Longa ’30 2. Maar ook FC Winterswijk 2, HSC ’21 2, DVC ’21 2, en Concordia 2 zijn interessant. Een seizoen om naar uit
te kijken.
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RKZVC 3 2017 – 2018

Boven vlnr Guus Rouwhorst, Brian Voorhuis, Eric Rouwhorst, Tom te Molder, Maikel Toebes, Stefan Beerten, Sander
Kolkman, Cas Maarse, Martin Slot
Onder vlnr Jelle Krabbenborg, Mark Bokkers, Roy Boekelder, Job Hummelink, Indie Meekes, Luc Spekschoor, Dennis
Krabbenborg,
Afwezig Mitch Belterman, Giel Karnebeek, Stijn Rouwhorst, Sjaak Storkhorst, Mout Storteler, Harm Wolters, Niek
Wopereis
Technische staf van RKZVC 3 seizoen 2017 – 2018

Leider RKZVC 3
Martin Slot
4e Klasse 08
1 Witkampers 3
2 RKZVC 3
3 HSC '21 4
4 Diepenheim 2
5 Rietmolen 2
6 Buurse 2
7 Markelo 3
8 Reünie 3
9 Bentelo 3
10 Grol 4
11 VIOS B. 3
12 SP Rekken 2

Leider RKZVC 3
Leider RKZVC 3
Cas Maarse
Jordy Knippenborg
G W GL V P DPV
DPT
22 18 2 2 56 81 - 27
22 15 2 5 47 61 - 31
22 14 1 7 43 52 - 32
22 12 3 7 39 55 - 40
22 11 4 7 37 46 - 37
22 9 6 7 33 36 - 32
22 10 3 9 33 41 - 39
22 7 2 13 23 43 - 50
22 6 5 11 23 28 - 49
22 6 2 14 20 27 - 64
22 5 4 13 19 33 - 66
22 1 2 19 5 13 - 49
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Assistent scheidsrechter RKZVC 3
Guus Rouwhorst

RKZVC 3 kreeg nieuwe inloopshirts
aangeboden door Bloemen op 12

Boven vlnr Cas Maarse, Guus Rouwhorst,
Brian Voorhuis, Eric Rouwhorst, Tom te
Molder, Maikel Toebes, Stefan Beerten,
Sander Kolkman, Martin Slot, Renate
Hesselink
Onder vlnr Jelle Krabbenborg, Mark
Bokkers, Roy Boekelder, Job Hummelink,
Indie Meekes, Luc Spekschoor, Dennis
Krabbenborg,
Afwezig Mitch Belterman, Giel Karnebeek,
Stijn Rouwhorst, Sjaak Storkhorst, Mout
Storteler, Harm Wolters, Niek Wopereis

Eric Rouwhorst overhandigt een shirt aan Renate Hesselink
van Bloemen op 12, sponsor van het inloopshirt van RKZVC 3
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RKZVC 4 2017 – 2018

Boven vlnr Tim Papen, Teun Krabbenborg, Myron Groot Zevert, Pim Donderwinkel, Bob Klein Goldewijk, Jur Eekelder,
Bart Kolkman, Mark Nijenhuis
Midden vlnr Stijn Wopereis, Mark Wopereis, Bern Klein Holkenborg, Thymen Paul, Freek Toebes, Marn Klein
Holkenborg, Stan te Molder
Afwezig
Thomas van Hagen, Bas te Molder
Technische staf van RKZVC 4 in het seizoen 2017 – 2018

Leider RKZVC 4
Mark Nijenhuis

Leider RKZVC 4
Remco Bokkers
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7e Klasse 15

G

W GL V

P DPV

DPT

1 SP Rekken 4

22 18

1

3

55 90 -

29

2 Vosseveld 3

22 13

6

3

45 78 -

31

3 FC Eibergen 5
4 RKZVC 4

22 13
22 13

3
3

6
6

42 88 42 78 -

55
46

5 SC Meddo 3

22 11

4

7

37 52 -

41

6 FC Winterswijk 10

22 10

3

9

33 69 -

53

7 FC Trias 7

22

9

3

10 30 56 -

63

8 Buurse 3

22

8

4

10 28 46 -

54

9 Grol 9

22

6

5

11 23 46 -

56

10 VIOS B. 8

22

5

3

14 18 43 -

76

11 HSC '21 8

22

4

1

17 13 27 -

77

12 MEC 4

22

3

2

17 11 24 -

116

RKZVC 5 2017 – 2018

Boven vlnr Thijs Winkel, Lars Krabbenborg, Johan Stortelder, Danny Wopereis, Maikel ter Bogt, Henry Klein
Holkenborg, Raymond Nienhuis, Martin Wopereis
Midden vlnr Mark Knippenborg, Bart de Graaf, Coen Hummelink, Erik Klein Goldewijk, Rens Spijkers, Roel Lankveld
Afwezig
Niels Kuiper, Gijs Reukers, Derk Toebes, Rick Wopereis
Technische staf van RKZVC 5 seizoen 2017 – 2018

Leider RKZVC 5
Martin Wopereis

7e Klasse 14

G W GL V

P DPV

1
2

VIOS B. 6
RKZVC 5

20 16
20 13

2
4

2
3

50
43

85
87

-

DPT
33
30

3

Gendringen 4

20 13

1

6

40

76

-

26

4
5

FC Winterswijk 11
RKZVC 6

20 11
20 11

6
1

3
8

39
34

53
71

-

41
49

6

Bredevoort 4

20

9

0

11 27

55

-

68

7

Varsseveld 9

20

7

3

10 24

33

-

59

8

KSH 3

20

6

1

13 19

33

-

72

9

Ruurlo 6

20

5

2

13 17

41

-

79

10

KSV 4

20

4

2

14 14

32

-

65

11

Vosseveld 4

20

2

4

14 10

31

-

75
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RKZVC 6 2017 – 2018

Boven vlnr Tonnie Hulshof, Jos Kolkman, Guus Kolkman, Marco Payers, Twan Hulshof, Rolph Kleinmeulman, Menno
Groters, Freddy Bokkers, Tonnie Kolkman
Midden vlnr Bennie Storkhorst, Derby Groot Severt, Wilco Wopereis, Eddy Immink, Marcel Peppelman, Martin Klein
Holkenborg, Patrick Klein Holkenborg, Marco Spekschoor, Niek Spekschoor
Afwezig
Ido Klein Holkenborg, Ronald Kleinmeulman
Technische staf van RKZVC 6 in het seizoen 2017 – 2018

Leider RKZVC 6
Jos Kolkman

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

7e Klasse 14
VIOS B. 6
RKZVC 5
Gendringen 4
FC Winterswijk 11
RKZVC 6
Bredevoort 4
Varsseveld 9
KSH 3
Ruurlo 6
KSV 4
Vosseveld 4

Assistent scheidsrechter RKZVC 6
Tonnie Hulshof
G
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

W GL
16 2
13 4
13 1
11 6
11 1
9
0
7
3
6
1
5
2
4
2
2
4

V
2
3
6
3
8
11
10
13
13
14
14

P DPV
DPT
50 85 - 33
43 87 - 30
40 76 - 26
39 53 - 41
34 71 - 49
27 55 - 68
24 33 - 59
19 33 - 72
17 41 - 79
14 32 - 65
10 31 - 75
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Leider RKZVC 6
Tonnie Kolkman

TOPSCORERS SENIOREN RKZVC SEIZOEN 2017 – 2018
nr
1
2
3
4
5
6-7
6-7
8-9
8-9
10
11-13
11-13
11-13
14-16
14-16
14-16
17-21
17-21
17-21
17-21
17-21
22-24
22-24
22-24
25-30
25-30
25-30
25-30
25-30
25-30
31-43
31-43
31-43
31-43
31-43
31-43
31-43
31-43
31-43
31-43
31-43

doel
punten
Sjors Storkhorst
28
Thijs Winkel
26
Myron Groot Zevert
25
Brian Voorhuis
24
Marco Spekschoor
17
Pascal Klein Holkenborg
13
Lars Krabbenborg
13
Freek Toebes
11
Freddy Bokkers
11
Mark Knippenborg
9
Ties Heutinck
8
Derby Groot Severt
8
Wilco Wopereis
8
Jens Schutten
7
Tom te Molder
7
Remco Bokkers
7
Joey Belterman
6
Dennis Krabbenborg
6
Sander Kolkman
6
Mout Storteler
6
Twan Hulshof
6
Pim Donderwinkel
5
Coen Hummelink
5
Harm Wolters
5
Bram te Molder
4
Harm Bokkers
4
Harm Wolters
4
Mark Wopereis
4
Roel Lankveld
4
Rick Wopereis
4
Bram te Molder
3
Sil van Doorn
3
Bob te Molder
3
Tim van Wijngaarden
3
Jelle Knippenborg
3
Marn Klein Holkenborg
3
Bob Klein Goldewijk
3
Bern Klein Holkenborg
3
Bas te Molder
3
Stan ten Have
3
Johan Stortelder
3

elftal
RKZVC 1
RKZVC 5
RKZVC 4
RKZVC 3
RKZVC 6 + 5
RKZVC 2
RKZVC 5
RKZVC 4
RKZVC 6 + 5
RKZVC 5
RKZVC 2 + 3
RKZVC 6
RKZVC 6+5
RKZVC 1
RKZVC 3
RKZVC 3
RKZVC 1
RKZVC 3
RKZVC 3
RKZVC 3 + 6
RKZVC 6
RKZVC 4
RKZVC 5
RKZVC 5 + 6
RKZVC 2
RKZVC 2
RKZVC 3 + 5
RKZVC 4
RKZVC 5
RKZVC 5
RKZVC 2
RKZVC 2
RKZVC 2
RKZVC 2
RKZVC 2
RKZVC 4
RKZVC 4
RKZVC 4
RKZVC 4
RKZVC 4
RKZVC 5

nr
31-43
31-43
44-55
44-55
44-55
44-55
44-55
44-55
44-55
44-55
44-55
44-55
44-55
44-55
56-80
56-80
56-80
56-80
56-80
56-80
56-80
56-80
56-80
56-80
56-80
56-80
56-80
56-80
56-80
56-80
56-80
56-80
56-80
56-80
56-80
56-80
56-80
56-80
56-80

doel
punten
Niek Spekschoor
3
Guus Kolkman
3
Wouter Pillen
2
Jouke Knippenborg
2
Waldo Rhebergen
2
Mart Schutten
2
Siebe Klein Goldewijk
2
Wout Toebes
2
Sjaak Storkhorst
2
Indie Meekes
2
Stan te Molder
2
Martin Klein Holkenborg
2
Menno Groters
2
Ronald Kleinmeulman
2
Sven Jurjus
1
Björn Doppen
1
Kevin Waalderbos
1
Remco Bokkers
1
Niels te Molder
1
Jordi Hummelink
1
Tom Hulshof
1
Giel Karnebeek
1
Davis Cuppers
1
Eric Rouwhorst
1
Jelle Krabbenborg
1
Luc Spekschoor
1
Ties Leneman
1
Sjaak Storkhorst
1
Tim Papen
1
Bart Kolkman
1
Danny Wopereis
1
Henry Klein Holkenborg
1
Jord Waalderbos
1
Bern Hummelink
1
Maikel ter Bogt
1
Ido Klein Holkenborg
1
Luc Spekschoor
1
eigen doelpunt tegenst. 1e
1
eigen doelpunt tegenst.5
1
totaal gescoord
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324

elftal
RKZVC 6
RKZVC 6
RKZVC 1
RKZVC 1
RKZVC 1
RKZVC 1
RKZVC 2
RKZVC 2
RKZVC 3
RKZVC 3
RKZVC 4
RKZVC 6
RKZVC 6
RKZVC 6
RKZVC 1
RKZVC 2
RKZVC 2
RKZVC 2
RKZVC 2
RKZVC 2+3
RKZVC 3
RKZVC 3
RKZVC 3
RKZVC 3
RKZVC 3
RKZVC 3
RKZVC 3
RKZVC 3 + 6
RKZVC 4
RKZVC 4
RKZVC 5
RKZVC 5
RKZVC 5
RKZVC 5
RKZVC 5
RKZVC 6
RKZVC 6

RKZVC 45+ 1 2017 – 2018

Boven vlnr Joost Rouwhorst, Ferdinand Schutten, Robert te Focht, René Doppen
Onder vlnr Henry Hummelink, John Krabbenborg, René Klein Holkenborg, Jos Kolkman, Raymond Meekes
Afwezig Bart Klein Goldewijk, Henry Weikamp, Jos Heutinck, Laurens Donderwinkel, Peter Rouwhorst, Wilbert
Stoverinck, Tonnie Hulshof
Technische staf van RKZVC 45+ 1 in het seizoen 2017 – 2018

Leider RKZVC 45+ 1
Joost Rouwhorst

Leider RKZVC 45+ 1
Eugène Hoenderboom

Najaar 2017
1e Klasse 12
najaar
1 Longa '30 45+1

20 12

5

3 41

30

-

14

2 Erix 45+1

20 10

8

2 38

27

-

8

3 RKZVC 45+1

20 7

7

6 28

22

-

14

4 SP Haarlo 45+1 20 5

7

8 22

14

-

17

5 Grol 45+2

3

16 6

6

-

46

G W GL V

20 1

P DPV

DPT

Voorjaar 2018
1e Klasse 10
voorjaar
1 Grol 45+1
2 RKZVC 45+1
SP Haarlo
3
45+1
4 SVBV 45+1

22

Leider RKZVC 45+ 1
Tonnie Krabbenborg

G

W

GL V

P DPV

DPT

12

8

4

0 28

26

-

8

12

6

3

3 21

29

-

14

12

5

3

4 18

19

-

18

12

0

0

12 0

7

-

41

RKZVC 45+ 2 2017 – 2018

Boven vlnr Raymond Klein Goldewijk, Wilfried Hoenderboom, Mark Lankveld, Bennie Storkhorst, Raymond Spexgoor,
Theo Maatkamp, Martin Toebes, Tonnie Krabbenborg
Onder vlnr Guido Stortelder, Peter Rouwhorst, John Krabbenborg, Erik Spexgoor, Joris Wassink, Jos Hoenderboom,
Manfred Harbers
Afwezig Rogier Bekkenutte, Erik Klein Goldewijk, Jos Kolkman, Willy Nijenhuis
Technische staf van RKZVC 45+ 2 in het seizoen 2017 – 2018

Leider RKZVC 45+ 1
Joost Rouwhorst

1
2
3
4

Leider RKZVC 45+ 1
Eugène Hoenderboom

1e Klasse 10 najaar

G W GL V

P DPV

Erix 45+2
Grol 45+3
Halle 45+1
RKZVC 45+2

12
12
11
11

21
15
14
14

6
4
4
4

3
3
2
2

3
5
5
5

19
11
9
7

DPT
- 8
- 14
- 13
- 11
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Leider RKZVC 45+ 1
Tonnie Krabbenborg
1e Klasse 13
1 voorjaar
AD '69 45+1
2 KSH 45+1
3 Grol 45+3
4 RKZVC 45+2
5 Halle 45+1

G

W GL V

20 9 10 1
20 10 6 4
20 6 4 10
20 5 7 8
20 3 7 10

P DPV
37
36
22
22
16

17
21
13
12
6

DPT
-

5
7
15
22
20

RKZVC JO19-1 2017 – 2018

Boven vlnr Walter Overkamp, Luuk Hillen, Lorenzo Krabbenborg, Nick Spekschoor, Jurek Domhof, Marco Waalderbos,
Raymond Klein Goldewijk
Onder vlnr Yoram Nieuwenhuis, Björn Doppen, Ties Leneman, Jasper Baks, Sven Huinink, Sven Reukers, Twan
Gebbinck, Siebe Klein Goldewijk, Daniel Karnebeek
Trainer /
leider JO19-1
Walter Overkamp

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2e klasse 07
NAJAAR
Ajax
B JO19-1
SJO HMC '17 JO191
RKZVC JO19-1

G
10
9
8
FC Winterswijk
8
JO19-2
Varsseveld JO19-1 8
Silvolde JO19-1
9
Gendringen JO19-1 8
DZSV JO19-1
9
VIOS B. JO19-1
8
Zelhem JO19-1
9
Ulftse Boys JO19-1 8

Leider JO19-1
Marco Waalderbos

W GL V P DPV
DPT
7 1 2 22 27 - 17
7 0 2 21 23 - 12
6 0 2 18 21 - 13
5 0 3 15 30 - 18
5 0 3 15 22 - 23
5 0 4 15 18 - 19
3 1 4 10 17 - 18
2 1 6 7
14 - 20
2 0 6 6
15 - 27
2 0 7 6
19 - 33
1 1 6 4
16 - 22
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2e klasse 06
1 VOORJAAR
RKZVC JO19-1
2 Varsseveld JO19-1
3 Ulftse Boys JO19-1
4 FC Winterswijk
5 JO19-2
SJO HMC '17 JO191 Neede JO19-1
6 Sp.
7 Longa '30 JO19-2
8 Grol JO19-2
9 VIOS B. JO19-1
10 Reünie JO19-1
11 KSV JO19-1
12 Hoeve Vooruit JO191 Lochem JO19-2
13 SP
14 SC Meddo JO19-1

Assistent
scheidsrechter
JO19-1
Raymond Klein
Goldewijk

G W GL V
13 13 0 0
13 10 1 2
13 9 0 4
13 7 3 3
13 7 1 5
13 6 2 5
13 6 1 6
13 6 1 6
13 5 2 6
13 5 1 7
13 4 0 9
13 2 4 7
13 1 2 10
13 1 0 12

P DPV
DPT
39 57 - 12
31 38 - 19
27 40 - 20
24 36 - 18
22 42 - 21
20 26 - 31
19 45 - 31
19 20 - 28
17 37 - 37
16 28 - 31
12 17 - 45
10 20 - 41
5
8
- 59
3
8
- 29

RKZVC JO19-1 wordt kampioen op 12-5-2018
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RKZVC JO17-1 2017 – 2018

Boven vlnr Teun Krabbenborg, Ticho Rouwhorst, Thijs van Ostayen, Chiel te Molder, Sven Doppen, Jarno Stoverinck,
Pim Klein Goldewijk, Kevin Waalderbos, Bart te Focht
Onder vlnr Joey Belterman, Rijk Voogel, Jelmer Harbers, Thijmen Domhof, Teun van Melis, Jord Waalderbos, Jord
Krabbenborg, Bram Groot Wassink, Wilbert Stoverinck
Afwezig Melvin Reukers

Trainer / leider JO17-1
Bart te Focht
2e klasse 09 NAJAAR
1 DZSV JO17-1
2 Varsseveld JO17-1
3 VIOS B. JO17-1
4 SJO HMC '17 JO17-1
5 Longa '30 JO17-2
6 FC Winterswijk JO1772
Gendringen JO17-1
8 Grol JO17-2
9 RKZVC JO17-1
1 Ulftse Boys JO17-1
0
1 AZSV JO17-2
1
1 Silvolde/Terborg
2 JO17-1

Trainer / leider JO17-1
Joey Belterman
G W GL V
10 8 1 1
10 6 2 2
9 6 1 2
10 5 3 2
9 5 0 4
9 5 0 4
9 4 2 3
10 3 3 4
10 4 0 6
10 3 0 7
10 2 1 7
10 0 1 9

Leider JO17-1
Wilbert Stoverinck

P DPV DPT
25 25 - 5
20 34 - 19
19 25 - 13
18 25 - 16
15 23 - 19
15 16 - 12
14 25 - 24
12 22 - 17
12 23 - 33
9
27 - 30
7
15 - 29
1
11 - 54

Assistent scheidsrechters JO17-1
Kevin Waalderbos
Teun Krabbenborg

2e klasse 11 VOORJAAR
1 VIOS B. JO17-1
2 Longa '30 JO17-2
3 RKZVC JO17-1
4 FC Winterswijk JO17-2
5 Grol JO17-2
6 FC Trias JO17-2
7 Longa '30 JO17-3
8 SJO HMC '17 JO17-1
9 Sp. Neede JO17-1
1 DEO JO17-1
0
1 Vosseveld JO17-1
1
1 FC Eibergen JO17-2
2
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G
11
11
11
11
11
11
11
11
11
10
11
10

W GL V
10 0 1
9 1 1
7 1 3
6 2 3
6 1 4
6 1 4
4 3 4
4 1 6
2 2 7
2 0 8
2 0 9
1 0 9

P DPV DPT
30 44 - 9
28 45 - 18
22 24 - 14
20 33 - 14
19 26 - 16
19 24 - 27
15 27 - 30
13 27 - 36
8
14 - 24
6
14 - 31
6
19 - 36
3
10 - 52

RKZVC JO17-2 2017 – 2018

Boven vlnr

Dick Schieven, Silke Wopereis, Jasper Lankveld, Stan Leemreize, Chiel van Dillen, Menno Arfman, Anouk
Harbers, Samantha Lankveld
Onderaan vlnr Koen Hillen, Sofie Weelink, Jildar Mul, Mack Hagelaar, Marthé te Molder, Wessel de Vries en Roel Jansen
Afwezig
Patrick Klein Holkenborg (trainer), Manfred Harbers (leider)

Trainer / leider JO17-2
Lawrence Mul
4e klasse 17 NAJAAR

Leider JO17-2
Samantha Lankveld
G

W GL

V

P DPV

DPT

1 Varsseveld JO17-2

8

7

0

1

21

38

-

2 FC Trias JO17-4

9

7

0

2

21

31

- 11

3 Longa '30 JO17-6

8

6

0

2

18

24

4 KSV JO17-1G

8

5

0

3

15

5 Longa '30 JO17-5

8

4

2

2

14

6 Meddo SC JO17-1G

8

3

1

4

7 Grol JO17-5

8

2

0

6

8 AZSV JO17-4

8

1

2

9 RKZVC JO17-2G

9

1

10 FC Trias JO17-5

8

1

Assistent scheidsrechter JO17-2
Manfred Harbers
G W GL V

P

DPV

1 Grol JO17-4

10 10

0

0

30

70

-

2 DZC '68 JO17-5

9

7

0

2

21

42

- 13

- 18

3 Ulftse Boys JO17-2

10 5

0

5

15

34

- 32

32

- 12

4 FC Trias JO17-5

10 4

2

4

14

22

- 24

20

- 16

5 VVG '25 JO17-3

9

4

1

4

13

17

- 29

10

23

- 16

6 Grol JO17-5

9

3

3

3

12

24

- 23

6

13

- 30

7 AZSV JO17-5

10 3

3

4

12

29

- 49

5

5

12

- 24

8 FC Eibergen/Rekken JO17-3

9

3

2

4

11

32

- 31

2

6

5

16

- 48

9 RKZVC JO17-2G

10 3

2

5

11

23

- 30

1

6

4

14

- 43

10 Varsseveld JO17-3

10 2

1

7

7

18

- 50

11 ST VVL/Stokkum JO17-2

10 1

2

7

5

14

- 35

5

5e klasse 07 VOORJAAR

27

DPT
9

RKZVC JO15-1 2017 – 2018

Boven vlnr Syl Doppen, Pim Kolkman, Thieme Terheardt, Bram Stegers, Joël Payers, Tijn Hoenderboom, Thomas
Hendriksen, Stijn Immink
Onder vlnr Peter Rouwhorst, Yob Goldewijk, Tom Klein Gebbinck, Willem Domhof, Daan Rouwhorst, Tristan
Krabbenborg, Thijmen Rouwhorst, Jesse Vos, John Krabbenborg
Afwezig Eugène Hoenderboom (assistent-scheidsrechter)

Trainer / leider JO15-1
John Krabbenborg

Leider JO15-1
Peter Rouwhorst

2e klasse 10 NAJAAR
1 SP Lochem JO15-2
2 FC Trias JO15-2G
3 Sp. Neede JO15-1
4 RKZVC JO15-1
5 FC Eibergen JO15-2
6 DEO JO15-1G
7 FC Winterswijk JO15-2
8 AZSV JO15-2
9 Grol JO15-2
10 Haaksbergen JO15-1
11 Longa '30 JO15-2
12 Ruurlo JO15-2

G
10
10
10
10
10
10
10
10
9
9
10
10

W
7
6
6
6
6
5
4
3
2
1
1
0

GL V
2
1
3
1
2
2
2
2
1
3
2
3
3
3
2
5
3
4
3
5
1
8
0 10

Assistent scheidsrechter JO15-1
Eugène Hoenderboom
P DPV
DPT
23 33 - 12
21 25 - 14
20 29 - 11
20 31 - 22
19 25 - 12
17 33 - 21
15 21 - 27
11 18 - 19
9
22 - 17
6
14 - 17
4
11 - 31
0
4 - 63

2e klasse 11 VOORJAAR
1 Doetinchem JO15-1G
2 MvR JO15-1
3 FC Trias JO15-2G
4 FC Winterswijk JO15-2
5 Grol JO15-2
6 AZSV JO15-2
7 RKZVC JO15-1
8 Halle JO15-1G
9 DEO JO15-1G
10 Sp. Neede JO15-1
11 SVBV JO15-1
12 FC Zutphen JO15-2G

28

G W GL
11 9
1
11 7
2
10 6
2
11 6
2
11 5
2
10 4
3
11 4
1
10 3
3
11 3
3
11 4
0
11 1
3
10 0
2

V
1
2
2
3
4
3
6
4
5
7
7
8

P DPV
DPT
28 32 - 13
23 35 - 16
20 18 - 16
20 27 - 19
17 30 - 24
15 19 - 13
13 21 - 23
12 11 - 16
12 30 - 20
12 16 - 24
6
9
- 28
2
15 - 51

RKZVC JO15-2 2017 – 2018

Boven vlnr Martin Wopereis, Wout Wopereis, Naud Gebbinck, Thijn Storteler, Toon van Boeckel, Ruben Koldewey, Rens
Spijkers, Caroline Harbers
Onder vlnr Jort Mul, Luuk te Molder, Thijs de Bree, Marijn Harbers, Jan Krabbenborg, Pim Teunissen, Mark Rouwhorst,
Bram Pierik, Pleun Boschker

Trainer JO15-2
Rens Spijkers
5e klasse 13 NAJAAR

Leider JO15-2
Caroline Harbers
G

W

GL

V

P

DPV

Assistent scheidsrechter JO15-2
Martin Wopereis
DPT 4e klasse 14 VOORJAAR

G

W GL

V

P

DPV

DPT

1 DZSV JO15-3

10 10

0

0

30

44

- 12

1 Gendring./Etten JO15-2 10

9

0

1

27

48

-

14

2 RKZVC JO15-2G

9

8

0

1

24

33

-

2 Longa '30 JO15-3

10

7

2

1

23

38

-

15

3 FC Winterswijk JO15-5 10

8

0

2

24

73

- 11

3 AZSV JO15-4G

10

7

0

3

21

35

-

9

4 AZSV JO15-5

10

7

0

3

21

64

- 22

4 FC Winterswijk JO15-5

10

6

2

2

20

33

-

14

5 Longa '30 JO15-5

10

7

0

3

21

40

- 29

5 RKZVC JO15-2

10

4

2

4

14

15

-

14

6 Grol JO15-4

9

5

1

3

16

43

- 31

6 DZSV JO15-3

10

4

2

4

14

20

-

20

7 AZSV JO15-6

10

4

1

5

13

19

- 31

7 DZC '68 JO15-11

9

3

0

6

9

14

-

19

8 FC Trias JO15-5

10

4

0

6

12

26

- 48

8 AD '69 JO15-1

9

3

0

6

9

22

-

35

9 Vosseveld JO15-2G

10

2

1

7

7

13

- 30

9 FC Winterswijk JO15-6

10

2

2

6

8

14

-

44

10 Halle JO15-2G

10

1

1

8

4

15

- 38

10 FC Trias JO15-4

10

2

1

7

7

26

-

62

11 MEC/Bredev. JO15-2G 10

1

0

9

3

15

- 53

11 Erix JO15-1

10

1

1

8

4

18

-

37

12 Varsseveld JO15-4

0

0

10

0

6

- 79

10

7

RKZVC JO13-1 2017 – 2018

Boven vlnr Björn Doppen, Marco Paijers, Mik te Plate, Pepijn Vosters, Finn Eekelder, Ryan Paijers, Raymond Niënhuis
Onder vlnr Hannes Domhof, Gijs Niënhuis, Sep Spieker, Kay Wolterink, Kevin Spieker, Sam Domhof, Wietse Stoverinck,
Roel Aagten, Dani Krabbenborg
Afwezig Lasse Brinkerhof, Stef Rouwhorst (trainer / leider)

Trainer / leider JO13-1
Björn Doppen

Trainer / leider JO13-1
Stef Rouwhorst

Leider JO13-1
Raymond Niënhuis

2e klasse 06 NAJAAR

G

W

GL

V

P

DPV

1 SDOUC JO13-1

10

8

2

0

26

46

- 19

2 VVG '25 JO13-1

10

8

0

2

24

35

-

3 Ulftse Boys JO13-1

10

7

1

2

22

44

4 MvR JO13-1

10

5

3

2

18

5 AZSV JO13-2

10

5

0

5

15

6 Zelos JO13-2G

10

5

0

5

7 FC Trias JO13-2

10

4

1

8 VIOD JO13-2G

10

4

0

9 Longa '30 JO13-2

10

3

10 RKZVC JO13-1

10

3

11 FC Winterswijk JO13-2G 10
12 Silvolde JO13-1

10

Assistent scheidsrechter JO13-1
Marco Payers

DPT 2e klasse 08 VOORJAAR

G

W

GL

V

P

DPV

1 DEO JO13-1G

10

8

1

1

25

20

-

2 RKZVC JO13-1

11

7

1

3

22

49

- 21

- 21

3 SP Lochem JO13-2

11

6

4

1

22

31

- 18

34

- 16

4 Zelos JO13-2G

11

6

0

5

18

38

- 27

21

- 17

5 Vosseveld JO13-1

11

6

0

5

18

37

- 26

15

29

- 41

6 AZSV JO13-2

11

5

3

3

18

23

- 15

5

13

28

- 46

7 Grol JO13-2

9

4

2

3

14

12

- 12

6

12

22

- 21

8 FC Eibergen JO13-2

11

3

3

5

12

18

- 21

3

4

12

18

- 22

9 Longa '30 JO13-2

11

3

2

6

11

22

- 26

2

5

11

29

- 31

10 FC Trias JO13-2

11

3

2

6

11

22

- 28

1

0

9

3

10

- 37

11 Ruurlo JO13-2

11

3

0

8

9

8

- 37

1

0

9

3

16

- 54

12 Silvolde JO13-1

10

1

0

9

3

10

- 52

7

DPT
7

RKZVC JO13-2 2017 – 2018

Boven vlnr Denzel Hendriks, Tim Wissink, Twan Hulshof, Jelte Beerten, Iris Jansen, Jens Domhof
Onder vlnr Joris Wassink, Stijn Onstenk, Sil Voogel, Douwe Stoltenborg, Ruben Klein Holkenborg, Daan Spexgoor, Sam
Domhof, Tim Wassink
Afwezig Lars Kolkman, Patrick Klein Holkenborg (trainer)

Leidster RKZVC JO13-2
Suzanne te Mebel
(geen foto)

Trainer / leider JO13-2
Patrick Klein Holkenborg
4e klasse 15 NAJAAR

Assistent scheidsrechter JO13-2
Guido Domhof

Leider JO13-2
Joris Wassink
G

W

GL

V

P DPV

DPT

4e klasse 403 VOORJAAR

G

W GL

V

P

DPV

DPT

1 SP Rekken JO13-1

10 10

0

0

30

66

- 11

1 Rietmolen JO13-1G

10

7

3

0

24

51

- 16

2 ST: KSV/Erix JO13-1

10

8

0

2

24

42

- 26

2 Vios B. JO13-1G

10

7

1

2

22

54

- 20

3 MEC/Bredev, JO13-1G 10

7

1

2

22

45

- 11

3 Longa '30 JO13-4

10

7

1

2

22

47

- 16

4 AD '69 JO13-1

10

7

0

3

21

58

- 29

4 AZSV JO13-5

10

7

1

2

22

33

- 21

5 VIOS B. JO13-1

10

7

0

3

21

44

- 17

5 Grolse Boys JO13-1

10

5

1

4

16

32

- 19

6 Longa '30 JO13-4

10

6

1

3

19

48

- 23

6 AD '69 JO13-1

10

4

0

6

12

44

- 46

7 AZSV JO13-4

10

4

0

6

12

8

- 34

7 Lochuizen JO13-1

9

3

2

4

11

30

- 27

8 Grol JO13-4

10

3

1

6

10

13

- 29

8 Grol JO13-4

9

3

1

5

10

18

- 25

9 RKZVC JO13-2G

10

2

0

8

6

10

- 33

9 Sp. Neede JO13-2

10

3

0

7

9

15

- 31

10 FC Winterswijk JO13-4 10

2

0

8

6

22

- 47

10 Vosseveld JO13-2

10

2

0

8

6

13

- 86

11 Longa '30 JO13-5

10

1

1

8

4

15

- 68

11 RKZVC JO13-2G

10

1

0

9

3

13

- 43

12 FC Trias JO13-4

10

1

0

9

3

8

- 51

RKZVC JO11-1 2017 – 2018

Boven vlnr Laurens Besselink, Storm Brinkerhof, Jip Doppen, Lars Wissink, Jordi ter Bogt, Maikel ter Bogt, Diederick
Brinkerhof
Onder vlnr Sem Rouwhorst, Jaap Domhof, Jessy Epping, Milan ter Bogt, Jochem Besselink

Trainer / leider JO11-1
Diederick Brinkerhof

Leider JO11-1
Maikel ter Bogt

Leider JO11-1
Laurens Besselink

1e klasse 10 NAJAAR

G

W

GL

V

P DPV

1 Bon Boys JO11-1

10

8

1

1

25

54

2 FC Eibergen JO11-1

9

7

1

1

22

3 SP Lochem JO11-1

9

7

1

1

22

4 AZSV JO11-1

10

7

1

2

5 Reünie JO11-1

9

5

1

3

6 FC Winterswijk JO11-1

9

4

0

7 Grol JO11-1

9

3

8 FC Trias JO11-1

10

3

9 Ruurlo JO11-1

9

10 Longa '30 JO11-1
11 RKZVC JO11-1

DPT

2e klasse 12 VOORJAAR

G

W GL

V

P

DPV

DPT

- 18

1 SP Lochem JO11-3

10

8

1

1

25

50

- 16

49

- 11

2 MEC/Bredev. JO11-1G

10

8

0

2

24

35

- 18

39

- 11

3 FC Winterswijk JO11-2

10

7

1

2

22

41

- 25

22

42

- 30

4 FC Trias JO11-2

10

5

2

3

17

33

- 24

16

35

- 36

5 VIOS B. JO11-1G

10

5

1

4

16

55

- 50

5

12

20

- 37

6 RKZVC JO11-1

10

4

1

5

13

28

- 26

1

5

10

27

- 27

7 FC Eibergen JO11-3

10

4

1

5

13

28

- 33

1

6

10

34

- 42

8 Ruurlo JO11-2

10

3

1

6

10

26

- 39

2

1

6

7

23

- 41

9 Grol JO11-2

10

2

3

5

9

26

- 38

10

2

0

8

6

30

- 47

10 AZSV JO11-3

10

2

1

7

7

25

- 52

10

0

0

10

0

9

- 62

11 Grol JO11-4

10

1

0

9

3

19

- 45

RKZVC JO11-2 2017 – 2018

Boven vlnr Gijs Stortelder, Noure Mul, Stijn Kampshof, Emiel Doppen
Onder vlnr Hans Kampshof, Ben Domhof, Mylan Kolkman, Ties Kampshof, Dries Domhof, Eef Klein Holkenborg, Björn
Domhof

Trainer / leider JO11-2
Hans Kampshof
3e klasse 19 NAJAAR

Leider JO11-2
Björn Domhof
G

W

GL

V

P DPV

10

9

0

1

27

55

- 16

2 MEC/Bredev. JO11-1G 9

8

1

0

25

83

3 Varsseveld JO11-2

10

8

1

1

25

36

4 AZSV JO11-4

10

7

0

3

21

5 DZSV JO11-2

10

6

0

4

6 Dinxperlo JO11-1

10

6

0

4

7 AD '69 JO11-2

9

3

0

8 Longa '30 JO11-5

10

3

0

9 RKZVC JO11-2G

10

2

10 DZC '68 JO11-4

10

11 SJO HMC '17 JO11-1

10

12 SDOUC JO11-3

10

1 Grol JO11-4

DPT

3e klasse 18 VOORJAAR

G

W GL

V

P

DPV

DPT

1 Ajax B JO11-1

11

9

1

1

28

61

- 20

- 16

2 FC Winterswijk JO11-4

11

9

1

1

28

54

- 15

- 19

3 DZSV JO11-2

11

7

3

1

24

43

- 22

46

- 30

4 AZSV JO11-4

11

8

0

3

24

37

- 25

18

54

- 24

5 FC Trias JO11-3

11

6

2

3

20

50

- 22

18

45

- 35

6 Etten JO11-1

11

5

3

3

18

38

- 32

6

9

35

- 51

7 Dinxperlo JO11-1

11

3

3

5

12

34

- 38

7

9

27

- 46

8 AZSV JO11-7M

11

2

2

7

8

20

- 54

0

8

6

21

- 39

9 Longa '30 JO11-5

11

1

4

6

7

29

- 50

2

0

8

6

44

- 78

10 Longa '30 JO11-6

11

2

1

8

7

25

- 58

2

0

8

6

29

- 65

11 RKZVC JO11-2G

11

2

0

9

6

15

- 42

2

0

8

6

24

- 80

12 FC Winterswijk JO11-5

11

2

0

9

6

31

- 59

RKZVC JO11-3 2017 – 2018

Boven vlnr Dolf van ’t Hooft, Sven Doppen, Niels Wopereis, Ruben van Dillen, Elles Wopereis, Jarno Stoverinck
Onder vlnr Sven Klein Nienhuis, Len te Plate, Tom Nijenhuis, Toby Goldewijk, Gijs Wessels, Sven Waenink, Amjad
Alsafadi
Afwezig Lars Verhoeven

Trainer / leider JO11-3
Sven Doppen

Trainer / leider JO11-3
Jarno Stoverinck

4e klasse 21 NAJAAR
1 FC Winterswijk JO11-4
2 FC Winterswijk JO11-5
3 Longa '30 JO11-6
4 FC Trias JO11-4
5 DEO JO11-1G
6 Grol JO11-5
7 AZSV JO11-7M
8 AZSV JO11-5G
9 KSV JO11-1
10 FC Eibergen JO11-5
11 Sp. Neede JO11-3
12 RKZVC JO11-3G
13 Erix JO11-1
14 MEC/Bredev. JO11-2G

G W GL V
10 10 0 0
10 8 0 2
11 7 2 2
10 7 1 2
11 7 1 3
11 7 1 3
10 7 0 3
11 4 1 6
10 4 0 6
11 2 2 7
10 2 1 7
10 2 1 7
10 1 0 9
11 0 0 11

Leider JO11-3
Dolf van ’t Hooft

P DPV
DPT
30 95 7
24 93 - 20
23 72 - 29
22 56 - 22
22 74 - 26
22 61 - 20
21 66 - 21
13 39 - 65
12 41 - 51
8 39 - 71
7 25 - 75
7 15 - 69
3 15 - 96
0 11 - ##

5e klasse 20 VOORJAAR
1 Doetinchem JO11-3G
2 Meddo SC JO11-2G
3 RKZVC JO11-3G
4 FC Trias JO11-8
5 Longa '30 JO11-9
6 Terborg JO11-2
7 Concordia-W JO11-4
8 Varsseveld JO11-4G
9 Zelos JO11-3
10 AZSV JO11-8
11 Silvolde JO11-2
12 Halle JO11-1

Leidster JO11-3
Elles Wopereis
G
11
11
11
11
11
11
11
11
10
11
10
11

W GL V P DPV DPT
10 0 1 30 82 - 14
9 1 1 28 60 - 17
7 0 4 21 48 - 38
6 2 3 20 50 - 46
6 0 5 18 51 - 49
5 1 5 16 38 - 42
5 1 5 16 34 - 38
3 2 6 11 22 - 37
3 0 7 9 23 - 39
3 0 8 9 41 - 71
2 1 7 7 28 - 54
1 2 8 5 25 - 57

RKZVC JO9-1 2017 – 2018

Boven vlnr Rob Aagten, Lynn Aagten, Taco Vosters, Jur Groot Severt, Wout te Molder, Derby Groot Severt
Onder vlnr Tim Rouwhorst, Roy Klein Nienhuis, Lasse Wopereis, Rein Domhof, Friso Vosters
Afwezig Jouke Knippenborg (trainer

Trainer JO9-1
Jouke Knippenborg

Trainer / leider JO9-1
Derby Groot Severt

Leider JO9-1
Taco Vosters

Leider JO9-1
Rob Aagten

1

Markelo JO9-1

9

7

1

1

22

78

- 27

2

RKZVC JO9-1G

9

7

0

2

21

56

- 23

3

Sp. Neede JO9-1

9

6

2

1

20

63

- 35

4

Reünie JO9-1

9

5

3

1

18

78

- 42

5

Ruurlo JO9-1

9

6

0

3

18

38

6

Vorden JO9-1

9

5

0

4

15

60

7

SP Lochem JO9-2

9

4

1

4

13

49

8

FC Winterswijk JO9-3

9

2

2

5

8

48

- 28 Van RKZVC JO9-1, JO9-2 en JO9-3 worden
geen standen meer opgemaakt door de KNVB.
- 58
Dit is de stand van het najaar 2017 die
- 42 (waarschijnlijk per ongeluk) even zichtbaar was.
- 53

9

Grol JO9-2

10

2

0

8

6

31

- 49

10 Longa '30 JO9-3G

9

1

0

8

3

30

- 93

11 FC Eibergen JO9-3G

9

0

1

8

1

11

- 92

RKZVC JO9-2 2017 – 2018

Boven vlnr Natasja Klumperink
Onder vlnr Jurre Spexgoor, Joes Penterman, Lynn Wolterink, Thijs
Klein Nienhuis, Pelle Kolkman, Pim Wessels
Afwezig Teun Stegers, Dirk-Jan Wessels (leider)

Trainster / leidster JO9-2 Leider JO9-2
Natasja Klumperink
Dirk-Jan Wessels
Sinds dit seizoen worden er officieel geen uitslagen en standen meer
gepubliceerd bij JO9. RKZVC JO9-2 werd afgelopen najaar echter wel
kampioen. Uit de eigen administratie die de technische staf heeft
bijgehouden blijkt echter dat ze bovenaan zijn geëindigd (zie onderaan
het overzicht met uitslagen).
De uitslagen van najaar 2017 van RKZVC JO9-2 staan hieronder.
RKZVC JO9-2 won het Norbert Kuijperstoernooi
Dat ze bovenaan geëindigd zijn, valt als volgt te beredeneren: beide
twee tegenstanders waartegen ze gelijk gespeeld hebben, hebben
daarnaast alle twee nog een andere wedstrijd verloren (dus 5 verliespunten). RKZVC JO9-2 heeft met 2 gelijke spelen 4
verliespunten, dus eindigden ze bovenaan.
23-9-2017
30-9-2017
7-10-2017
14-10-2017
28-10-2017

AZSV JO9-4
RKZVC JO9-2G
Zelos JO9-2G
RKZVC JO9-2G
Varsseveld JO9-2

RKZVC JO9-2G
Terborg JO9-2
RKZVC JO9-2G
Vorden JO9-2
RKZVC JO9-2G

4-9
5-2
0-8
3-2
3-4

4-11-2017
11-11-2017
18-11-2017
25-11-2017
2-12-2017

RKZVC JO9-2G
AD '69 JO9-1
RKZVC JO9-2G
FC Eibergen JO9-4
FC Winterswijk JO9-5 RKZVC JO9-2G
RKZVC JO9-2G
Halle JO9-1
Longa '30 JO9-5
RKZVC JO9-2G

3-3
5-2
3-3
5-1
5-7

RKZVC JO9-3 2017 – 2018

Boven vlnr Romy Rouwhorst, Ruben Rouwhorst, Thijmen Dibbets
Onder vlnr Erik Rouwhorst, Jana Alsafadi, Tygo Banning, Fedde Rouwhorst, Toon Domhof, Senna Waalderbos, Moniek
Theissen

Trainer RKZVC JO9-3
Erik Rouwhorst

Leider RKZVC JO9-3
Moniek Theissen

Van RKZVC JO9-3 worden geen standen meer opgemaakt door de KNVB.

RKZVC JO7 2017 – 2018
Hieronder de foto’s van RKZVC MINI F in het najaar 2017

Vlnr Judith Doppen, Lize Rouwhorst, Senna Krabbenborg, Ruben Rouwhorst, Jens Groot Severt, Sep Te Molder, Kay
Waalderbos, Pepijn Wessels, Siem Wassink, Sem Temming.

Vlnr Lize Rouwhorst, Senna Krabbenborg, Ruben Rouwhorst, Jens Groot Severt, Judith Doppen, Sep Te Molder, Kay
Waalderbos, Pepijn Wessels, Siem Wassink, Sem Temming

VERENIGINGSDAG 18 JUNI 2017
Er is geen afsluitende verenigingsdag voor alle teams gehouden in juni. De bedoeling is om in augustus / september een
startdag te organiseren voor het nieuwe seizoen.
Wel is na de laatste competitiewedstrijd van RKZVC 1 aandacht geweest voor afscheid nemende mensen bij het eerste
en de prijzen
Link naar fotoreportages: link 21-5-2017 Verenigingsdag 2017
Behalve van de spelers Wesley Keegstra, Tim van Wijngaarden, Remco Buiting, Ties Heutinck, Jelle Knippenborg, Bram
te Molder werd ook afscheid genomen van assistent trainer Lars Krabbenborg, teammanager Paul Bürer en verzorgster
Nienke Hulshof.
Een speler van het jaar (zoals voorgaande jaren gebruikelijk) werd niet meer gekozen. Daarvoor in de plaats werd het
hele 1e elftal gehuldigd voor het behaalde kampioenschap.

Aanvoerder Michiel Krabbenborg mocht daarvoor een beker in ontvangst nemen. Sjors Storkhorst ontving een beker als
topscorer van het eerste (en van alle senioren).

Henk Winkel werd verkozen als supporter van het jaar en kreeg daarmee een grote waardering voor al het foto- en
videowerk dat hij de laatste 10 jaar heeft gedaan.

Tenslotte werd ook RKZVC JO19-1 gehuldigd voor het behaalde kampioenschap van het voorjaar van 2018.

Deelname jeugd aan 4-daagse Lichtenvoorde in juni

PERSBERICHTEN
RTI nieuwe hoofdsponsor RKZVC
Met ingang van het seizoen 2018-2019 is Rouwhorst Transport Installaties B.V. (RTI) de nieuwe hoofdsponsor van de
trotse hoofdklasser RKZVC uit Zieuwent. RKZVC is verheugd dat zij in RTI een hoofdsponsor heeft weten te vinden die
sterk verbonden is met de club. Al vele jaren is RTI een trouwe sponsor. Knippenborg Fietsen heeft na 10 jaar
hoofdsponsorschap aangegeven het stokje over te willen dragen. Daarop heeft RTI aangeven de komende jaren haar
naam te willen verbinden aan RKZVC als hoofdsponsor.
RTI is een internationaal, zelfstandig opererend bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in het fabriceren en monteren van
geluidsarme compressorinstallaties naar speciale wensen van haar klanten. Het bedrijf kent haar oorsprong in Zieuwent,
waar het in 1988 is opgericht. Al snel na de oprichting is het bedrijf destijds verhuisd naar Lichtenvoorde, waar het nu nog
steeds gevestigd is.
RKZVC heeft in RTI een hoofdsponsor gevonden die past bij de cultuur en uitstraling van de club. RKZVC kijkt dan ook
uit naar een mooie en prettige samenwerking.

Op de foto (vlnr): Johnny Cuppers (Voorzitter RKZVC), Han Rouwhorst, Manfred Harbers en Normen Rouwhorst (Directie
RTI), Joris Wassink (Voorzitter BC RKZVC).

Topschutters Sjors Storkhorst en Wout Blasman imponeerden

TERBORG - Topscorers Sjors Storkhorst en Wout Blasman kijken terug op hun vele doelpunten en op
een bijzonder seizoen bij RKZVC en Silvolde.
Fred Diks 08-06-18, 07:48 Laatste update: 07:58
Op een zomerse avond op een Terborgs terras praten RKZVC-topscorer Sjors Storkhorst en Silvolde-goalgetter Wout
Blasman honderduit over hun gedeelde passie.
,,Als je pas twintig jaar ben en dan al 24 goals scoort in de hoofdklasse, waarom speel je dan niet bij De Graafschap?",
vraagt de Zieuwentse smaakmaker. ,,Jij bent toch veel beter dan een Vincent Vermeij, die nu in de spits bij Heracles
staat? Waarom melden zij zich niet bij jou Dat slaat toch nergens op? En waarom laat De Graafschap de vijf beste
spelers uit de regio niet een week meetrainen? Dan weten ze meteen of zij het niveau aankunnen."
Wout Blasman die hoofdklasser Silvolde verruilt voor GVVV, de tweededivisionist uit Veenendaal, haalt zijn schouders
op. ,,Daar krijg ik zelf ook altijd veel vragen over. Ik ben begonnen bij Terborg bij de F- en E-pupillen. Daarna ging ik naar
De Graafschap. Ik ben er tot en met de C-junioren gebleven. Ik moest weg omdat mijn eerste balaanname niet goed
genoeg was. Bij DZC'68 kwam ik als jeugdspeler al in het eerste. Ik scoorde in mijn eerste seizoen 27 keer. Bij Silvolde
14 en 24 maal. Ik kan geen vijf man op rij passeren, zoals Sjors. Mijn grote kracht is om op de goede plek te staan en de
bal erin te koppen. Zo ben ik in drie jaar aan 65 goals gekomen. Ik wil hogerop en daarom verkas ik naar GVVV. Ik zie
wel waar het schip strandt."
Storkhorst, die met RKZVC kampioen werd in 1E, kreeg onlangs vanwege zijn 29 doelpunten een trofee overhandigd
door Sjaak Swart. ,,Die vele goals, dat slaat echt nergens op. De raarste ballen van mij gingen erin. Ik snap er niets van.
Heel vaak waren het ook belangrijke doelpunten."
Als tiener trainde hij ooit al eens bij De Graafschap. ,,Dat was bij de D-tjes. Maar omdat ik toen beter was in tennissen en
voor wedstrijden het hele land door moest, heb ik niet alle trainingen kunnen meemaken. Toen hoefde het niet meer voor
De Graafschap. Vandaar dat ik, op een jaar Grol na, altijd bij Zieuwent ben gebleven. Vroeger was ik niet erg efficiënt. Ik
maakte lobjes en panna's. Pas de laatste jaren ben ik veel effectiever geworden."

Beide voetballers zijn bezeten van het spelletje en kunnen terugkijken op een fantastisch seizoen.

De twee topschutters uit de Achterhoek. Foto: Theo Kock © DE GELDERLANDER
,,Het is erg zuur dat we in de nacompetitie bij Goes strandden", blikt Blasman terug. ,,Maar langzamerhand komt het
besef dat we met onze groep een bijzondere prestatie hebben geleverd. En als jeugdtrainer werd ik dit seizoen ook nog
kampioen met DZC'68 C1 in de tweede divisie. Toen ik twee jaar geleden naar Silvolde ging, dacht iedereen dat het
moeilijk zou worden de successen nog verder uit te breiden. Maar door trainer Dennis van Beukering deden we zelfs mee
voor promotie. Hij heeft veel goede ideeën over aanvallend voetbal. Ik sluit mijn periode bij Silvolde af met de finale tegen
mijn oude club DZC'68. Ik heb er een geweldige tijd gehad. Het succes van Silvolde komt mede doordat iedereen lekker
normaal doet."
Dat ervaart Storkhorst ook bij RKZVC ook. ,,We hebben het heel gezellig met elkaar. Er is een geweldige saamhorigheid.
Maar er heerst, dankzij trainer Laurens Knippenborg, ook een prestatiecultuur. We zijn niet voor niets drie keer achter
elkaar kampioen geworden. Als je namelijk geen duidelijk doel hebt, kom je nooit hogerop."
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DIGITALE NIEUWSBRIEVEN SEIZOEN 2017 – 2018
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 2017 – 2018 zijn er 5 gemaakt en die staan op
de volgende bladzijden.
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Agenda
Maandag 25 sep Jaarvergadering 20.30
Maandag 9 okt Kruisjassen 20.00
Maandag 13 nov Kruisjassen 20.00
Maandag 11 dec Kruisjassen 20.00
Zondag 7 jan RKZVC Zieuwentrun(?)
Maandag 8 jan Kruisjassen 20.00

1 Agenda jaarvergadering ma 25 sept. 20.30

3 Nieuws van het bestuur

Datum
Maandag 25 september 2017
Aanvang
20.30 uur
Locatie
Kantine RKZVC
1 Opening door de Voorzitter
2 Binnengekomen stukken
3 Notulen jaarvergadering 2016 (notulen staan op
www.rkzvc.nl of openen 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
PAUZE
10 Bestuursverkiezing
Aftredend:
Johnny Cuppers
Herkiesbaar
Eugene Hoenderboom
Herkiesbaar
Bennie Storkhorst
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.
11 Rondvraag
12 Huldiging jubilarissen
13 Sluiting door de Voorzitter

- Er komt een herstelhonk in de kelder van de
kantine. De 1e selectie stelt €500,beschikbaar uit de extra gelden uit de
bekercompetitie
in
2015/2016
(Amstelcup). Op de dinsdag en donderdag is er ook
voor de jeugd de mogelijkheid hiervan gebruik te
maken (naast het gebruik maken van de medische staf).
Nadere info volgt zodra het gereed is.
- De problemen om vrijwilligers te krijgen voor m.n. de
training en leiding van diverse elftallen vraagt
misschien een andere aanpak. Voorstel is om een
commissie in te stellen die dit nader gaat onderzoeken.
- Het belijnen van kunstgrasveld voor de nieuwe
wedstrijdvormen bij de jeugd kost circa € 3500. Het
plaatsen van stippen € 800. Dit gaan we voorlopig niet
doen. Het markeren van de lijnen op de omheining van
het veld is voldoende om snel de pionnen uit te zetten.
- Nico Wessels heeft aangeboden om de streekbus van
De Timp in te zetten bij een wedstrijd. Dit wordt in
overweging genomen. De opbrengt van de bus komt
ten goede aan het Huntingtonfonds.
- Sinds twee jaar worden thuiswedstrijden van het
eerste met video geanalyseerd en dit is zeer wenselijk.
Dit wordt voor een groot deel door het 1e zelf betaald.
Het huidige systeem (Max sport) wordt ingeruild voor
een Russisch systeem. Ook de tweede selectie kan voor
enkele wedstrijden gebruik gaan maken van dit
systeem. Voor de overige teams is er komend jaar
éénmalig de mogelijkheid om een video-analyse te
maken. Het is een moderne ontwikkeling die de
technische staf ondersteund en bijdrage kan leveren
aan een goede voetbalopleiding. Volgend jaar wordt
bekeken hoe er verder mee wordt gegaan.

2 Kruisjasavonden seizoen 2017-2018
maandag 9 oktober 2017
maandag 13 november 2017
maandag 11 december 2017
maandag 8 januari 2018
maandag 12 februari 2018
maandag 12 maart 2018
maandag 9 april 2018
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- Bij alle wedstrijden wordt de nieuwe wedstrijdapp van
de KNVB gebruikt. Indien er geen mogelijkheid bestaat
om de wedstrijdapp zelf te gebruiken, is er tijdens
wedstrijddagen de mogelijkheid om de mobiele
telefoon van Carina te gebruiken. Voorlopig gebruiken
we deze mogelijkheid als alternatief voor de aanschaf
van een aparte tablet.
- Er wordt verder gewerkt aan het vernieuwen /
verplaatsen van de ingang. Het bouwen van extra
kleedkamers is niet meer nodig, mede gezien de te
verwachten krimp. Twee mogelijke schetsen staan
beneden.

4 Nieuws van het jeugdbestuur
- De JO9 heeft de eerste wedstrijden in nieuwe vorm
gespeeld. Dat is goed gegaan maar wel even wennen.
- De (nieuwe) trainers hebben de eerste ervaring
opgedaan met VTON en dat die ervaring positief is.
Romeo Delta gaat het sponsoren evenals de 1e
selectie, die vanuit hun sponsorpotje € 500 aanbieden.
Meer informatie over VTON staat op de laatste
bladzijde.

5 Gezocht: fotograaf
Henk Winkel wil stoppen met het maken van foto’s voor
RKZVC. We zoeken dus iemand voor het maken van
foto’s (en soms vervanging van Henk voor het maken van
video’s). Belangstellenden graag melden bij
b.storkhorst@chello.nl.
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6 Nieuwe website: ieder team eigen pagina?

8 Nieuwe voetbalapp voor jouw team

Per ingang van het nieuwe seizoen is het mogelijk om per
team een webpagina zelf in te vullen (JO15-1 gebruikt dit
bijvoorbeeld al). Teams kunnen dan bijvoorbeeld
wedstrijdverslagen plaatsen of doelpuntenmakers en
spelers die de assist geven bijhouden (zie voorbeeld bij
het RKZVC 1) zodat dit in een mooi overzicht komt te
staan.
Het voorbeeld van RKZVC JO15-1 is te zien via de
volgende link. Men ziet dan deze uitslag.

De nieuwe Voetbal.nl app is in augustus online gegaan
www.voetbal.nl. Vanaf dat moment kunnen alle
voetballiefhebbers met de nieuwe app aan de slag.
Uitslagen, standen, programma’s, kleedkamerindelingen
en nog veel meer.
De app begint bij het inloggen. Alle leden en
toeschouwers van jouw voetbalvereniging kunnen
gebruik maken van de Voetbal.nl app. Om je leden al
meteen vanaf de start goed verder te helpen, beginnen
we bij het begin: het inloggen in de app. Inloggen in de
app doe je met je emailadres. Het emailadres wat leden
hiervoor gebruiken moet overeenkomen met het emailadres zoals bij RKZVC geregistreerd staat (zie de mail
van deze nieuwsbrief).
Stap 1 Zorg er als club allereerst voor dat bij alle leden
een actueel e-mailadres staat vastgelegd.
Stap 2 Via deze mail weet ieder lid dat er een nieuwe
versie van de Voetbal.nl app komt en dat ze voor
hun persoonlijke programma met het emailadres waarop ze de mail ontvangen, in de
app kunnen inloggen.
Loggen leden niet in met het e-mailadres dat bekend is
bij RKZVC, dan worden deze leden als ‘toeschouwer’
gezien en is er voor hen in de app dus geen directe link
met de club. Handig is dus wel om in te loggen met het
e-mailadres dat bij RKZVC staat geregistreerd.
Ouders, opa’s, oma’s en supporters kunnen uiteraard
ook gebruik maken de Voetbal.nl app en zo onder andere
hun favoriete spelers, teams en clubs volgen.

09-09-2017

AZSV JO15-2

RKZVC JO15-1

1-0

Rechts naast de uitslag staat een tekentje en als men
daar op klikt, krijgt men het wedstrijdverslag met de
opstelling.

Als teams hiervoor interesse hebben, moeten ze zich
melden bij b.storkhorst@chello.nl.
Als er nog vragen en opmerkingen zijn, kunnen deze
altijd worden doorgegeven aan b.storkhorst@chello.nl

7 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 november 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.
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VTON voetbalmethode (deze informatie komt van de website van VTON)
De VTON Voetbalmethode is een doorlopende leerlijn voor de jeugd van
5 tot 19 jaar. Trainers en spelers werken in een jaarplanning samen aan
concrete doelstellingen. Zo werken ze met plezier aan hun ontwikkeling.
HOE WERKT HET
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 met coach tips, animaties van de organisatie op het veld
en filmpjes van voetbalhandelingen. De trainer heeft het materiaal
digitaal op zijn tablet of telefoon. Bekijk de voorbeeldtraining>>>

WAT LEVERT HET OP?
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 continuïteit, zelfs als trainers elkaar afwisselen. De methode maakt van een
jeugdafdeling een jeugdopleiding.
VIER PIJLERS
De VTON methode is gebouwd op vier pijlers.

1 Voor en door trainers
De voetbalmethode ontzorgt trainers met kant-en-klare
trainingen in een meerjarige leerlijn. Alle trainingen zijn
ontwikkeld vanuit de praktijk; welke ondersteuning willen
trainers als ze op het veld staan? We werken hierin nauw
samen met jeugdtrainers.

2 Brede ontwikkeling
De voetbalmethode ontwikkelt breed op: techniek, tactiek,
fysiek en mentaal. De onderdelen komen vanaf de jongste
groepen in alle trainingen terug. Bij de jongste spelers ligt de
nadruk op technischebasisvaardigheden. In de hogere teams
verschuift dit naar fysieke en mentale ontwikkeling.
3 Doorlopende leerlijn
De voetbal methode biedt een doorlopende leerlijn van 5 tot en met 19 jaar. Trainers werken met vaste jaarplanningen
aan concrete doelen voor elke leeftijd. Ze trainen hun spelers gedurende het jaar gericht naar deze doelen toe. Zo
werken ze stap-voor-stap aan hun ontwikkeling.
4 Digitaal & multimediaal
De voetmethode is volledig digitaal met een app voor alle platforms. Daardoor kunnen trainers op het veld de
oefeningen ondersteunen met filmpjes en animaties. De methode is continu in ontwikkeling. Door regelmatige updates
hebben trainers altijd de meest recente versie.
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RKZVC wenst
leden, supporters
en sponsoren fijne
feestdagen en een
voorspoedig 2018.

1 Agenda
16 december Playstationtoernooi Junioren
27 december Flessenactie van 9.00 tot 12.00
27 december Norbert Kuijperstoernooi
07 januari Seesing Personeel Nieuwjaarsrun
08 januari 20:00 Kruisjassen

2 Nieuws van het bestuur
Vanaf aankomend seizoen 2018-2019
zullen alle trainers, leiders en vrijwilligers
(waarvan persoonsgegevens bekend zijn)
gevraagd worden of zij toestemming
geven aan het publiceren van naam, contactgegevens en
foto op de website, in de voorzet en eventueel social
media. Persoonsgegevens zouden voor sommigen in
verband met werk gerelateerde zaken kwetsbaar kunnen
zijn. Door middel van een online formulier zal eenieder
de kans krijgen om verspreiding hiervan te voorkomen.

3 Nieuws van de sponsorcommissie
Sinds anderhalf jaar heeft RKZVC een Business Club en
tijdens de derby tegen Longa’30 werd er in de kantine
het nieuwe business club board opgehangen.

4 Flessenactie 27 december van 9.00 tot 12.00 uur
Op woensdag 27 december wordt de
jaarlijkse flessenactie gehouden. Van
9.00 tot 12.00 uur komen spelers 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.

5 Interview met Mart Schutten
Nu de eerste helft van het seizoen er bijna op zit, leek
het ons een leuk idee om Mart Schutten te interviewen
over zijn belevingen tijdens zijn eerste maanden terug
bij Zieuwent.
Mart hoe bevalt het je om terug te zijn bij RKZVC?
Het bevalt me erg goed om terug te zijn in Zieuwent bij
RKZVC. Een warme club met op dit moment een zeer
goede lichting. Het niveau van een training is op een
hoog niveau, mede dankzij onze staf die het maximale
uit de groep probeert te halen. Naast het voetbal is het
ook een hele hechte groep die graag nadien ook nog
een vervolg geeft aan een training of wedstrijd. Het is
ook niet geheel onbelangrijk dat er ook een gezellige
sfeer hangt zodat je optimaal kan presteren als groep
zijnde. Ik voel me in ieder geval op m'n gemak hier.
Wat kun je ons vertellen over het niveau hier?
Het niveau van trainingen is op een hoog niveau, door de
oefenstof van Laurens en Lars wordt iedereen geprikkeld
het hoogst haalbare uit zichzelf te halen. Het niveau van
onze eerste wedstrijden was echt top. Als wij een fitte
selectie hebben kunnen we erg goed voetballen. Dat zie
je op trainingen maar zeker ook in een aantal
wedstrijden, bijvoorbeeld die tegen Longa'30.
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De intensiteit van trainingen is vrij hoog omdat het
constant door gaat. Je hebt weinig rust tussen de
oefeningen door, wat het soms pittig maakt maar er zit
wel een goede balans in. Ik vind het zeker goed om
fanatiek te trainen en daar mag je dan ook wel wat van
voelen nadien.
Voor mij is de club natuurlijk niet
helemaal nieuw, dus ik kan m'n weg
hier wel aardig vinden. Daarbij werd
ik al een aantal jaren gevraagd of ik
terug wilde komen, wat me altijd
goed deed en uiteindelijk heeft doen
beslissen ook daadwerkelijk terug te
keren. Ik vind de sfeer in de groep
maar ook in de vereniging goed.
Daarbij praat ik niet alleen over hoe
teams met elkaar om gaan maar ook
nadien kunnen velen het goed met
elkaar vinden. Meerdere teams
mengen zich voor de gezelligheid na
een wedstrijd. Helaas zijn de trainingen van het 2e en 3e
op andere dagen, of misschien is dat maar goed ook om
het niet te vaak te gezellig te maken. Daarnaast heerst er
binnen deze teams echt wel een prestatiesfeer om het
hoogst haalbare uit de groep te halen.
In feite lijkt het behoorlijk op datgene wat ik had
verwacht toen ik besloot terug te keren. Ik wist dat er
een hele goede groep zou zijn, die bij de bovenste
plekken mee wil doen in de eerste klasse. Dat moet in
mijn ogen ook zeker haalbaar zijn als je het bekijkt na 10
wedstrijden waarin we 20 punten hebben behaald.
Daarnaast heb ik al een aantal keer aangegeven dat het
nadien ook een hechte groep is die de gezelligheid ook
hoog in het vaandel stelt. Dit is ook wat ik voor tijd had
verwacht.
Had je verwacht meteen de 1e periode te pakken?
Of ik dit direct verwacht had is achteraf wellicht
makkelijk te zeggen maar het is in ieder geval wat ik
gehoopt had. Dan heb je alvast een 'prijsje' te pakken
en dat was een mooie bekroning op vele mooie
wedstrijden waarop we een aantal keer echt goed
gespeeld hebben. Ik wist wel dat we een ploeg hadden
die dit zou kunnen bewerkstelligen.
Momenteel moeten we de rug rechten en het weer
oppakken om daadwerkelijk bovenin mee te kunnen
blijven doen. Als je ziet hoe Longa'30 de rug gerecht
heeft, vind ik dat persoonlijk erg knap. Hopelijk pakken
wij het ook weer op door veel punten te halen met als
het even kan, mooi en attractief voetbal.
Er zijn nu veel blessures en de eerste punten werden
gemorst. Hoe gaat het verlopen tot de winterstop?
Er zijn inderdaad een aantal pijntjes bij wat spelers die
dus niet voor de volle 100% ingezet kunnen worden,
maar hopelijk is na de winterstop iedereen er weer bij.

Ook Joey zal dan hoogstwaarschijnlijk weer aansluiten.
Dat zal ons voetbal ook niet slechter maken. We hopen
nu in de laatste wedstrijd voor de winterstop de volle
drie punten te halen thuis tegen de Zweef. Dat zal zeker
niet makkelijk worden maar iedereen weet waar we het
voor doen, dus dan moet je punten pakken om niet
verder naar de middenmoot te zakken.
Is je doelstelling (bovenin meedraaien) verandert nu
de 1e helft van de competitie grotendeels gespeeld is?
We hebben als groep nog niet echt een doelstelling
uitgesproken omdat dit op trainingskamp vaak gedaan
wordt aangezien je dan op de helft zit en je duidelijk
kan zeggen wat haalbaar is en gerealiseerd kan worden.
Wel heeft iedereen laten blijken dat ze voor de bovenste
plaatsen willen meespelen. Als het lekker loopt kunnen
meerdere spelers zich onderscheiden en nu is het zaak
om dat ook te doen als het minder goed draait. Als dat
gebeurt dan kunnen we leuke dingen gaan doen. Ik hoop
zelf nog steeds bij de eerste drie ploegen te eindigen en
dat is naar mijn idee haalbaar met een fitte selectie.
Waar gaan jullie precies heen op trainingskamp en wat
gaan jullie doen?
Wij gaan van 3 t/m 8 januari ons compleet aftrainen in
Malaga. Waar een aantal trainingen afgewerkt gaan
worden op een super strak complex met een mooi veld.
Daarnaast zal er volgens mij nog een wedstrijd plaats
vinden en tussendoor zal er tijd zijn voor ontspanning in
de Spaanse zon met een paar drankjes erbij. Ook ideaal
met een bijna complete groep, om je doelstellingen uit
te spreken en elkaar op een andere manier te leren
kennen, als dit nog niet het geval is. Je kent wellicht niet
iedereen even goed en dat komt als je 5 dagen bij elkaar
zit wel beter naar voren. Je komt er waarschijnlijk als
groep nog sterker uit en je weet waar je na de winterstop
heen wilt met z'n allen.
Je bent vast al vaker op trainingskamp geweest met
HSC ‘21 en AZSV. Wat is het verschil met RKZVC?
Ik ben met AZSV ook diverse keren naar de Spaanse zon
afgereisd maar toen lieten we onze voetbalschoenen in
Nederland. Daar was er enkel ruimte voor 3/4 dagen
ontspanning aan het einde van het seizoen. Met HSC'21
heb ik wel een aantal "trainingskampen" meegemaakt
waarbij er getraind werd, doelstellingen werden
besproken en er af en toe een lezing was van andere
sporters, etc. Maar dit vond vaak in Nederland plaats.
Uiteraard was er daarna ook ruimte voor gezelligheid.
Het verschil met deze clubs is dat we nu trainingen
afwerken op een top-complex in Malaga waarbij ik nu
wel m'n voetbalschoenen meeneem. Ik hoop dat we er
als team sterker uit komen zodat we dit redelijk goede
begin, voort kunnen zetten in de tweede seizoenshelft.
Mart bedankt voor je openheid, veel succes en plezier op
het trainingskamp!
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6 Trainingskamp
Van 3 januari tot en met 8 januari gaat het 1e elftal op
trainingskamp naar Torremolinos (nabij Malaga). Naast
de selectie en de begeleiding gaan ook René en Dick
vanuit het bestuur mee. Paul Bürer vertelt: “Tijdens het
trainingskamp trainen we 3 dagen en spelen we een
wedstrijd tegen zaterdag hoofdklasser vv Smitshoek.
Naast alle gezelligheid en trainen, is er ook altijd een
teambespreking, waarbij we met de hele groep ons
teamplan bespreken en bepalen wat de doelstelling zijn
voor de tweede seizoenshelft.”

7 RKZVC deelname aan stamppottournooi 45+
Op 23 december zullen er vanuit RKZVC 45+’ers
meedoen aan het 4e stamppottoernooi in Ruurlo.
Er wordt gespeeld op kunstgras onder leiding van KNVB
scheidsrechters. Na afloop is er voor iedereen natuurlijk
een heerlijk warm bord stamppot.

8 Zaalvoetbal lagere elftallen en 45+
Zondag 14 januari gaan de lagere elftallen en de 45 +
teams zaalvoetballen in het Sourcy van 12.00 tot 14.00
uur. Opgeven hiervoor bij de leiders van je eigen team.
Groeten, Eugène Hoenderboom

9 Lichtcontrole
Wijkagent Henk Jan
Bruntink kondigde
het al aan op
Facebook dat er
sinds kort weer
gecontroleerd wordt
op licht op de fiets.
Dit gebeurt ook bij
de Greune Weide.
Fiets veilig naar huis
en zorg ervoor dat je goede verlichting op je fiets hebt!

10 Seesing Personeel Nieuwjaarsrun
Zondag 7 januari 2018 vindt voor de 5e keer de Seesing Personeel Nieuwjaarsrun te Zieuwent plaats. In samenwerking
met RKZVC en Perfect Running wordt een run georganiseerd over 5 en 10 km over de prachtige kerkenpaden van
Zieuwent. Iedere deelnemer krijgt een digitaal startnummer zodat uw tijd automatisch wordt geregistreerd.
Voorafgaand aan de run is er voor de kleinere hardlopers een kidsrun door Zieuwent. Voor alle deelnemers is er de
mogelijkheid om te douchen in de kleedkamers van RKZVC.
De inschrijvingskosten bedragen:
5,- euro voor de 5 en 10 km - 2,- euro voor de kidsrun
Het inschrijfgeld voor leden van RKZVC wordt betaald door de club.
Opgeven kan op twee manieren:
1 doormiddel van het sturen van een mail met volledige naam,
leeftijd, geslacht en categorie naar: nieuwjaarsrunzieuwent@hotmail.com
2 door op de dag zelf aan te melden in de ruimte onder de kantine van RKZVC.

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
thomas100195@gmail.com of b.storkhorst@chello.nl.
Begin februari komt de volgende nieuwsbrief van het seizoen 2017-2018 uit. Bijdragen zijn van harte welkom.
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1 Agenda
6 april
16 april
19/20 mei
8 juli

Vrijwilligersavond vanaf 20.00
Kruisjassen vanaf 20.00
Seesing Tournament Pinkstertoernooi
Cafe voetbal (datum onder voorbehoud)

2 Vrijwilligersavond 6 april vanaf 20.00
Trainers,
leiders,
vlaggers,
lijnentrekkers,
schoonmakers,
terreinknechten, scheidsrechters,
"manusjes-van-alles", bestuursleden, fotograven, kantinejuffen,
commissieleden, kaartverkopers,
cameramannen, wasvrouwen en
iedereen die ook maar iets bijdraagt aan onze prachtige
club RKZVC is uitgenodigd voor de vrijwilligersavond!
Deze avond zal volledig in het teken staan van de grote
RKZVC-Voetbalkantine-PubQuiz! Met boeiende vragen
voor jong en oud, vrouw of man, met of zonder kennis
van voetbal onder het genot van een drankje en een
hapje om jullie als vrijwilligers wat terug te geven. Kom
allemaal op 6 april om 20.00 naar onze kantine op de
Greune Weide voor een prachtavond met iedereen die
bijdraagt aan de club!

3 Nieuws van het bestuur
a Vanaf januari wordt wekelijks door een
speler van het eerste elftal een voorbeschouwing voor de competitiewedstrijd
gegeven.
b De wetgeving omtrent persoonsgegevens wordt
gewijzigd: privacy wordt nog meer afgeschermd.
Thomas van Hagen heeft zich hier al mee bezig
gehouden en geeft aan dat het meer voor grotere
concerns is bedoeld. Hij zal het geheel in de gaten
houden.

4 VOG voor vrijwilligers van RKZVC-jeugdafdeling

Een voetbalvereniging moet een veilige omgeving zijn
voor minderjarigen. Eén van de middelen om een veilige
sportomgeving te creëren en seksuele intimidatie te
voorkomen, is het vragen van een Verklaring Omtrent
Gedrag (VOG) aan de vrijwilligers die met minderjarigen
werken. De KNVB en NOC*NSF stimuleren
sportverenigingen om een VOG op te nemen in hun
beleidsplan.
Het bestuur van RKZVC onderschrijft deze actie en wil als
onderdeel van haar beleid alle jeugdvrijwilligers vragen
om een Verklaring Omtrent Gedrag. Ook alle leden van
het jeugd- en hoofdbestuur vragen een VOG aan.
Wat is een VOG?
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een
verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden
geen bezwaar vormt voor het vervullen van een
specifieke taak of functie in de samenleving. Justis,
onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie,
screent personen die een VOG aanvragen en geeft de
VOG's af. Als iemand een VOG aanvraagt, doet Justis
onderzoek naar het justitiële verleden van een natuurlijk
persoon (NP) of rechtspersoon (RP). U krijgt in ieder
geval een VOG als u geen strafbaar feit heeft gepleegd
dat relevant is voor de betreffende functie.
Waarom een VOG?
Het invoeren van een VOG binnen de sport, en dus ook
binnen onze vereniging, geeft meer zekerheid over het
verleden van personen en vermindert de kans dat
iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen,
een functie kan uitoefenen waarbij hij of zij met kinderen
te maken heeft. Het aanvragen van een VOG in sport is
gratis. Dankzij een subsidiemaatregel van de regering
kunnen vrijwilligers van RKZVC gratis een VOG aanvragen

5 Vertrouwenspersoon
RKZVC wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar
iedereen met plezier bezig is met voetbal en zich thuis
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voelt binnen de vereniging. Met elkaar doen we er
immers alles aan om juist grensoverschrijdend gedrag
zoals pesten, conflicten en ruzie, discriminatie en
seksuele intimidatie binnen onze vereniging te
voorkomen om zo te zorgen voor een prettig en veilig
sportklimaat.
De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft
uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn
waarbij grensoverschrijdend gedrag niet kon worden
voorkomen. Binnen RKZVC willen wij dit graag voor zijn.
Dat is dan ook één van de redenen waarom binnen
RKZVC twee vertrouwenscontactpersonen zijn aangesteld. Zij willen fungeren als een centraal aanspreekpunt
om zo met elkaar te zorgen dat de wijze waarop we
binnen de club met elkaar omgaan respectvol en veilig is.
Bij de vertrouwenscontactpersonen kun je terecht met
vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang
bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit
geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders. Daarbij: snel
melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een
einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie,
maakt dat deze niet verergert en dat herhaling zo
voorkomen wordt.
Wat doen de vertrouwenspersonen? Zij luisteren naar je
verhaal en helpen je zoeken naar mogelijkheden om de
situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Zij doen niets wat je niet weet. De
vertrouwenscontactpersonen kunnen je helpen bij het
indienen van een klacht bij de vereniging, sportbond of
politie. Maar gewoon even praten kan ook. Zij geven
voorlichting over ongewenst gedrag, zorgen voor
adequate opvang van degene die klachten heeft over
ongewenst gedrag, zoeken naar een informele oplossing
en staan de melder / beschuldigde terzijde bij het

indienen van een formele klacht. Zij zijn bevoegd, met in
achtneming van de nodige vertrouwelijkheid, melder,
beschuldigde en / of andere betrokkenen aan te horen
en informatie in te winnen voor zover dit voor de
uitvoering van hun taken noodzakelijk is. Ze zijn bevoegd
om voor de uitoefening van hun werkzaamheden advies
in te winnen bij deskundigen.
De activiteiten van de vertrouwenscontactpersonen
vallen onder de verantwoordelijkheid van het dagelijks
bestuur van RKZVC. Bij het afsluiten van het jaar, of
indien nodig tussentijds, rapporteren de vertrouwenscontactpersonen aan de voorzitter of er meldingen zijn
geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe
voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. In deze
rapportage zullen geen namen genoemd worden.
De vertrouwenspersonen binnen RKZVC zijn:
• Ferdinand Schutten (06-45426121)
• Marja Fuchs (06-42055290)

6 Oprichting PR Commissie + oproep aan mensen
De afgelopen maand is er een nieuwe commissie opgezet
binnen RKZVC. Deze commissie wil alle taken met
betrekking tot PR van RKZVC bundelen zodat er een
beleid is. Alle social media kanalen, uitingen door middel
van de nieuwsbrief en andere communicatie worden zo
meer gestructureerd. Ook het beeld- en filmmateriaal
dat gemaakt wordt voor RKZVC is zo centraal beheerd.
Voor deze commissie zijn we nog op zoek naar
enthousiastelingen die willen helpen met het creëren
van content voor de site, social media kanalen etc.
Mocht je het leuk vinden om wat te doen voor deze
commissie of te horen wat er mogelijk is? Stuur dan een
berichtje
naar
06-3177770
of
mail
naar
thomas100195@gmail.com.

7 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
thomas100195@gmail.com of b.storkhorst@chello.nl.
Begin februari komt de volgende nieuwsbrief van het
seizoen 2017-2018 uit. Bijdragen zijn van harte welkom.

8 Oproep ‘historisch‘ materiaal van RKZVC
De laatste 10 a 15 jaar wordt van alles digitaal bewaard
over en van RKZVC. Over de periode vanaf de oprichting
in 1946 tot het begin van deze eeuw is er echter weinig
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meer beschikbaar. RKZVC wil daarom beginnen met het
aanleggen van een archief over de geschiedenis van
RKZVC in de eerste 55 jaar van de geschiedenis van de
club. Het gaat daarbij om filmopnames, foto´s,
krantenartikelen, verslagen, bestuurs- of commissievergaderingen, enzovoorts.
We roepen iedereen op om materiaal te sturen, af te
geven of eventueel een berichtje te sturen. Indien
gewenst krijgt men dit materiaal natuurlijk terug.
Om het archiveren iets gemakkelijker te maken, zou het
fijn zijn om bij het ingestuurde materiaal aan te geven
waar het over gaat. Bijvoorbeeld: welk jaar, welk team,
welke wedstrijd, wie staan er op een foto, eventueel of
er iets bijzonders was bij die foto of film, enzovoorts.
Het inleveren, opsturen of afgeven kan bij:
Foto´s en filmmateriaal:
Henk Winkel
h.winkel74@upcmail.nl
0544 - 351915 / 06 – 11186753
De Steege 87, 7136 MN Zieuwent
Artikelen, verslagen en tekst:
Bennie Storkhorst
b.storkhorst@chello.nl
0544 – 351947
Zegendijk 8a, 7136 LS Zieuwent

Mocht je je nog niet hebben opgegeven als vrijwilliger en
wil je wel een bijdrage leveren, laat het dan weten.
Ik hoor graag van jullie.
Met vriendelijke groeten, namens de toernooicommissie
Maartje Leneman maartjeleneman@hotmail.nl
Seesing Tournament

10 Bezoek social media
We mogen vaststellen dat RKZVC steeds meer bekend
wordt via social media. Hoogtepunt was natuurlijk rond
de wedstrijd tegen Longa ’30 toen de twitterberichten
in de 24 uur rond de wedstrijd 200.000 keer gezien zijn.
Vanaf eind september is het aantal volgers via Twitter
gestegen van 1633 naar 1810. Het aantal volgers via
Facebook steeg van 483 naar 620.
Enkele jaren geleden zijn Jarno Stoverinck en Jord
Waalderbos (nu spelend in JO17-1) op eigen initiatief
begonnen met een Instagram over RKZVC
(https://www.instagram.com/rkzvc_zieuwent/).
Zij hebben ondertussen ook 238 volgers.
De huidige website (VoetAssist) is in gebruik sinds half
februari 2017 (zie punt 10 wat trainers er mee kunnen
doen). Hieronder een grafiek van het websitebezoek.

9 Seesing Tournament
Beste allemaal,
Vorig jaar of voorgaande jaren zijn velen van 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. Nogmaals heel
erg bedankt!
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van RKZVC werden de
deelnemende teams van het zestiende jeugdtoernooi
van RKZVC gepresenteerd. Dit jaar één nieuwe naam in
Zieuwent en dat is Slavia Praag, de kampioen van
Tsjechië. Daarnaast komen Austria Wien uit Oostenrijk
en Celtic uit Schotland voor de tweede keer naar de
Achterhoek. Andere deelnemers, inmiddels bekende
gezichten van het Seesing Tournament, zijn: RSC
Anderlecht, Bayer 04 Leverkusen, Feyenoord, PSV, AJAX,
FC Twente en natuurlijk gastheer RKZVC. Dit jaar is het
toernooi op zaterdag 19 & zondag 20 mei 2018.
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
thomas100195@gmail.com of 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 VoetbalAssist
RKZVC maakt voor de website gebruik van VoetbalAssist. Hierin is veel mogelijk. Sinds kort wordt hier ook de
voorbeschouwing op de wedstrijd van het 1e elftal geplaatst. Maar VoetbalAssist biedt ook mogelijkheden voor trainers,
bijvoorbeeld een speler-volgsysteem. John Krabbenborg, trainer van RKZVC JO15-1, maakt hiervan al gebruik sinds het
begin van deze competitie. Enkele grafieken van de JO15-1 zijn hieronder toegevoegd.
Trainers die komend jaar daar ook gebruik van zouden willen maken, kunnen zich melden bij Bennie Storkhorst
(b.storkhorst@chello.nl). Eventueel kunnen ze nu al beginnen om ervaring op te doen zodat ze het volgende seizoen vanaf
het begin hun statistieken kunnen bijhouden.
Hieronder een aantal grafieken.
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WEBSITE en TWITTER BERICHTEN 2017 - 2018
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 zijn twitter en facebook bij gekomen. Dat heeft in enkele jaren een grote vlucht genomen met
ondertussen 1940 respectievelijk 800 volgers (augustus 2018).
Er staan her en der nogal wat links naar berichten en sites waarvan de koppeling mogelijk niet meer functioneert. Als de
“link” zwart is, functioneert de link dus niet meer. Is de “link” blauw dan functioneert de link wel.
Website en twitterberichten 2017-2018
31-8-2017
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.
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.
Het gehele programma van de voorbereiding 1e selectie
RKZVC voor het seizoen 2017 - 2018 staat rechts.

Indeling competitie en beker RKZVC 1 volgend seizoen
Velen zullen dit vandaag (5 juli) via Twitter al gezien hebben
maar bij deze toch nog even voor degenen die alleen op de
site van RKZVC komen.
In de beker speelt RKZVC tegen FC Zutphen (zaterdag 1e
klas), Vorden (zondag 2e klas) en Bon Boys (zondag 2e
klas). De competitie indeling staat hieronder.

Selectie RKZVC 2 begint woensdag 12 juli
Selectie RKZVC 2 begint woensdag 12 juli met de training.

De Voorzet 2017-2018 verschijnt 2 a 3 weken later
Omdat er erg veel jeugdtrainers en jeugdleiders zijn gestopt, is het moeilijk om alle jeugdteams weer van kader te
voorzien. Nog steeds zijn niet alle posities bezet (liefhebbers graag melden bij Rob Aagten!).
Om die reden zal De Voorzet 2 a 3 weken later bij alle leden worden bezorgd.
De jeugdleden weten ondertussen allemaal al wel in welk team ze volgend jaar spelen.
Het volledige competitieprogramma van RKZVC 1 (onder voorbehoud van wijzigingen) is te zien via de volgende
link: https://www.rkzvc.nl/220/58/competitie/
Prachtig wordt natuurlijk de wedstrijd RKZVC 1 - Longa '30 1 op 15 oktober in Zieuwent.
Het competitieprogramma is ook te vinden via teams/RKZVC 1/Competitie.
De Voorzet 2017-2018
De Voorzet 2017-2018 is te vinden via de volgende link.
Alle uitgaven van De Voorzet vanaf 2005-2006 zijn ook te
vinden via Clubinfo - Archief - De Voorzet.
Dinsdag 8 augustus start training lagere elftallen 20.15
Dinsdag 8 augustus start training lagere elftallen om 20.15.
Dus 4e, 5e, 6e en 45+.
De velden liggen er weer mooi bij. Het weer is mooi.
Heerlijk om rustig te beginnen met grotendeels een partijtje.
RKZVC-trio bij jeugd De Graafschap
Bij De Graafschap voetballen in het seizoen 2017-2018 in
de jeugd 3 spelers afkomstig van RKZVC.
Van links naar rechts Freek Voogel (JO19), Steffen IJzereef
(JO 17) en Devin Haen (JO15).
Alle info over Zieuwentse spelers bij BVO's (Betaald
Voetbal Organisaties) is te vinden via de volgende link.

De Voetbaltrainer
In het vakblad De Voetbaltrainer verscheen recent een artikel met een interview met Laurens Knippenborg.
In deze bijlage 1 is deel 1 van dit artikel te lezen.
In deze bijlage 2 is deel 1 van dit artikel te lezen.
Donderdag 1-sept: Toelichting gebruik nieuwe wedstrijd-app KNVB
Donderdagavond aanstaande om 19.30 uur willen we graag wat informatie delen omtrent de nieuwe wedstrijdzaken app.
Het zal niet veel tijd in beslag nemen, maar we willen in grote lijnen wat uitleggen gezien het gebruik van deze nieuwe
app op je mobiele telefoon. Handig zou zijn dat je deze app al hebt geïnstalleerd op je telefoon.
Deze is te vinden in de Play store voor Android gebruikers:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dexels.sportlinked.knvb&hl=nl
En voor de Apple gebruikers in de app store: https://itunes.apple.com/nl/app/wedstrijdzaken/id1141858630?mt=8
Ook via de volgende link kan informatie bekeken worden.
http://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/wedstrijdzaken/wedstrijdbepalingen/digitaal-wedstrijdformulier-veld--enzaalvoetbal/mobiel-dwf-veldvoetbal/ondersteuning
Tot donderdag in de kantine.

30-9-2017
Teamfoto's maken seizoen 2017-2018
Komend weekend wordt weer begonnen met het maken van teamfoto's van het seizoen 2017-2018. Zie hieronder het
schema (de tijden zijn aanvangstijden van de wedstrijd, dus graag eerder aanwezig!
zaterdag 7 oktober
08.30 RKZVC JO9-3
zaterdag 30 september 16.00 RKZVC JO17-2
zaterdag 7 oktober
11.15 RKZVC JO13-2
zondag 1 oktober
09.30 RKZVC 5
zondag 29 oktober
10.00 RKZVC 3
zondag 1 oktober
10.15 RKZVC 2
zaterdag 30 september 08.30 RKZVC JO9-1
zaterdag 14 oktober
08.30 RKZVC JO9-2
zaterdag 30 september 09.45 RKZVC JO11-2
vrijdag 3 november
19.30 RKZVC 45+2
zaterdag 30 september 14.15 RKZVC JO15-1

Afgelopen weekend is deze nieuwsbrief gemaild aan de leden. Via de volgende link kunnen belangstellenden deze ook
lezen.

Supporters kunnen zondag 8 oktober met de bus mee reizen
naar Schalkhaar voor de competitiewedstrijd:
Schalkhaar 1 – RKZVC 1
De bus vertrekt om 11.45.
Kosten: € 5 per persoon
Opgave bij: Huub Wopereis, 06 – 12844614,
h.wopereis@chello.nl
Eten uit de Streekbus, opbrengst
voor Huntington. Feestelijke 3e
helft na RKZVC–Quick 1888
Op zondag 1 oktober aanstaande
speelt het eerste elftal van RKZVC
haar eerste wedstrijd ooit in de
eerste klasse tegen Quick 1888. Eén
ding is zeker: dit duel wordt
onvergetelijk.
Om het feestelijke karakter van deze
middag extra luister bij te zetten,
staat na afloop van de wedstrijd de
Streekbus van De Timp op het terrein
van onze club. Tussen 17.00 en
19.00 uur kun je hier na aankoop van
een polsbandje à € 10,00 onbeperkt
genieten van heerlijke gerechten en
hapjes. De opbrengst van deze
gezellige derde helft gaat in zijn
geheel naar de Stichting Huntington Oost Achterhoek, de bekende stichting waar onze assistent-trainer Lars
Krabbenborg secretaris van is. Om 18.00 uur krijgen Lars en zijn medebestuurders bovendien de cheque overhandigd
van de Haringparty die de Lions Groenlo-Slingelanden op 30 juni jongstleden speciaal voor de aanpak van de Ziekte van
Huntington hebben georganiseerd.
Wil jij ook onbeperkt genieten van alle lekkers uit de Streekbus van De Timp? De polsbandjes zijn voor, tijdens en na de
wedstrijd in de kantine te koop. We hopen dat je van de partij bent!

Voetbal 2 daagse voor de jeugd t/m 12 jaar
16 en 17 oktober 2017 op de ‘Greune Weide’ bij RKZVC
Klik bijlage aan om het inschrijfformulier te openen. Daarop staat ook alle informatie over het programma.

Jubilarissen gehuldigd op ledenvergadering 25-9-2017
Op de druk bezochte ledenvergadering op 24-9-2017 (meer dan 60 aanwezigen) werden de jubilarissen even in het
zonnetje gezet. Hieronder de foto's. Het conceptverslag zal begin oktober gepubliceerd worden.
Eddy Immink, 50 jaar lid
Jos Heutinck 50 jaar lid (niet aanwezig op vergadering)

Eric en Peter Rouwhorst 40 jaar lid

Marco Spekschoor 40 jaar lid

Joris Wassink 40 jaar lid

John Eekelder 40 jaar lid

Willy Nijenhuis 40 jaar lid

Sjaak Storkhorst 25 jaar lid

Klik op de volgende link om de foto's te zien van de wedstrijd RKZVC 1 - Quick 188 1.

Koeling kantine te koop
De koeling in de kantine is vervangen. De 'oude' koeling is te koop.
Informatie bij Laurens Donderwinkel

31-10-2017
Darten 20 oktober in kantine
Op 20 oktober is er weer een dartavond in de kantine voor zowel de
jeugd als de senioren. zie onderstaande flyer voor alle informatie.

RKZVC 1 - Longa '30 1 14-10-2017
OP 14 OKTOBER VOND DE HISTORISCHE WEDSTRIJD RKZVC 1 – LONGA ’30 1 PLAATS. HIERVAN IS EEN
APARTE BOEK GEMAAKT. DEZE IS TE VINDEN VIA DE VOLGENDE LINK.
Op de volgende bladzijde drie gefotoshopt plaatjes. Er zijn er veel gemaakt in de week rondom de wedstrijd!

Op de volgende bladzijde enkele artikelen rondom deze historische wedstrijd

RKZVC verslaat brullende leeuw.
Klik voor het verslag de volgende link aan.

Lynn Aagten wint de penalty bokaal.

Maandag 13 november is de tweede kruisjasavond. Aanvang 20.00 in de kantine

Terugblik RKZVC 1 - Longa '30 1

Er was erg veel aandacht voor de eerste competitiewedstrijd tussen RKZVC 1 en Longa '30 1. Van de vorige confrontatie
28 jaar geleden (1988-1989) is weinig meer bekend. Daarom is nu zoveel mogelijk verzameld zodat iedereen over enkele
jaren met plezier op kan terug kijken.
Klik op de volgende link om het pdf-bestand te downloaden.
Overzicht van alles rondom RKZVC 1 - Longa '30 1 op 14-10-2017 groot (7,5 Mb)
Overzicht van alles rondom RKZVC 1 - Longa '30 1 op 14-10-2017 klein (2,5 Mb)
Alle foto's van de voetbal 2-daagse voor de jeugd van 16-17 oktober zijn te zien via de volgende link.

Onderweg naar Rigtersbleek. In de bus van Businessclublid.
Wedstrijd start om 19.00 u.

November 2017
RKZVC JO15-1 kreeg op 4 november nieuwe inloopshirts aangeboden door Siebert & Wassink.
Op de foto 2e van rechts Joris Wassink Hartelijk dank.

Onder leiding van Ferhat Ozerdogan blijft RKZVC 2 door met 1 - 0 te
winnen van FC WINTERSWIJK 2 thuis ongeslagen sinds 16 mei
2016.

De ultieme grensrechter (Mark Lankveld).

BloemenOp12 @BloemenOp12 31 okt.
Nieuwe warmloop shirts voor de mannen van het 3e elftal.

Erik Rouwhorst en Renate Hesselink

In 87 seconden 8 doelpunten zien van RKZVC in de laatste weken? Kijk via de volgende link.
https://www.youtube.com/watch?v=UluQH5_vwVg …
We zijn sleutels kwijt van kleedkamers 3, 5 en 6. Wie van RKZVC of tegenstanders heeft die niet ingeleverd? Bel

even naar kantine.
Onderweg naar Rigtersbleek. In de bus van Businessclublid Gelderesch .

Supporters kunnen zaterdag 28-10 met de bus mee naar Rigtersbleek voor de competitiewedstrijd Rigtersbleek Zie
bijgaande info.
RKZVC JO11-2 en JO11-3 bij De Graafschap - NEC

De spelers van RKZVC JO11-2 en JO11-3 bij De Graafschap - NEC stonden op vrijdag 17-11-2017 bij de
vlaggenparade bij de opkomst van de spelers van De Graafschap en NEC. Gedurende de wedstrijd waren ze de
'ballenjongens".
Hierna enkele foto's van deze belevenis voor de spelers van beide teams.

Alle teamfoto's zijn gemaakt
Op zaterdag 11 november is de laatste teamfoto
gemaakt (JO9-3). De teamfoto's zijn op de website te
vinden per team bij 'Teaminformatie'.
De teamfoto's van vorig jaar zijn blijven staan. Die zijn te
vinden door het seizoen 2016-2017 te kiezen.
Hiernaast de foto van JO7.

Controle op fietsverlichting
De donkere dagen voor kerst zijn er weer. Het is
belangrijk dat de fietsverlichting in orde is voor zowel de
jeugd als de senioren. Zorg dat je gezien wordt! Het is
voor ieders eigen veiligheid.

Op dinsdag 21
november
controleerde de
politie in Zieuwent.
Dat kan ook de
komende weken
weer gebeuren.
Laat je zien! In
Zieuwent ism
RKZVC en Veilig
Verkeer afd.
Gem_Oost Gelre
Club van 100
De Club van 100
heeft op
donderdag 30 november om 21.15 in de kantine de jaarlijkse bijeenkomst met hoofdtrainer Laurens Knippenborg in de
kantine.

Overlijden Jan Fukkink
Gisteren bereikte ons het droeve bericht dat onze oud trainer Jan Fukkink afgelopen zaterdag is
overleden. Jan mocht slechts 73 jaar worden. RKZVC heeft veel te danken aan Jan, die vaak aangaf een
groen-wit hart te hebben. Jan heeft vele jeugdteams onder zijn hoede gehad, maar ook verschillende
seniorenteams hebben van zijn kennis en kunde mogen profiteren. Wij wensen Jan's familie veel sterkte
toe bij de verwerking van dit verlies.

December 2017
7 december: Tot nader order mag er niet op het kunstgrasveld getraind worden!
14 december: Er mag weer getraind en gevoetbald worden op het kunstgrasveld.
Lars Krabbenborg nieuwe innovatieve trainer VVG’25 1!
Met ingang van het nieuwe seizoen heeft VVG’25 met Lars
Krabbenborg een nieuwe trainer voor het eerste elftal. Lars,
momenteel assistent trainer bij eersteklasser RKZVC, zit vol
ambitie. Een mooie combinatie dus.
Lars Krabbenborg nieuwe innovatieve trainer VVG’25 1!
Met ingang van het nieuwe seizoen heeft VVG’25 met Lars Krabbenborg een nieuwe trainer voor
het eerste elftal. Lars, momenteel assistent trainer bij eersteklasser RKZVC, zit vol ambitie. Een
mooie combinatie dus.

Samen naar een veiliger sportklimaat
Het NOC*NSF en de KNVB willen een veilige omgeving voor alle kinderen creëren
in samenwerking met organisaties, die activiteiten voor kinderen en jongeren tot 18
jaar organiseren. Klik volgende link aan om verder te lezen.

RKZVC 1 wenst iedereen prettige kerstdagen
en een voorspoedig, gezond, gelukkig en
sportief 2018
(klik op de groene tekst hierboven om de
koppeling te openen).

De velden en kantine zijn dicht van 23
december tot aan de Seesing Nieuwjaarsrun
op 7 januari.

Tussenstand begin december
Nadat zowel RKZVC 1 als RKZVC 2 voorjaar 2017 Kampioen werden, is dit in december 2017 een geweldige tussenstand!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Team
Longa '30 1
Rohda Raalte 1
RKZVC 1
Rigtersbleek 1
NEC 1
Heino 1
Quick 1888 1
BWO 1
SC Bemmel 1
Tubantia 1
De Zweef 1
Schalkhaar 1
FC Winterswijk 1
Stevo 1

G W
11 9
10 7
11 6
11 5
9 4
11 3
11 4
11 3
11 4
10 3
9 2
11 2
11 2
11 2

GL
0
2
3
4
2
4
1
4
1
3
4
3
3
2

V
2
1
2
2
3
4
6
4
6
4
3
6
6
7

P
27
23
21
19
14
13
13
13
13
12
10
9
9
8

DV
26
28
20
19
11
13
14
15
7
10
11
15
14
15

DT
11
8
11
13
9
14
17
22
16
10
12
22
23
30

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Team
FC Winterswijk 2
Bon Boys 2
RKZVC 2
Grol 2
NEO 2
Stevo 2
Schalkhaar 2
BWO 2
De Tukkers 2
Luctor Et Emergo 2
MVV '29 2
Varsseveld 2
Achilles '12 2
Tubantia 2

G W GL V
11 9 0 2
11 7 2 2
11 6 2 3
11 6 1 4
11 6 1 4
11 6 1 4
11 5 2 4
11 5 2 4
9 4 1 4
11 4 0 7
11 3 2 6
9 3 0 6
10 2 1 7
10 0 1 9

P
27
23
20
19
19
19
17
17
13
12
11
9
7
-2

DV
19
26
21
23
27
23
21
18
18
21
14
19
16
6

DT
10
11
13
16
21
19
12
15
14
27
20
20
32
42

RKZVC wenst al haar leden, supporters en sponsoren fijne feestdagen en een voorspoedig 2018 toe.

Norbert Kuypers toernooi
Het speelschema van de wedstrijden in het Norbert
Kuypers toernooi is te zien via de volgende link.

RKZVC JO13-1 wint Norbert Kuypers toernooi
27-12-2017

RKZVC JO13-1 en RKZVC JO9-2 winnen op toernooi
RKZVC JO13-1 en JO9-2 winnen op Norbert Kuypers toernooi.
Hiernaast de foto's van beide teams.
Namens RKZVC: beide teams van harte gefeliciteerd met de
behaalde resultaten.
RKZVC JO9-2 Norbert Kuyperstoernooi
RKZVC JO9-2 werd afgelopen najaar ook kampioen. Officieel
worden er geen uitslagen en standen meer gepubliceerd bij JO9.
Uit de eigen administratie die de technische staf heeft bijgehouden
blijkt echter dat ze bovenaan zijn geëindigd (zie onderaan het
overzicht met uitslagen).
De uitslagen van najaar 2017 van RKZVC JO9-2 staan hieronder.
Dat ze bovenaan geëindigd zijn, valt als volgt te beredeneren:
beide twee tegenstanders waartegen ze gelijk gespeeld hebben,
hebben daarnaast alle twee nog een andere wedstrijd verloren
(dus 5 verliespunten). RKZVC JO9-2 heeft met 2 gelijke spelen vier
verliespunten, dus bovenaan geëindigd.
AZSV JO9-4
RKZVC JO9-2G
4-9
RKZVC JO9-2G
Terborg JO9-2
5-2
Zelos JO9-2G
RKZVC JO9-2G
0-8
RKZVC JO9-2G
Vorden JO9-2
3-2
Varsseveld JO9-2
RKZVC JO9-2G
3-4
RKZVC JO9-2G
AD '69 JO9-1
3-3
RKZVC JO9-2G
FC Eibergen JO9-4
5-2
FC Winterswijk JO9-5 RKZVC JO9-2G
3-3
RKZVC JO9-2G
Halle JO9-1
5-1
Longa '30 JO9-5
RKZVC JO9-2G
5-7

RKZVC heeft in Arjen Nijman een nieuwe assistent-trainer gevonden voor volgend seizoen
RKZVC heeft in Arjen Nijman een nieuwe assistent-trainer gevonden voor het nieuwe seizoen. Arjen
is 25 jaar, komt uit Lichtenvoorde en is in het bezit van TC-2. Hij tekent voor 1 seizoen en zal de
functie blijven combineren met het trainerschap van het
JO-13 team van De Graafschap. RKZVC wil Arjen enorm
veel succes wensen in het volgende seizoen.

Op 27 december flessenactie van 9.00 tot 12.00 uur
Op woensdag 27 december wordt de jaarlijkse flessenactie gehouden. Van
9.00 tot 12.00 uur komen spelers 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.

Flessenactie succesvol
Vandaag weer een succesvolle "flessenactie" gehouden. Dank aan alle mensen die lege
statiegeldflessen en kratten hebben ingeleverd. Bedankt spelers, leiders en ouders van de
JO17-1 en JO17-2 voor jullie hulp en niet te vergeten SPAR Zieuwent voor de medewerking .
Voetbaljaarboek RKZVC seizoen2016-2017
Het
"Voetbaljaarboek RKZVC seizoen 2016-2017" is gereed. Veel info over teams (met eindstanden), persberichten,
twitterberichten en wedstrijdverslagen van het 1e elftal zijn in dit boekwerk verzameld. Het voetbaljaarboek is te openen
via de volgende link.

RKZVC selectie op trainingskamp in Malaga
Het is al bijna zover. De eerste selectie van RKZVC gaat op trainingskamp naar Malaga. De afgelopen jaren heeft het
trainingskamp RKZVC veel gebracht. De koppen gingen de afgelopen jaren dezelfde kant op en een teamdoelstelling
werd bepaald.
Ook dit jaar is Malaga weer de bestemming. De selectie verblijft in Hotel Gran Cervantes, gevestigd in Torremolinos nabij
Malaga.
De bedoeling is om op de website met regelmaat een kort verslag te zetten.
De competitie start in het laatste weekend van januari. Door middel van drie trainingen en een wedstrijd kunnen we een
goede basis leggen voor de eerste competitiewedstrijd.
Programma in het kort:
Woensdag 3/1
− 03:00 Vertrek van Greune Weide
− 06:50 Vlucht naar Malaga
− 15:30 De eerste training
Donderdag 4/1
− 10:00 Teambespreking
− 14:00 - 18.00 Teamactiviteit
Vrijdag 5/1
− 11:00 Training
− 20:00 Quiz
Zaterdag 6/1
− 11:00 - 13.30 Wedstrijd (halve wedstrijd tegen vv Lyra (3e kl zat) en halve wedstrijd tegen Deltasport, (2e kl zat))
Zondag 7/1
− 11:00 Training
Maandag 8/1
− 07:00 Vertrek naar Malaga Airport
− 12.45 Landen op Vliegveld Eindhoven
Januari 2018
Seesing Personeel Nieuwjaarsrun 2018
Op de eerste zondag van 2018 vindt voor de
vijfde keer de Seesing Personeel Nieuwjaarsrun
te Zieuwent plaats. In samenwerking met RKZVC
en Perfect Running wordt een run georganiseerd
over 5 en 10 km over de mooie kerkenpaden van
Zieuwent. Elke deelnemer krijgt een startnummer
voorzien van een bibtag (MyLaps) zodat uw tijd
automatisch wordt geregistreerd. Voorafgaand aan de run is er voor de kleinere
hardlopers een kidsrun door Zieuwent. Voor alle deelnemers is er de
mogelijkheid om te douchen in de kleedkamers van de accommodatie van
RKZVC.
De start van de 5 en 10 km is om 12.00 uur vanaf het terrein van RKZVC. Om
11.30 start de kidsrun.
Online vooraf inschrijven is mogelijk via deze link
De inschrijvingskosten bedragen:
5,- euro voor de 5 km en 10 km
2,- euro voor de kidsrun
Het inschrijfgeld voor leden van RKZVC wordt betaald door de club.
Opgeven kan op twee manieren: (1) doormiddel van het sturen van een mail met
volledige naam, leeftijd, geslacht en categorie naar: nieuwjaarsrunzieuwent@hotmail.com of (2) door op de dag zelf aan te melden in de ruimte
onder de kantine van RKZVC.
13:00 Uitreiking Seesing Personeel Nieuwjaarsrun
Direct na de finish van de 10km zal de prijsuitreiking van de 5 en 10 km van de
Seesing Personeel Nieuwjaarsrun plaatsvinden. Naar verwachting is dit rond
13:00.
14:00 Nieuwjaarsreceptie RKZVC + aansluitend loting deelnemers Seesing
Tournament
De volledige uitslag is gepubliceerd op www.seesingnieuwjaarsrun.nl

Hieronder de winnaars met foto.
Heren 10 km
1 Jordy Kloet
00:33:21 (parcoursrecord) (foto rechts)
2 Pascal Schepers
00:34:28
3 Bas Arentz
00:34:34

Dames 10 km
1 Sandra Wassink
00:40:30
2 Ellen Dekker-Wopereis 00:44:43
3 Dennise Van Der Donk 00:45:00

Dames 5 km
1 Wendy Mullink
2 Kaily Groot Zevert
3 Kelly Wolters

00:19:13
00:20:36
00:22:48

Heren 5 km
1 Ruben Garretsen 00:16:49
(parcoursrecord)
2 Tim Mengerink 00:16:52
3 Luuk Nusselder 00:17:06
Kidsrun 1,2 km
1 Koen Henkdriksen
00:06:01
2 Duke Peppelinkhausen 00:06:06
3 Thom Berkelder
00:06:08

Nieuwjaarstoespraak 2018 Johnny Cuppers
Geachte aanwezigen,
Namens het bestuur van RKZVC heet ik jullie allemaal van harte welkom op deze
nieuwjaarsreceptie en wens ik jullie een gelukkig en voorspoedig 2018.
Ik weet het, op de vorige receptie heb ik u beloofd dat ik hier dit jaar niet zou staan.
Maar niets zo veranderlijk als een mens. Ik heb me om laten praten. Twee
argumenten gaven de doorslag om er toch nog een nieuwe periode als voorzitter bij
aan te knopen. Allereerst waren er door het stoppen van Joris en Manfred al
tamelijk veel wisselingen in het bestuur en ten tweede was daar de opmars van het
1e naar de 1e klasse met wedstrijden tegen Longa in het verschiet. Daarom besloot

ik mijn periode als voorzitter met 3 jaar te verlengen en ik moet zeggen, dat ik daar tot nu toe geen spijt van heb gehad.
Het afgelopen jaar is er namelijk weer voldoende gebeurd binnen de club, waar je je als bestuurder flink mee bezig kan
houden. Allereerst was daar het besluit niet aan de samenwerkende jeugdorganisatie met Mariënvelde en Harreveld te
beginnen. Een besluit dat ons flink leden heeft gekost, maar ook een aantal kaderleden besloot het bijltje erbij neer te
gooien. Jammer, maar het bestuur staat nog steeds 100% achter de genomen beslissing. De vooruitzichten voor een
succesvolle samenwerking waren er gewoon onvoldoende, zodat het onverantwoord was om in te stappen. We zijn nu
een jaar verder en onze jeugdafdeling heeft de aderlating goed op weten te vangen. En zoals elk nadeel zijn voordeel
‘hep’, is het uitbreiden van het aantal kleedkamers door het vertrek van die leden niet langer noodzakelijk en zullen de
nieuwbouwactiviteiten dit jaar beperkt blijven tot de realisatie van een nieuwe entree met kassa.
Ondanks de kleinere jeugdafdeling was het ook dit jaar weer een crime om voldoende jeugdtrainers en jeugdleiders te
vinden. Nu is dit al jaren een terugkerend item op de bestuursagenda, maar het probleem lijkt met het jaar groter te
worden. Daarbij komt dat steeds luider de roep om vrijwilligers te laten screenen klinkt. Eenduidig de ‘me too’ gedachte
en de wens vanuit de overheid, en eigenlijk ook vanuit RKZVC, om vrijwilligers die met jeugd werken, een verklaring
omtrent gedrag te laten overleggen, wordt er voor sommigen wellicht toch weer een extra drempel opgeworpen om
vrijwilliger te worden. Daarom heeft het bestuur besloten om een soort ‘denktank’ in het leven te roepen, een commissie
van wijze mannen en vrouwen die eens van buitenaf kijkt naar het vrijwilligersprobleem. In deze commissie hebben
Stephan Papen, Eric Hummelink, Hanneke Kolkman, Barend Wassink en Marijke Engelen zitting genomen. Zij gaan
bekijken hoe RKZVC het doet, hoe andere verenigingen het doen en of er voorbeelden zijn, successtory’s in den lande,
waar RKZVC haar voordeel mee kan doen. Het bestuur wenst de 5 veel succes en wijsheid, en is razend benieuwd naar
de aanbevelingen. Alle mensen die wel besloten hebben om als vrijwilliger bij RKZVC aan de slag te gaan, wil ik nu eerst
hartelijk voor hun inzet. Het is al vaak geroepen, maar ik roep het opnieuw: Zonder jullie kunnen we de boel sluiten!
Gelukkig beseffen jullie dat lid zijn van een vereniging betekent dat je samen de vereniging runt. Wij hebben ons
‘verenigd’ met zijn allen om samen te kunnen genieten van de voetbalsport, zowel actief als passief. Verenigen betekent
samen iets mogelijk maken. RKZVC wordt misschien soms bijna gerund als een bedrijf, maar is dat zeker niet. Wij zijn
met zijn allen lid van de vereniging, we zijn geen klant van een bedrijf. Daarom graag een hartelijk applaus voor alle
vrijwilligers van RKZVC! Genieten van de voetbalsport, zowel actief als passief.
Wat betekent dat nu. In het beleidsplan is te lezen, dat de basisdoelstelling van RKZVC is, de leden plezier te laten
beleven aan het uitoefenen van de sport voetbal en dat voor veel leden het beleven van sportplezier direct gekoppeld is
aan het behalen van een zo goed mogelijke sportprestatie.
Dat slaat natuurlijk op het actieve deel. Het passieve deel heeft wat mij betreft betrekking op onze trouwe supporters.
Voor beide categorieën moeten we zorgen dat de randvoorwaarden goed voor elkaar zijn. En daar wordt dan ook
voortdurend aan gewerkt.
Zo zijn recent, tussen kerst en oud en nieuw, de plafonds in kleedkamers 1 en2 vervangen. Dankzij de inzet van een deel
van het 4e, of ‘Söwent Seubn’ , zoals ze zich hardnekkig blijven noemen, te weten Joep Holkenborg, Thomas van Hagen,
Yordi Hummelink, Bas te Molder en Pim Donderwinkel, alsmede dankzij John en Jelle Krabbenborg, Marco Payers en
Carina Hulshof, zien die kleedkamers er weer netjes en gelikt uit.
Optimale randvoorwaarden. Het woord viel al eens. Velen denken dan meteen aan het eerste elftal. En het klopt dat het
eerste vaak een voortrekkersrol heeft in de verdere optimalisatie van de randvoorwaarden. Zo gingen zij als eerste
werken met video analyse. De videobeelden van Henk Winkel, waar we allemaal zo van genieten, werden opgestuurd
naar een gespecialiseerd bedrijf, dat de beelden analyseert en opknipt in hapklare brokken, welke door Laurens
Knippenborg dan weer gebruikt worden om spelers beter te maken. De kosten hiervoor werden door het eerste zelf
opgebracht. Sinds dit jaar betaalt ook RKZVC een deel van die kosten. Dit omdat we het belang ervan onderschrijven en
het ook beschikbaar willen laten zijn voor de jeugdafdeling en het tweede elftal. Afgesproken is dat het 2e er 3x gebruik
van kan maken, en de jeugdelftallen 1x, naar behoefte. Een mooi voorbeeld van hoe het eerste elftal zorgt voor
vernieuwing en vooruitgang binnen de hele vereniging.
Een ander voorbeeld is het herstelhonk, hieronder in de kelder. Een vurige wens van de eerste selectie en ons medisch
team. Ook hier trokken zij de kar en heeft het bestuur ingestemd met de realisatie ervan en hiervoor is een deel van de
opbrengsten van het bekeravontuur van het 1e in seizoen 15/16 gebruikt. Ook hier onder voorwaarde dat de hele club
ervan kan profiteren. Elk lid dat kampt met een blessure kan zich melden bij ons medisch team, olv John Eekelder, en
wordt dan begeleid naar herstel. Dus wil je van het herstelhonk gebruik maken, neem contact op met het medisch team.
Ik wil met beide voorbeelden duidelijk maken hoe ons eerste elftal de hele vereniging op een hoger plan trekt. Maar met
het stijgen van de klasse, lopen ook de kosten op. En natuurlijk willen we niet dat leden hiervoor extra zouden moeten
betalen. De contributie mag om deze reden niet stijgen. Daarom zal ook in komende jaren sponsoring steeds belangrijker
worden. Nu al wordt bijna 40% van de begroting betaald uit sponsorinkomsten en ik voorzie dat dat de komende jaren
alleen maar meer zal gaan worden. Voor de sponsorcommissie ligt daar een mooie uitdaging. Maar ik ben er vast van
overtuigd dat Joris en zijn mannen deze uitdaging aan kunnen. De oprichting van businessclub RKZVC, een club die snel
groeiende is, is hiervan een mooi voorbeeld. In elk geval wil in nu alvast alle huidige sponsoren van RKZVC hartelijk
bedanken voor hun steun aan onze club en wil ik toekomstige op het hart drukken maar vooral snel aan te sluiten. We
kunnen uw bijdrage goed gebruiken.

Ik wil afsluiten met een kleine vooruitblik. Niet dat ik in ga schatten of het 1e nu wel of niet de hoofdklasse haalt. Want
ergens vind ik het wel mooi zo, in de 1e klasse. Op reisjes naar Sneek, Alkmaar en Den Haag zit ik niet te wachten. Maar
moeten we dan Sjors maar 6 wedstrijden schorsen? Of een feestje organiseren de avond voor de beslissingswedstrijd in
de nacompetitie? Natuurlijk niet. We leggen de jongens geen strobreed in de weg. Als het gebeurd, dan gebeurt het.
Zoals het Achterhoeks spreekwoord zegt: Attamottanmottat. We zullen er ons wel mee redden, zoals we ons er altijd mee
gered hebben. Nee, ik wil even vooruitblikken naar 3 maart. Over 2 maand al. De wedstrijd Longa-RKZVC op
zaterdagavond, ik meen 6 uur. Toen wij de 1e klasse bereikten zei Marcel Eekelder te vrezen voor parkeerruimte gebrek
als ‘al die Söwentse boeren met d’n trekker noar Lechtenvoorde komt”. Ik roep u allen op Marcel niet teleur te stellen en
massaal met de trekker naar de Schatbergstraat te rijden. Kijken of ze het net zo goed opgelost hebben als wij hebben
gedaan.
Sportvrienden, want dames en heren kan niet meer. Ik wens jullie allemaal het allerbeste voor 2018 toe, met hopelijk veel
sportief plezier en succes.
Bedankt voor jullie aandacht en ik zie jullie dit jaar op ‘de Greune Weide’.
Voorzitter RKZVC

Steun uit onverwachte hoek bij de wedstrijd Stevo 1 – RKZVC 1 op

28-1-2018! Pastor Pikkemaat (met bierflesje)

Sjors Storkhorst behaalt 6e ster!
In de wedstrijd tegen Schalkhaar heeft Sjors Storkhorst zijn 6e ster
behaald. Sjors scoorde hierin 1 keer voor RKZVC en brengt zijn totaal nu
op 150!
Voetbalnederland deelt per 25 gescoorde competitiedoelpunten een ster
uit. Het totaal aantal doelpunten van Sjors Storkhorst is nu op 150
gekomen en is voldoende voor de 6e ster
Sjors scoorde zijn doelpunten tegen de volgende clubs: (aflopend
gesorteerd op aantal per club).
Gendringen
Ruurlo
AD 69
PAX
VIOD Doetinchem
Westervoort sc
Witkampers
TRIAS FC
TVO
Lochem SP
DVV
Concordia W
DCS
Dinxperlo

9
9
7
6
6
6
5
5
4
4
4
4
3
3

Doetinchem
Baakse Boys
Eibergen FC
Ajax B
LONGA 30
KSV Vragender
MEC
Reunie
Ulftse Boys
Vorden
WVV 34
Winterswijk FC
Rood Wit
VIOS B

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2

Stevo
Schalkhaar
BWO
Luctor et Emergo
AZC
Heino
Erica 76
Babberich
Bemmel SC
DVC 26
Bon Boys
Bredevoort
Erix

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1

Etten
Neede
Quick 1888
SDOUC
Silvolde
Spero
Terborg
ROHDA Raalte
Varsseveld
Zelhem
De Zweef
WVC
Winterswijk

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

'Supporters RKZVC komen met 100 tractoren naar Longa'
Raymond Willemsen 29-01-18, 09:23 Laatste update: 09:24

LICHTENVOORDE - De voorzitters van Longa'30 en buurman RKZVC moeten zich melden in het gemeentehuis in
Lichtenvoorde in aanloop naar de derby op zaterdag 3 maart. "Ik heb ooit gezegd dat de wedstrijd niet op
zaterdagavond kan worden gespeeld, omdat de boeren in Zieuwent dan moeten melken", aldus Longa'30voorzitter Marcel Eekelder. "Mijn collega Johnny Cuppers van RKZVC heeft nu tijdens de nieuwjaarsreceptie in
Zieuwent de leden opgeroepen om allemaal met de tractor naar Lichtenvoorde te komen. Ze willen met 100
tractoren komen."
"De gemeente en de politie maken zich nu een beetje zorgen. Ze willen van ons weten hoe we dit gaan
oplossen en of er geen parkeerprobleem ontstaat." Eerder dit seizoen won RKZVC de burenruzie met 5-0
van koploper Longa'30. Toen omzoomden ruim 3.000 supporters het veld op sportpark De Greune Weide.
Ook op 3 maart wordt veel publiek verwacht.
Via de volgende link is de nieuwjaarstoespraak van Johnny Cuppers te zien
waarin hij oproept om met de trekker te komen. https://youtu.be/RfGvJKcKsdE
Reactie Supportersclub Longa ‘30
Waarom zouden Gemeente Oost Gelre en Politie Oostgelre zich hier zorgen om maken? Dit
gaat iedere thuiswedstrijd van RKZVC nu toch ook gewoon goed?
Februari 2018
Maandag 12 februari is de volgende kruisjasavond in de
kantine van RKZVC vanaf 20,00 uur!
Behoorlijke bezetting bij het
kruisjassen vanavond.

Rotzooi opruimen. Zo jammer dit!!
Natuurlijk mag de jeugd gebruik maken van ons prachtige kunstgrasveld maar rotzooi maken wordt niet getolereerd!
Ruim je afval op anders moeten we als club maatregelen treffen die ook de onschuldigen raken..... Dus ruim je afval op!

Ferhat Ozerdogan verlengt contract
Ferhat Ozerdogan is volgend jaar voor het 3e seizoen 2e trainer van RKZVC. Afgelopen
week werd het contract van Ferhat Ozerdogan verlengd, zodat hij zijn 3e jaar als trainer van
de 2e selectie in zal gaan. Nadat RKZVC 2 in 2016 degradeerde van de 1e klasse naar de 2e
klas wist Ferhat Ozerdogan met zijn team in het vorige seizoen meteen het kampioenschap
te bemachtigen, zodat RKZVC 2 momenteel opnieuw in de 1e klasse speelt.
Ook dit seizoen gaat het daarin goed: ze misten op één punt na de 1e periodetitel en staan
momenteel op de 2e plaats. Er is alle reden om aan te nemen dat ze volop voor de
nacompetitie mee blijven doen.
RKZVC is blij met de contractverlenging van Ferhat Ozerdogan en wenst hem veel succes in de rest van deze competitie
en uiteraard ook het volgende seizoen. Hierin staat een behoorlijke verjonging te wachten, aangezien er meerdere
spelers doorstromen vanuit de RKZVC-jeugd.
Vrijwilligersavond 6 april om 20.00
Trainers, leiders, vlaggers, lijnentrekkers, terreinknechten, schoonmakers,
scheidsrechters, "manusjes-van-alles", bestuursleden, commissieleden, kaartverkopers,
kantinejuffen, cameramannen, fotograven, wasvrouwen en iedereen die ook maar iets
bijdraagt aan onze prachtige club RKZVC is uitgenodigd voor de vrijwilligersavond! Deze
avond zal volledig in het teken staan van de grote RKZVC-Voetbalkantine-PubQuiz! Met
boeiende vragen voor jong en oud, vrouw of man, met of zonder kennis van voetbal
onder het genot van een drankje en een hapje om jullie als vrijwilligers wat terug te
geven. Kom allemaal op 6 april om 20:00 naar onze kantine op de Greune Weide voor
een prachtavond met iedereen die bijdraagt aan de club!
Kantine geopend na wedstrijd tegen Winterswijk
Als de wedstrijd van RKZVC 1 zaterdag 24 februari door gaat, is de kantine van RKZVC na afloop geopend voor
supporters die nog even na willen praten. Dit geldt ook voor de wedstrijd een week later uit naar Longa ´30.
Het trekkermobilisatieteam #opdetrekkernoarlonga vraagt uw aandacht: 3 maart wordt er geschiedenis geschreven.
Op die dag speelt RKZVC wederom met Longa’30....
En wij gaan er met z’n allen op de trekker naar toe. Mobiliseer daarom uw trekker, met of zonder zijwieltjes en/of
mestinjecteur. Geef u op zodat we gezamenlijk en in vol ornaat de “trekker” gaan overhalen op de Treffer. Inschrijflijsten
bij de Spar, Het Witte Paard en kantine. Inschrijven kan ook per mail: opdetrekkernoarlonga@hotmail.com

We zijn aan het oefenen voor zaterdag 3 maart!

Maart 2018
Getekend! Volgend seizoen ga ik naast mijn werkzaamheden bij De Graafschap, aan de slag als
assistent-trainer bij RKZVC (Arjen Nijman).
Meer

Opstelling Zieuwent ? RKZVC – sc longa30

Maandag 16 april 20.00 kruisjassen bij RKZVC
Vanavond is er weer kruisjassen bij RKZVC.
Het begint om 20.00 in de kantine van RKZVC.
RKZVC digitale nieuwsbrief nr 22 - 2018 maart
De `RKZVC digitale nieuwsbrief nr 22 - 2018 maart` is te lezen via de volgende link.
RKZVC1 te gast bij familie Te Winkel
Na de 0-1 overwinning op Heino kregen we op de terugweg een
hapje en een drankje aangeboden door familie Te Winkel. Bedankt!

De uitdaging van Stichting Huntington Oost Achterhoek
is geaccepteerd door RKZVC 1!
Bij deze nomineren wij: Longa30 1, Pacelli Handbal 1 en
Hidde Jurjus met Roda JC Kerkrade. DONEER 3 euro door
CTH3 te sms’en naar 4333!
Grol 1 accepteert de uitdaging van @longa30 1 voor
Stichting Huntington Oost Achterhoek (gestart door
@RKZVC 1).
Wij nomineren vios beltrum 1, Grolse Boys 1 en Sp Rekken
1.
DONEER 3 euro door CTH3 te sms’en naar 4333!
Twitter RKZVC
Aan het begin van dit seizoen zaten we op 1600 volgers.
We hebben nu 1799 volgers bij Twitter. Nog één te gaan en we staan op 1800!
Arjen Nijman
Getekend! Volgend seizoen ga ik naast mijn werkzaamheden bij De Graafschap, aan de slag als
assistent-trainer bij RKZVC.

April 2018
7-8 mei Voetbalclinic voor jeugd
Op maandag 7 mei en dinsdag 8 mei wordt er door RKZVC een
voetbalclinic georganiseerd. Laurens Knippenborg zal samen met
Ferhat Ozerdogan voetballers, die beter willen worden gaan trainen,
waarbij wedstrijd- en positievormen centraal staan. Beide succesvolle
RKZVC-trainers zullen voor 2 verschillende leeftijdsgroepen
professionele trainingen verzorgen. Dit zal gebeuren met groepen
van 10-14 jaar en van 15-19 jaar. Er wordt begonnen om 10.00 uur
en dit zal beide dagen eindigen rond 15.30 uur. Meedoen is mogelijk
voor RKZVC-spelers, maar uiteraard ook voor spelers van andere
verenigingen. De deelname kost € 10,=, waarbij gezorgd wordt voor
een lunch, terwijl een extra zeer leuke (!) activiteit ook inbegrepen is.
Opgave is mogelijk door een email-bericht naar info@rkzvc.nl

Enkele foto's 6 april Vrijwilligersavond
Vrijdag 6 april was de vrijwilligersavond voor RKZVC. Hartstikke
gezellig. Uiteraard wil RKZVC bij deze nogmaals bedanken voor hun
inzet in dit seizoen: onbetaalbaar!
Nicole Beerten presenteert ,,,,
De pubb-quiz

Thijs Rouwhorst presenteert

De jury vlnr: Jur Eekelder, Norman Rouwhorst en
Dennis Krabbenborg.

De vrijwilligers

Kantine niet open na wedstrijd tegen Longa ´30 op 5 mei 2018
De kantine van RKZVC is zaterdagavond niet open na de wedstrijd tegen Longa ´30!
Parkeren bij het zwembad.
Vanuit Longa komt het verzoek aan de supporters van RKZVC die met de auto komen deze te parkeren op de
parkeerplaats bij het zwembad. Voor fietsers wordt voldoende plek gereserveerd op de parkeerplaats bij sportpark de
Treffer. Natuurlijk is er voor alle tractoren die zijn aangemeld een parkeerplaats geregeld welke kan worden afgesloten.
Opgave graag bij Stefan Beerten of Bjorn Domhof via opdetrekkernoarlonga@hotmail.com. De trekkers verzamelen
om 16.30 uur bij de kerk.
De eindstand van het kruisjassen van het seizoen 2017-2018
Okt. Nov. Jan. Feb. Mrt. Apr. Laag(1)
Naam
2017 2017 2018 2018 2018 2018
Eraf Eindtotaal gemiddeld
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Henry Krabbenborg
Willy kl. Holkenborg
Jan Aagten
Anton Karnebeek
Marco Spekschoor
Erik Klein Goldewijk
Joost Rouwhorst
Clemens Bokkers
Wilbert Stoverinck
Gerard Rosendaal
Marianne Roosendaal
Gerard Esseling
Jos Nijenhuis
Benny te Roller
Tonnie Krabbenborg

4480
4480
4830
4830
4310
4310
3960
4180
4180
4100
4100
4660
4400
4400
4670

4400
4400
4390
4390
4250
4250
4590
4460
4460
4090
4090
4250
4490
4490
4620

4650
4650
4300
0
4730
4730
0
3800
3800
4340
4340
4300
4160
4160
0

4380
4380
4240
4240
4320
4320
4700
4420
4420
4570
4570
4560
4000
4000
4510

4840
4840
4880
4880
4290
4290
4230
4230
4230
4160
4160
3870
4630
4630
3990

4370
4370
4160
4160
4510
4510
4570
4720
4720
4670
4670
3980
3770
3770
3850

4370
4370
4160
4250
4250
3800
3800
4090
4090
3870
3770
3770

22750
22750
22640
22500
22160
22160
22050
22010
22010
21840
21840
21750
21680
21680
21640

4550
4550
4528
4500
4432
4432
4410
4402
4402
4368
4368
4350
4336
4336
4328

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Maria Karnebeek
Mark Karnebeek
Wilco Wopereis
Annie Holkenborg
Lies Aagten
Henk te Molder
Marietje Lankveld
Thea Venderbosch
Fons Wieggers
Toon Eekelder
Gerrit ten Arve
Agnes Waenink
Henri kl. Holkenborg
Jan Seegers
Anna Bongers
Liene Wopereis
Rinus van het Bolscher
Jan Cuppers
Henk Rietberg
Pascal kl. Holkenborg
Wim Wintermans
Johnny Rouwhorst
Paula Bokkers
Vincent Bokkers
Toby Bokkers
Sjors Storkhorst
Anton Spekschoor
Aloys Spexgoor
Thilda Spexgoor
Laurens Knippenborg
Peter Groot Zevert
Freek Toebes
Bob Kl. Goldewijk
Stan ten Have
Ursula Wopereis

4660
4320
4320
4270
4270
3960
0
0
0
0
4670
0
3960
3960
4630
4630
0
0
0
4150
4210
4210
0
0
4150
0
0
3690
3690
0
0
0
0
0
0

4250
4080
4080
4140
4140
4590
4380
4380
4400
4400
4620
0
4120
4120
4520
4520
4260
4260
0
4510
4110
4110
4170
0
4510
0
0
0
0
0
0
0
4190
4190
4170

0
0
0
4110
4110
0
0
0
0
0
0
4380
0
0
4720
4720
0
0
4380
0
0
0
0
0
0
0
0
4130
4130
0
0
0
0
0
0

4560
4120
4120
3860
3860
0
4240
4240
4150
4150
0
4130
4640
4640
0
0
4580
4580
4130
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4700
4510
0
0
0
0

3870
4170
4170
4020
4020
4230
4330
4330
4490
4490
3990
4510
4180
4180
0
0
4320
4320
4510
4290
4520
4520
4390
4390
0
3940
3940
0
0
0
0
4290
0
0
0

3980
4550
4550
4290
4290
4570
4330
4330
4180
4180
3850
3950
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4280
4280
0
4460
4460
0
0
0
0
0
0
0
0

3860
3860

21320
21240
21240
20830
20830
17350
17280
17280
17220
17220
17130
16970
16900
16900
13870
13870
13160
13160
13020
12950
12840
12840
12840
8670
8660
8400
8400
7820
7820
4700
4510
4290
4190
4190
4170

4264
4248
4248
4166
4166
3470
3456
3456
3444
3444
3426
3394
3380
3380
2774
2774
2632
2632
2604
2590
2568
2568
2568
1734
1732
1680
1680
1564
1564
940
902
858
838
838
834

Opdetrekkernoarlonga
Wegens hevige vlokvorming in de tanks, moest de vorige editie van #opdetrekkernoarlonga nog worden afgelast. Op 5
mei aanstaande mag RKZVC dan toch eindelijk weer eens spelen met Longa‘30. De kersverse koploper in de 1ste klasse
E gaat, op deze op voorhand memorabele dag, wederom geschiedenis schrijven door zich definitief te bevrijden van haar
directe achtervolger.
Zorg ervoor dat je bij dit historische moment aanwezig bent! Deelnemers die zich niet eerder hebben gemeld kunnen
uiteraard nog steeds aansluiten bij #opdetrekkernoarlonga. Het bevrijdingsleger mobiliseert zich op 5 mei om 16.30 uur
op en rond het kerkplein in Zieuwent.
Deze bevrijding zal overigens aansluitend aan de wedstrijd en vervolgens ook jaarlijks terugkerend, landelijk gevierd
worden in diverse horecagelegenheden.

RKZVC sportploeg van het jaar
RKZVC is op 27-4-2018 gekozen als sportploeg van het jaar 2017 van de gemeente Oost Gelre. Vorig jaar was de ploeg
ook genomineerd maar werd toen niet verkozen. Na het kampioenschap in de 3e klas in 2016 en het kampioenschap in
de 2e klas in 2017 is dit een verdiende waardering voor het hoge en stabiele niveau dat de ploeg afgelopen jaar op de
velden laat zien. Hieronder enkele foto´s.
De voorafgaande bijeenkomst op het gemeentehuis

Het interview voorafgaand aan de bekendmaking van de
winnaar

De confetti nadat bekend werd gemaakt dat RKZVC had
gewonnen

De verdiende beker in handen van verzorger Stijn van
Zutphen en teammanager Paul Bürer
Nieuw ballenvanger
Bij RKZVC denken we ook aan de tegenstander. De ballenvanger
tussen voetbalveld en tennis is 15 m breder en 3m hoger geworden.
Kunnen we snel weer verder als ze weer eens een bal over het doel
schieten
.

Zieuwentenaar en oud RKZVC speler Devin Haen scoort
fantastisch (met hulp van de hand van God) in de wedstrijd
Graafschap O14 - Ajax O14.
Bekijk doelpunt na 50 sec in dit filmpje: youtu.be/cw4j8vek8bQ
https: //

Mei 2018
Overzicht van alles rondom Longa '30 1 - RKZVC 1 op 5-5-2018
Longa '30 - RKZVC afgelopen zaterdag was genieten. Heel veel beelden, verslagen en tweets zijn in een overzicht
bewaard voor het nageslacht. Klik op de volgende link. Klik op de volgende link om te lezen.

RKZVC JO19-1 kampioen!
Op overtuigende wijze is RKZVC JO19-1 twee
wedstrijden voor het einde kampioen geworden op 12 mei
2018 door met 7-0 te winnen van Vios B!
Ze wonnen al hun elf wedstrijden dit voorjaar.
Van harte gefeliciteerd.
Foto's zijn te zien via de volgende link.
Hiernaast het kampioensteam.
Afsluiting seizoen op zondag 27 mei
FEESTWEDSTRIJD
Vanwege de volle voetbalagenda heeft het bestuur
besloten om de afsluitende verenigingsdag dit jaar te
schrappen en te vervangen door een verenigingsdag aan
het begin van het volgende seizoen.
Na de laatste wedstrijd van het eerste elftal, zondag 27 mei, zal het seizoen
officieel worden afgesloten en zullen we passend afscheid nemen van
stoppende kaderleden.
Bovendien zal er gelegenheid zijn om onze 1e selectie
nogmaals te feliciteren met het kampioenschap en het ticket
voor de hoofdklasse. Onder begeleiding van een DeeJee
maken we er een prachtig feest van!
Sjaak Jansen gaat jeugdkeepers RKZVC trainen.
De 51-jarige Sjaak Jansen gaat komend seizoen de jeugdkeepers van RKZVC trainen. Sjaak
Jansen is in Zieuwent bekend van de fysiotherapie maar was vroeger in de wijde omgeving
bekend als de keeper van Grol waarmee hij tweemaal kampioen werd en toen in de 2e klasse
kwam te spelen. Hij moet nog lachen als hij denkt aan zijn allerlaatste wedstrijd in het 1e van
Grol: spelen tegen Longa ’30 1 en dan met 2-0 winnen. Hij kan zich dan ook helemaal inleven
in de sfeer dit jaar bij de wedstrijden tussen Longa ’30 en RKZVC.
Als trainer heeft hij in het verleden vier jaar lang één avond per week de keepers van Grol
getraind (selectie 1, 2, 3, JO15 t/m JO19 en vrouwen). Bij RKZVC gaat hij één avond per week
de keepers van JO15 t/m JO19 trainen.
Bij het trainen wil hij vooral kijken naar hetgeen elke keeper nodig heeft, bijvoorbeeld
reflextraining, uitlopen of uittrappen. Maar de jeugdkeepers moeten ook duidelijk en hardop (leren) coachen. Daar hoort
ook ontwikkeling van de persoonlijkheid bij. De keeper moet de baas zijn in het zestienmetergebied en aanvallers van de
tegenstanders (maar ook de eigen verdedigers) moeten daarbij mede respect krijgen door de persoonlijkheid van de
keeper. Hij vindt het zelf een genot om naar Huib Jonkman in RKZVC 1 te kijken die heerser is in het zestienmetergebied.
Sjaak vindt dat mede zo mooi omdat hij dat zelf vroeger ook op die manier deed.
Opmerkelijk is dat hij de keepers wil laten trainen zonder keepershandschoenen (bij droge weersomstandigheden). Sjaak
vindt dat je het beste grip op de bal hebt met blote handen, eventueel spuug je er een keer in. Hij begint een training ook
niet met het schieten van ballen maar met gooien omdat dat nauwkeuriger gaat en je er meer gevoel bij hebt.

Van zichzelf vindt hij dat zijn sterkste punt als trainer is dat hij de (jeugd)keepers kan enthousiasmeren. Een voorbeeld
daarvan is dat ze op een “showduik” trainen. Het blijkt dat ze dan een halve meter verder komen.
Sjaak is tevreden als hij ziet dat keepers in de loop van de tijd beter gaan keepen. Je kunt dat niet met harde cijfers
meten maar je kunt het zien. Behalve de trainingen geven zal hij ook zo nu en dan wedstrijden gaan kijken om de
keepers aan het werk te zien en daardoor ook gerichter training kan geven.
RKZVC ZOMERCUP op 8 juli a.s.
Op zondag 8 juli zal er weer om de RKZVC Zomercup worden gevoetbald. Hieraan
kunnen bedrijven, vriendengroepen, buurtteams, enz. meedoen. Verder informatie is
onder de poster te lezen.
Voetballen om “De RKZVC Zomer Cup”
Op zondag 8 juli gaat RKZVC weer een vervolg geven aan het succesvolle Café-voetbal
toernooi, gelijk aan voorgaande jaren. “De RKZVC Zomer Cup”
Naast café-teams kunnen dit jaar ook weer 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 .
Voor meer info kun je terecht op www.rkzvc.nl
We kijken uit naar uitdagende groepen deelnemers en zien jullie graag op 8 juli op Sportpark De Greune Weide in
Zieuwent.
Stem op RKZVC - Hart voor de Achterhoek
Dat kan vanaf vandaag (22 mei) t/m woensdag 6 juni. RKZVC verdient daarmee een financiële ondersteuning van de
RABO!
De stemperiode van Hart van de Achterhoek is begonnen! Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek draagt het
verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom stellen wij € 400.000,- beschikbaar voor Hart voor de
Achterhoek! Als lid van onze bank mag u meebeslissen waar deze bijdrage naartoe gaat!
Persoonlijke stemcode
Leden ontvangen een unieke stemcode via de post, waarmee ze op hun favoriete clubs kunnen stemmen. Met de
persoonlijke stemcode kunt u van dinsdag 22 mei tot en met woensdag 6 juni 2018 op deze website inloggen en uw
stemmen uitbrengen. Het stemmen gebeurt in een beveiligde omgeving en vindt plaats in een aantal stappen. Bij iedere
stap staat uitgelegd wat u kunt verwachten en welke stappen u moet uitvoeren om uw stemmen succesvol uit te brengen.
Uw stem is geld waard!
Overzicht alles rondom
het kampioenschap
Nog een keer nagenieten
van het kampioenschap op
13 mei na de
kampioenswedstrijd?
Veel informatie is bij elkaar
gezet en dat is te lezen via
de volgende link.

RKZVC zoekt een trainer voor de JO19-1
RKZVC is voor het seizoen 2018/2019 op zoek naar een gedreven trainer voor de selectie JO19-1. Het huidige JO19-1 is
afgelopen jaar kampioen geworden in 2e klasse. Het streven is om komend seizoen 1e klasse te gaan spelen.
RKZVC is een ambitieuze club met ongeveer 350 leden waarbij het eerste elftal komend jaar in de hoofdklasse speelt.
Wij zoeken een trainer/coach die:
in het bezit is van TC 3 of de ambitie heeft deze te behalen;
2 á 3x per week de training verzorgt en op zaterdag de wedstrijd-coaching voor zijn rekening neemt;
een duidelijke voetbalvisie heeft en deze helder weet over te brengen;
spelers individueel en het team als geheel beter weet te maken;
discipline, waarden en normen hoog in het vaandel heeft staan;
gedreven is en beschikt over tactisch en technisch inzicht;
Kennis neemt van het beleidsplan van RKZVC en zich hier aan wil conformeren;
sterk is in positief coachen tijdens trainingen en wedstrijden;
Voor vragen of reacties kunt u zich wenden tot:
René Doppen
Rene@romeodelta.nl
06-22108311
Toernooien deelname jeugdteams RKZVC
In onderstaand schema is te zien aan welke toernooien jeugdteams van RKZVC mee doen.
TEAM
BIJ CLUB
DATUM en TIJD
JO-7
Concordia Wehl
10 juni (programmaboekje ontvangen)
JO-9 1
OBW
9 juni (programmaboekje ontvangen)
JO-9 2
OBW
9 juni (programmaboekje ontvangen)
JO-9 3
OBW
9 juni (programmaboekje ontvangen)
JO-11 1
Abbehausen (duitsland)
15, 16 en 17 juni
JO-11 2
HMC’ 17
Toernooi is geannuleerd
JO-11 3
vv. Ratti
9 juni (programmaboekje ontvangen)
JO-13 1
Seesing Tournament
19 en 20 mei
JO-13 2
vv. Ratti
16 juni (programmaboekje ontvangen)
JO-15 1
SDOUC/Gendringen
17 juni (programma n.n.b.)
JO-15 2
SDOUC/Gendringen
17 juni (programma n.n.b.)
JO-17 1
Concordia Wehl
10 juni (programmaboekje ontvangen)
JO-17 2
Concordia Wehl
10 juni (programmaboekje ontvangen)
JO-19 1
vv. Ratti
16 juni (programmaboekje ontvangen)

Opmerking t.a.v. berichten op de website rondom de wedstrijden tegen Longa ´30 (5 mei) en Rohda
Raalte (13 mei): hiervan zijn aparte boekwerken gemaakt met verslagen, foto’s, tweets, enzovoorts.

Pakt RKZVC zondag de titel al?

RKZVC speelt in Raalte de topper tegen Rohda © DE GELDERLANDER
ZIEUWENT - RKZVC kan zondag al de kampioensvlag hijsen in de eerste klasse E. Dan moet wel alles
meezitten.
Redactie De Gelderlander 11-05-18, 15:07 Laatste update: 15:09
De Zieuwentse formatie van trainer Laurens Knippenborg gaat zondag op bezoek bij Rohda Raalte, de
nummer twee. Rohda heeft vier punten minder en is bij een zege van RKZVC uitgeschakeld in de titelrace.
De andere concurrent, het Lichtenvoordse Longa'30, moet dan ook nog in eigen huis verliezen van Heino om
de titeldroom van RKZVC te realiseren.

RKZVC pakt de titel in Raalte: in vijf jaar van vierde- naar hoofdklasse
RAALTE - Het Zieuwentse RKZVC is zondag kampioen geworden in de eerste klasse E door een 2-1 overwinning op
Rohda Raalte én een 3-2 nederlaag van Longa'30, de andere concurrent.
Redactie De Gelderlander 13-05-18, 15:57 Laatste update: 22:01
RKZVC viert de titel. Foto: Henri Weikamp
RKZVC heeft nu zeven punten voorsprong op zowel
Rohda Raalte als Longa'30 en is met twee duels te
gaan niet meer in te halen. Voor de Zieuwentse ploeg
én trainer Laurens Knippenborg is het al het derde
kampioenschap op rij. De ploeg debuteert volgend
seizoen in de hoofdklasse van het zondagvoetbal.
Twitter RKZVC @RKZVC 13 mei

De avond valt in Zieuwent en de kerk kleurt weer
groen... @longa30 en geen oranje!! Groen groen
groen ..RKVC is kampioen !!

Twitter RKZVC @RKZVC 18 mei
Maar er is zaterdag en zondag wel veel voetbal in Zieuwent:
het Internationale Seesing Tournament met o.a. Ajax, PSV,
Feijenoord, Anderlecht, Celtic, Slavia Praag, Austria Wien.

Talentvolle Zieuwentse jeugdspelers komen terug.
Freek Voogel, speler van De Graafschap J019, gaat volgend jaar
bij hoofdklasser RKZVC voetballen. Freek Voogel maakte in
2012 de overstap van RKZVC naar De Graafschap. De in
Zieuwent wonende Freek kiest voor RKZVC omdat hij het spelen
en trainen bij Jong De Graafschap moeilijk kan combineren met
de studie die hij wil gaan doen. Naast Freek komt ook Mart
Gebbinck, speler van Longa '30 J019, terug naar Zieuwent. De
eveneens in Zieuwent wonende Mart ging 5 jaar geleden van de
jeugd van RKZVC naar de jeugd van Longa ’30.
Voor beide spelers geldt: van harte welkom thuis bij RKZVC.

RKZVC @RKZVC 27 mei
RKZVC 2 wint van Grol 2 met 5 1 en speelt in de nacompetitie
voor promotie naar de reserve
hoofdklasse.
En ook nog even de foto.
Donderdag 31 mei
nacompetitie RKZVC 2
RKZVC 2 heeft afgelopen zondag
een fantastische prestatie
geleverd door als debutant in de
1e klasse de nacompetitie te
bereiken. In eerste instantie zou
de 1e wedstrijd in de
nacompetitie gespeeld worden op
kermiszondag maar dat is
vervroegd naar donderdag31 mei.
Zij spelen dan om 19.00 uit tegen Spero 2 in Elst op Sportpark De Pas.

FEESTWEDSTRIJD 🎉 🏆 ⚽️
Vanwege de volle voetbal agenda heeft het bestuur besloten om de afsluitende verenigingsdag dit jaar te schrappen en
te vervangen door een verenigingsdag aan het begin van het volgende seizoen. Na de laatste competitiewedstrijd van het
eerste elftal, zondag 27 mei, zal het seizoen officieel worden afgesloten en zullen we passend afscheid nemen van
stoppende kaderleden. Bovendien zal er gelegenheid zijn om onze 1e selectie nogmaals te feliciteren met het
kampioenschap en het ticket voor de hoofdklasse! Onder begeleiding van Chiel te Hennepe maken we er een prachtig
feest van!
NOG EEN UUR TE GAAN
🍻 ⚽️
Over een uurtje zal de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen voor het eerste van start gaan. Terwijl de jongens van
het eerste de spieren warm maken, zijn de voorbereidingen op het terras voltooid: de muziekinstallatie is geïnstalleerd,
de drank staat koud, het eten staat klaar en de mensen beginnen binnen te komen. Het beloofd een zonnige en gezellige
middag te worden. Jij komt toch ook genieten van het weer, de gezelligheid, de drankjes en van Chiel te Hennepe?

Henk Winkel supporter van het jaar
Henk Winkel is supporter van het jaar geworden met dank aan
alle video's en foto's die hij afgelopen jaren heeft gemaakt.
Hierbij de foto dat hij de bijbehorende beker in ontvangst
neemt van aanvoerder Michiel Krabbenborg.

Juni 2018
RKZVC 2 heeft afgelopen zondag een fantastische prestatie geleverd door als debutant in de 1e klasse de
nacompetitie te bereiken.
In eerste instantie zou de 1e wedstrijd in de nacompetitie gespeeld worden op kermiszondag maar dat is vervroegd
naar donderdag 31 mei.
Zij spelen dan om 19.00 uit tegen Spero 2 in Elst op Sportpark De Pas.
Vanmiddag de topper RKZVC JO15-1 tegen hun ouders

Einde wedstrijd 2-0 voor de jeugd

RKZVC @RKZVC 30 mei
Als beloning voor zijn goede
seizoen ontving Michiel
Krabbenborg een GP
mannetje voor zijn 2e plaats
in het Elftal van de week
klassement. Sjors Storkhorst
ontving het GP mannetje als
topscorer met 29 doelpunten.
Trots op de jongens.

RKZVC @RKZVC 30 mei
Sjors ontving zijn prijs voor
topscorer van het jaar uit
handen van Sjaak Swart,
oud international
en icoon van Ajax.

Meer

Eindklassement Elftal van de week van De Gelderlander
1 Marco Olthuis
Silvolde
7,37
2 Michiel Krabbenborg RKZVC
7,08
3 Jaël Krosse
Silvolde
7,00
4 Wouter Ebbers
Silvolde
6,89
5 Rick Bouwmeister
Silvolde
6,87
6 Sjors Storkhorst
RKZVC
6,85
7 Pim te Loeke
Longa'30
6,85
8 Huib Jonkman
RKZVC
6,83
9 Wouter Pillen
RKZVC
6,83
10 Wout Blasman
Silvolde
6,81
11 Joey Belterman
RKZVC
6,79

Vijf Zieuwentse spelers in de Top 11. Fantastisch!

Eindklassement Topscorer van De Gelderlander
1 Sjors Storkhorst
RKZVC
(x 2) 58
2 Wout Blasman
Silvolde
(x 2) 48
3 Kelvin Meijer
Gendringen (x 1,5) 39
4 Kees van de Pavert SDOUC
(x 1,5) 30

Uitgelicht )van de site van de KNVB’

Ongelofelijke verhaal RKZVC
krijgt vervolg in hoofdklasse
30-6-2018, 10:47

Coen Willemsen

Feest bij RKZVC na promotie naar de hoofdklasse. - Foto: Lotte Bekkenutte Fotografie

Het ongelofelijke verhaal van amateurclub RKZVC uit Zieuwent gaat maar door. Voor de eerste keer
in de historie promoveert de Achterhoekse club naar de hoofdklasse en voegt hiermee een nieuw
hoofdstuk toe aan het jongensboek. Vijf jaar geleden begon de club, met slechts 350 leden, aan de
opmars die hen van de vierde klasse naar de hoofdklasse bracht.
Jarenlang doolde het eerste van RKZVC rond in de vierde klasse van het amateurvoetbal. De derde helft duurde
vaak langer dan de wedstrijd en kampioenschappen waren een schaars goed in Zieuwent. Nooit was er eens een
promotie of degradatie te beleven. Het was weleens spannend, maar het eindresultaat was altijd dat er in het
nieuwe seizoen opnieuw in de vierde klasse gespeeld werd.
Totdat er een lichting kwam die kampioen werd van de E’tjes en vervolgens ook van de D’tjes. Voorzitter Johnny
Cuppers kan het zich nog goed herinneren. “We zijn toen met het bestuur bij elkaar gekomen en hebben met elkaar
afgesproken dat we ervoor moesten zorgen dat deze lichting samen zou blijven. Ook hebben we er toen voor
gezorgd dat de jeugd door gediplomeerde trainers getraind werd.”
Trainer Laurens Knippenborg, middenvelder Waldo Rhebergen en voorzitter Johnny Cuppers.

Hoofdtrainer

Het lukte om het team bij elkaar te houden en jarenlang speelden de vrienden samen. Langzamerhand groeide het
gevoel dat er meer in zat. “Zieuwent is een club waar verschillende generaties rondlopen. Toen de jongens van de
A naar het eerste elftal gingen hoorde ik ze voor het eerst zeggen: ‘Wij gaan het beter doen dan onze vaders’. Rond
die tijd zijn we ook op zoek gegaan naar een nieuwe hoofdtrainer voor het eerste. Nadat een eerdere
toenaderingspoging mislukt was, kwamen we opnieuw uit bij Zieuwentenaar Laurens Knippenborg.”

Knippenborg woont op steenworp afstand van sportpark ‘De Greune Weide’ maar hij was niet direct te porren
voor een avontuur bij de club uit zijn dorp. “Ik kwam eigenlijk maar zelden bij RKZVC, ik kende de feestcultuur die
er hing en dat trok mij niet. Toen heb ik gezegd dat de jongens mij maar moesten overtuigen in een gesprek, en zo
geschiedde.”

Ontwikkelingsplan
Knippenborg maakte afspraken met de jongens over het nemen van verantwoordelijkheid, aanwezigheid op
training en uitgaan voor de wedstrijden. “Ik had jarenlange ervaring in de hoofdklasse en ik zag wel wat in deze
groep, het ontbrak ze alleen aan winnaarsmentaliteit. Hier zijn we meteen mee aan de slag gegaan, maar dat het zo
snel zou gaan had ik niet durven dromen.”

Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen.
‘Ja maar’ is niet langer een optie, de beelden liegen niet
Om de promotieplannen kracht bij te zetten werd er een gedegen plan gemaakt voor de langere termijn. Samen
met de spelers stelde Knippenborg het plan op. Een belangrijke pijler in het plan is intensiever trainen. “Je kunt
beter twee keer maximaal trainen dan drie keer half.” Naast fysieke trainingen zijn ze ook tactisch gaan trainen.
Elke speler heeft een app op zijn telefoon waarmee beelden van zichzelf bekeken kunnen worden. “Daarnaast
hebben we ervoor gezorgd dat iedereen het trainingsprogramma ontvangt voor de training en feedback krijgt na
de wedstrijd. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen. ‘Ja maar’ is niet langer een optie, de beelden liegen
niet.”

Derde klasse

Met het kampioenschap in de vierde klasse in 2013 werd de weg naar boven ingeslagen. Volgens Knippenborg
heeft de komst van het kunstgrasveld ook een belangrijke rol gespeeld. “Op de trainingen lukt altijd alles, maar
tijdens de wedstrijd op een knollenveld is het lastig. Dankzij het kunstgras konden we met onze technisch begaafde
voetballers veel makkelijker voetballen. Er waren geen excuses meer dat het aan de mat lag.”

Ze moeten het gevoel hebben dat er geen andere
optie is dan de wedstrijd winnend af te sluiten
Knippenborg werkt graag aan de hand van thema’s. Zo is er gewerkt aan de prestatiecultuur, aan de maakbaarheid
van succes en aan de winnaarsmentaliteit. Ook wordt er veel gebruik gemaakt van visuals en filmpjes. “Ik probeer
de jongens te prikkelen en uit te dagen, ze moeten het gevoel hebben dat er geen andere optie is dan de wedstrijd
winnend af te sluiten. Hier helpen beelden met opzwepende muziek bij.”

Malaga

Een ander groot geheim achter het succes is het trainingskamp naar Malaga. Afgelopen seizoen was alweer het
derde jaar dat de ploeg in de winterstop neerstreek in de Spaanse badplaats. Middenvelder Waldo Rhebergen kan
zich de trip van twee jaar geleden nog goed herinneren. “We kwamen met vier punten achterstand op de koploper
van de tweede klasse aan in Malaga. Ik weet nog dat er goede gesprekken zijn gevoerd en dat we het recht hebben
gezet in de tweede seizoenshelft. Uiteindelijk werden we alsnog kampioen en promoveerden we opnieuw.”
Ook het afgelopen jaar kwam de ommekeer in Malaga. Ondanks een vliegende start met 15 punten in 5
wedstrijden in de eerste klasse stond RKZVC vijf punten achter bij de winterstop. “We hebben toen veel aandacht
besteed aan hoe om te gaan met tegenslagen en het verbeteren van onze mindset. Ook dit keer kwamen we
ijzersterk uit de winterstop en werden we opnieuw kampioen met promotie naar de hoofdklasse tot gevolg.”

Na een trainingskamp in Malaga werd RKZVC kampioen in de eerste klasse. - Foto: Lotte Bekkenutte
Fotografie

Nieuw hoofdstuk

Voor het nieuwe seizoen ziet Knippenborg ook weer kansen. “We zullen nog scherper moeten zijn, want foutjes
worden sneller afgestraft in de hoofdklasse. De doelstellingen liggen wederom hoog want de groep moet
uitgedaagd worden. Als we nu zeggen: ‘dit was het en meer zit er niet in’, dan stop ik er meteen mee.”

Als we nu zeggen: ‘dit was het en meer zit er niet in’, dan stop ik er meteen mee
Rhebergen heeft samen met een aantal andere jongens al ervaring in de hoofdklasse. “Ik kijk enorm uit naar dit
seizoen. Het is lekker dat we wat ervaren jongens erbij hebben. Als team blijven we in elk geval bij elkaar met een
aantal nieuwe spelers erbij. Je merkt dat iedereen benieuwd is waar dit verhaal zal eindigen.”

Volgend seizoen

Cuppers ziet dat de aandacht voor RKZVC toeneemt. “Spelers die voorheen vertrokken om op een hoger niveau te
voetballen vinden het ineens interessant om deel uit te maken van ons proces. Zieuwentse jeugdspelers die in het
verleden werden gescout door Heracles, De Graafschap of FC Twente zien we nu terugkomen om bij ons in de
hoofdklasse te spelen.”
Als het aan Knippenborg ligt wordt het opnieuw een succesvol seizoen. “Wij zullen er volgend jaar weer staan. De
doelstellingen zijn helder en de jongens weten wat ze te doen staat.”

WEDSTRIJDVERSLAGEN RKZVC 1 2017 – 2018
Na de winterstop (vanaf 24-2-2018) zijn voorafgaand aan de competitiewedstrijden door spelers voorbeschouwingen
geschreven. Deze voorbeschouwingen zijn ingevoegd voor betreffende wedstrijdverslagen.
13-8-2017 RKZVC 1 – Oranje Wit 1: 0 – 1 (oefen)
Citaat uit De Gelderlander van 14-8-2017
De Zieuwentenaren verloren met 0-1 van Oranje Wit uit Dordrecht. "Een verdiende nederlaag. Zij hadden een bredere
selectie dan wij en in aanvallend opzicht kwamen we wat tekort", aldus RKZVC-trainer Laurens Knippenborg.
Volgende oefenwedstrijd dinsdag 15 augustus thuis tegen 3e divisionist HSC '21.
15-8-2017 RKZVC 1 – HSC ´21 1 1: 0 – 0 (0 – 0) (oefen)
Citaat De Gelderlander 16-8-2017
De Zieuwentse eersteklasser RKZVC oefende tegen HSC '21 en hield de derdedivisionist uit Haaksbergen op 0-0.
15-8-2017 RKZVC 1 – AZSV 1 1: 1 – 0 (0 – 0) Keitoernooi
RKZVC verrast hoofdklasser AZSV
Na een flitsende eerste vijf minuten waarin RKZVC veel balbezit had, nam AZSV het heft in handen. AZSV had het
betere veldspel en kreeg enkele kansjes. De beste was in de 13e minuut maar keeper Huib Jonkman kon het schot
vanuit een schuine hoek tot corner verwerken. Daarnaast kreeg AZSV een aantal vrije trappen rond de zestienmeter die
echter allemaal de juiste richting misten. De enigste kans voor RKZVC was een vrije trap in de laatste minuut voor rust.
De trap van Wouter Pillen ging een meter over de kruising.
Hoewel AZSV ook na rust wel meer balbezit had, was RKZVC meer dreigend met uitvallen. Het eerste kansje kreeg
AZSV in de 47e minuut vanuit een schuine hoek maar het schot ging over. De eerste dreiging van RKZVC was in de 55e
minuut maar de voorzet van Sjors Storkhorst kon ternauwernood tot corner verwerkt worden. Na een schot van AZSV in
de 62e minuut (1 meter naast) kon twee minuten later een scherpe voorzet van Joey Belterman net niet door Jens
Schutten bereikt worden. In de 66e minuut viel de 1-0 na een flitsende counter. Waldo Rhebergen verlengde vanuit de
draai een pass direct naar de rechter buitenkant waar Sjors Storkhorst op volle snelheid de achterlijn bereikte. Zijn harde,
lage voorzet werd door Jens Schutten van 6 meter afstand hard in de rechter kruising gekogeld. AZSV zette daarna een
slotoffensief in maar RKZVC bleef de posities goed bezetten. Enkele schoten, corners en vrije trappen leverden echter
geen echte kansen meer op.
Beide ploegen namen daarna de 5 penalty’s onberispelijk (eventueel beslissend bij gelijke eindstand in het toernooi). Van
RKZVC namen Waldo Rhebergen, Mart Schutten, Wouter Pillen, Joey Belterman en Jens Schutten de penalty’s op.
De volgende wedstrijd is ZATERDAG 26-8-2017 tegen Grol om 18.00 (Keitoernooi).
15-8-2017 RKZVC 1 – Grol 1 1: 5 – 0 (2 – 0) Keitoernooi
RKZVC wint Keitoernooi
Mogelijk door het warme weer maar van Zieuwentse kant leek het enigszins dat de wedstrijd op z’n elfendertigste
gespeeld werd qua tempo. Daarbij waren er nogal wat slordige passjes en werden veel kansen niet benut (met
waardering voor de Grolse keeper Tim Penterman, die zeer veel kansen verijdelde). Ondanks het lage tempo beheerste
RKZVC de wedstrijd volledig. Over de gehele wedstrijd waren er voor RKZVC zo’n 20 hele en halve kansen (buiten de
doelpunten). Daar stonden 4 halve mogelijkheden voor Grol tegenover. Afgezien van de doelpunten was de poging van
Sjors Storkhorst in de 92e minuut vanaf de middellijn om over de Grolse keeper te scoren de mooiste actie.
De 5 doelpunten werden gescoord door Jens Schutten (28e minuut na een corner Jouke Knippenborg), Jens Schutten
(43e minuut na voorzet Waldo Rhebergen), Toby Bokkers (66e minuut na corner Jouke Knippenborg), eigen doelpunt
Grol Luc Berentsen (82e minuut, na voorzet Jouke Knippenborg) en Joey Belterman (90e minuut, omspeelt keeper).
Het 5e doelpunt van Joey Belterman betekende dat RKZVC het Keitoernooi met 2 gewonnen wedstrijden op doelsaldo
won (6-0). Longa ’30 werd 2e met 2 gewonnen wedstrijden op doelsaldo (7-2), AZSV 3e (2 wedstrijden verloren,
doelsaldo 2-4) Grol 4e (2 verloren wedstrijden, doelsaldo 0-8).
Dat er momenteel een kwalitatief bijzondere selectie bij RKZVC staat blijkt uit het feit dat het de eerste keer is sinds begin
jaren tachtig van de vorige eeuw dat RKZVC het Keitoernooi wint.
De volgende wedstrijd is ZATERDAG 2-9-2017 in Vorden om 19.00 (bekertoernooi).
2-9-2017 Vorden 1 – RKZVC 1: 0 – 0 (0 – 0) (beker)
Matte wedstrijd

RKZVC speelde zaterdagavond zijn 1e wedstrijd in de bekerpoule in Vorden. Het team speelde in de volgende
beginopstelling: Wesley Keegstra, Toby Bokkers, Michiel Krabbenborg, Wouter Pillen, Bart te Focht, Waldo Rhebergen,
Mark Winkel, Jouke Knippenborg, Siebe Klein Goldewijk, Ties Heutinck en Jens Schutten.
RKZVC was wel de bovenliggende partij zonder echt uitgespeelde kansen te krijgen. In de 1e helft kopte Jens een corner
van Jouke over. Na een foutieve inschatting van de laatste man van Vorden was het Jens die te snel en te zacht in
schoot. Net voor de rust was een van richting veranderd schot het eerste echte gevaar voor het doel van RKZVC.
In de loop van de 2e helft kwamen de wissels Tim van Wijngaarden voor Siebe, Bram te Molder voor Wouter en Sil van
Doorn voor Ties.
Direct na de rust kreeg Vorden een mogelijkheid maar Wesley redde in de korte hoek. Na een mooi aanval in de 55
minuut via Waldo stuitte Jens op de keeper van Vorden en in de rebound schoot Ties net voor langs. In de 70 minuut
werd een goal van Ties afgekeurd na een vermeende overtreding. In het laatste kwart van de wedstrijd werd Vorden wat
dreigender. Een doorgekopte bal werd door Wesley keurig over getikt, de rechtsback schoot voor langs en een redelijke
mogelijkheid voor hun spits werd ook ruim voorbij het doel geschoten. In de 90 minuut kon Mark niet helemaal goed bij de
bal en kon Vorden zijn te zachte schot keren en in de extra tijd werd een mooie aanval via Waldo en Jens door de keeper
nog net naast het doel getikt.
Het was een matte wedstrijd waar nauwkeurigheid en beleving ontbraken en waar voor de neutrale toeschouwer niet zo
heel veel viel te beleven.
De volgende wedstrijd is zaterdag 9 september om 17.00 uur in Zieuwent tegen FC Zutphen.
9-9-2017 RKZVC 1 – FC Zutphen 1: 4 – 0 (3 – 0) (beker)
RKZVC overklast zaterdag 1e-klasser
In een prima pot voetbal van Zieuwentse kant was het voetballend gezien de eerste helft nog enigszins in evenwicht.
Beide ploegen zochten de aanval maar de betere kansen kreeg RKZVC. De eerste reeds in de 2e minuut na een perfecte
pass van Michiel Krabbenborg achter de Zutphense verdediging maar Sjors Storkhorst kreeg de bal net niet goed genoeg
onder controle. De beste Zutphense kans kwam in de 11e minuut maar de bal ging vanuit een schuine hoek voorlangs.
Buiten die kans waren er voor rust nog twee Zutphense afstandsschoten recht op keeper Wesley Keegstra. RKZVC
speelde voor rust een aantal prima kansen uit maar de doelpunten voor rust vielen alle drie uit corners. In de 20e minuut
zette Jouke Knippenborg van rechts een korte corner op maat voor waarna Wouter Pillen bij de 1e paal de bal in de verre
hoek kopte voor de 1-0. In de 34e minuut werd een corner van rechts door Waldo Rhebergen door Bart te Focht hard
tegen de onderkant van de paal gekopt waarna Wouter Pillen zijn 2e van de avond kon binnen schieten. In de 37e minuut
werd de 3-0, weer door een corner van Waldo Rheden, door Jens Schutten van 10 meter afstand in het verre zijnet
gekopt.
Kon FC Zutphen voor rust nog aardig tegenspel bieden, na rust was RKZVC heer en meester. Bijvoorbeeld: de eerste
drie minuten na rust had RKZVC volledig balbezit, waarbij FC Zutphen de bal slechts 2x raakte (een vrije trap tegen en
een ingooi voor RKZVC). De enigste gevaarlijke situatie voor het Zieuwentse doel was in de aller laatste seconde van de
wedstrijd waarbij de bal net langs de paal ging. Goede kansen voor RKZVC waren er genoeg voor bijvoorbeeld Sjors
Storkhorst, Jens Schutten, Jouke Knippenborg, Mart Schutten, Joey Belterman en Jelle Knippenborg. Alleen in de 88e
minuut werd het doelnet gevonden nadat Toby Bokkers op links helemaal door kon lopen, legde hij de bal terug op Mart
Schutten die van dichtbij rustig kon binnen schieten voor de 4-0 eindstand.
RKZVC speelde een goede wedstrijd in hoog tempo. Het enigste wat miste was het benutten van de vele kansen uit
spelsituaties. De eindstand was geenszins geflatteerd.
Dinsdag 12 september speelt RKZVC thuis een oefenwedstrijd tegen AZC. Zondag 17 september volgt de laatste
bekerwedstrijd uit naar Bon Boys waarna een week later de competitie start.
12-9-2017 RKZVC 1 – AZC 1: 3 – 0 (2 – 0) (oefen)
Aardige oefenpot
Vorig jaar speelde RKZVC in de 2e klasse in de competitie nog tegen AZC en had het vooral in Zutphen lastig. Vandaag
bepaalde RKZVC de hele wedstrijd het spelbeeld met veel beweging en mooie driehoekjes en speelde het de nodige
kansen uit. Behalve de doelpunten waren er kansen voor Joey Belterman (schot, keeper tikt over + schot), Sjors
Storkhorst (schot 1 meter langs kruising), Waldo Rhebergen (punter op de voet van de keeper). In de 11e minuut kopte
Bram te Molder geheel vrijstaand de 1-0 binnen na een corner van Jouke Knippenborg. In de 15e minuut viel de 2-0 na
een vloeiende aanval: Jens Schutten passte op zijn broer Mart Schutten die ineens doorspeelde naar Sjors Storkhorst
waarna Sjors vervolgens de keeper omspeelt en in het lege doel scoort. Alleen in de 26e minuut moest keeper Huib
Jonkman redden op een schot in de linker benedenhoek.
Na rust was er in de 64e minuut een bijna kans na een harde voorzet (de linksbuiten kon er net niet bij) en in de 78e
minuut pakte Huib Jonkman een vrije trap van AZC in de rechter benedenhoek. De kansen voor RKZVC waren voor Sjors
Storkhorst (puntertje naast en een keer recht op de keeper), Tim van Wijngaarden (onverwachts en daardoor te zacht) en
Björn Doppen (een schot vanuit schuine hoek en een schamper met het hoofd). De 3-0 viel in de 60e minuut na een
vloeiende aanval. De pass van Michiel Krabbenborg werd door Sjors Storkhorst verlengd waarna Mart Schutten eerder bij
de bal was dan de Zutphense keeper. Hierna kon hij simpel binnen tikken.

Zondag 17 september volgt de laatste bekerwedstrijd uit naar Bon Boys waarna een week later de competitie start.
15-8-2017 Bon Boys 1 – RKZVC 1: 3 – 2 (1 – 2) (beker)
Verdiende overwinning voor Bon Boys
RKZVC speelde erg plichtmatig. Bon Boys was veel feller en combineerde nauwkeuriger waardoor ze ook het betere
veldspel lieten zien. Het eerste gevaar was echter van RKZVC in de 8e minuut een hard schot van Mart Schutten recht
op de vuisten van de Haaksbergse keeper. Afgezien van een kopbal na een corner van Bon Boys, die kon worden
weggetrapt, behield de Zieuwentse verdediging de eerste 37 minuten verder redelijk gemakkelijk de controle. In de 18e
minuut was er een mooie Zieuwentse aanval waarbij de Haaksbergse keeper het goede schot van Sjors Storkhorst nog
tot corner kon verwerken. De door Waldo Rhebergen van links genomen corner werd voorbij de 2e paal door Bart te
Focht hard tegen de kruising gekopt. In de 33e minuut viel de 1-0 voorsprong voor RKZVC. Waldo Rhebergen bereikte
van rechts Jouke Knippenborg helemaal op links. Die passte terug naar het midden waar Joey Belterman van 20 meter
zijn eerste van de dag aantekende. Vier minuten later volgde al de gelijkmaker na een voorzet van rechts die bij de 2e
paal vrij kon worden ingekopt door Wessel Witbreuk. Een minuut later kwam RKZVC echter al weer op een 2-1
voorsprong. Van links bereikte Mart Schutten buiten de zestien Joey Belterman, die zich langs enkele verdedigers
wurmde en erg beheerst in de linker benedenhoek binnen tikte. Vijf minuten voor rust kreeg Bon Boys na een vlotte
combinatie nog een goede kans maar Huib Jonkman kon de te zachte inzet tot corner verwerken.
Na rust was het spelbeeld grotendeels hetzelfde: een beter combinerend Bon Boys. Binnen vijf minuten na rust kon - na
een steekpassje door het centrum - de geheel vrijstaande Mika Beukert rustig de 2-2 binnen schuiven. RKZVC was de
gehele 2e helft slechts één keer dreigend. In de 69e minuut kon Mart Schutten net niet bij een voorzet van rechts van
Waldo Rhebergen waarna de volgende voorzet van links net niet door Sjors Storkhorst kon worden bereikt. In de 84e
minuut viel de beslissing na een voorzet van Bon Boys van rechts. Voorbij de 2e paal schoot Erik Makkink met een
schuiver de 3-2 eindstand binnen.
RKZVC gaat door naar de volgende ronde van de bekercompetitie op basis van het doelsaldo.
Vandaag was het iets minder maar over alle oefenwedstrijden gezien heeft RKZVC een behoorlijke oefenperiode
gespeeld met veelal tegenstanders van niveau. In de 10 wedstrijden kreeg RKZVC in de allereerste wedstrijd een goal
tegen en vandaag kwam daar pas de volgende tegengoal bij. Bijna 800 minuten zonder tegendoelpunt is gewoon erg
goed. Dit is echter allemaal voorspel. Volgende week dan gaat het er om als de eerste competitiewedstrijd in Hengelo
gespeeld wordt.
De volgende wedstrijd is zondag 24 september in Hengelo tegen BWO
24-9-2017 BWO 1 – RKZVC 1: 3 – 4 (0 – 3) (1e competitiewedstrijd)
RKZVC pakt drie punten bij debuut in 1e klas
Zowel BWO als RKZVC debuteerden vandaag in de 1e klas. Een uur lang was RKZVC heer en meester maar daarna
begon BWO het spel te dicteren en moest RKZVC de laatste 10 minuten nog billen knijpen.
RKZVC begon vanaf het begin met druk zetten en speelde regelmatig mooie kansen uit. Zo werd na een corner van
Jouke Knippenborg in de 5e minuut ingekopt door Bart te Focht waarna de bal door Hengelose defensie van de lijn moest
worden weg gekopt. Tien minuten later kon de BWO-keeper een vrije trap van Wouter Pillen nog net via de lat tot corner
verwerken. De eerste kans kreeg BWO in de 25e na een aanval over links maar de spits schoot van dichtbij recht op Huib
Jonkman. In de 28e minuut kreeg RKZVC een penalty omdat Joey Belterman in de zestienmeter werd vastgehouden.
Wouter Pillen schoot laag over de grond beheerst de 0-1 voorsprong binnen. Na een erg mooie aanval via Joey
Belterman en Sjors Storkhorst schoot Mart Schutten in kansrijke positie recht op de keeper. Nadat in de 35e minuut BWO
een corner over kopte volgde een minuut later de 0-2 voorsprong. Mart Schutten bereikte Toby Bokkers op rechts met
een dieptepass waarna Jouke Knippenborg de voorzet geheel vrijstaand binnen schoot. Na een “bijna eigen doelpunt”
van BWO en een vrije trap van Waldo Rhebergen, die via de muur over ging, viel in de slotminuut voor rust de 0-3.
Michiel Krabbenborg passte een dieptebal op maat achter de BWO-verdediging waar Waldo Rhebergen met een lob
perfect afrondde (en zijn salto liet zien).
Na rust ging RKZVC in eerste instantie op dezelfde voet door. In de 48e minuut zette Wouter Pillen met een passje Jouke
Knippenborg vrij achter de verdediging. Jouke was niet zelfzuchtig en legde breed waarna Jens Schutten in alle rust de 04 binnen schoof. Na nog een mooie Zieuwentse aanval en kans voor Jens Schutten kreeg BWO in de 52e minuut een
penalty. De poging om te scoren via een panenka mislukte jammerlijk waardoor Huib Jonkman gemakkelijk kon pakken.
Vanaf de 65e minuut, toen Sven Mentink de 1-4 met het hoofd scoorde na een corner, kantelde de wedstrijd. De rust en
het balbezit van het eerste uur bij RKZVC was weg en er werden veel minder voetballende oplossingen gevonden. Een
enkele keer, vooral bij counters, leek RKZVC nog dreigend te worden maar de ruimtes die er lagen, werden niet
nauwkeurig uitgespeeld. Nadat BWO in de 75e minuut de 2e penalty kreeg (aangeschoten hands Toby Bokkers, viel de
2-4 omdat Bryan Nijhof deze penalty wel benutte. BWO begon er weer in te geloven en de onrust bij RKZVC werd groter.
De 3-4 viel in de 86e minuut na een lange trap van de BWO-keeper waarop Bas van de Heuvel het beste anticipeerde en
in de verre hoek binnen schoot. Eén kans van BWO was er nog maar de bal werd niet goed geraakt en Sjors Storkhorst
schoot nog een keer vanuit een schuine hoek voorlangs.
Over de gehele wedstrijd gezien won RKZVC terecht bij het debuut in de 1e klas, waarbij vooral de eerste 65 minuten
overtuigden. Laat het achteraf een leermoment zijn dat het op het eind nog onnodig spannend werd. Als je een klasse

hoger speelt, zijn de tegenstanders beter en worden kansen beter benut. De concentratie blijven houden is belangrijk.
Vandaag leverde het geen schade op en over enkele maanden wordt er niet meer over gepraat. Het spel in het eerste
uur geeft wel vertrouwen voor het vervolg van de competitie.
De volgende wedstrijd is zondag 1 oktober thuis tegen Quick 1888 uit Nijmegen.
1-10-2017 RKZVC 1 – Quick 1888 1: 1 – 0 (1 – 0)
Boeiende wedstrijd, erg knappe overwinning!
Op voorhand werd deze wedstrijd enigszins gezien als een graadmeter voor RKZVC. Dit voorjaar speelde Quick 1888 in
de nacompetitie voor promotie naar de hoofdklasse. En dat RKZVC dit niveau aan kan, bewezen ze in deze wedstrijd.
Beide ploegen probeerden de aanval te zoeken waardoor het tot het eind spannend bleef.
De 1e kans was voor Sjors Storkhorst die een voorzet van Waldo Rhebergen ineens op de slof nam waarop de
Nijmeegse keeper goed reageerde. In de 12e minuut kwam een dieptepass van Michiel Krabbenborg mooi achter de
verdediging. Sjors Storkhorst pikte de bal op volle snelheid op, hield Nijmeegse verdedigers goed achter zich en schoof
erg beheerst de 1-0 in de linker benedenhoek. Ook de volgende 2 kansen waren voor Sjors Storkhorst. Bij de eerste
raakte hij de bal niet goed, de 2e was enigszins onverwachts. In de 25e minuut gaf Waldo Rhebergen na een mooie
aanval over rechts de bal op maat voor waarna het schot van Jouke Knippenborg nog door de keeper via de lat kon
worden gered. Een minuut later was een schot van Quick 1888 van 25 meter afstand hun eerste dreiging. Nadat een
schot van Joey Belterman met moeite door de Nijmeegse keeper kon worden verwerkt, kreeg Quick 1888 nog twee
kansen. De eerste, in de 34e minuut vanuit een schuine hoek, kon door Huib Jonkman tot corner worden verwerkt. De 2e
was een mooie omhaal vanaf 16 meter die een meter naast ging.
Na rust zette Quick 1888 meer druk maar echte kansen leverde dat in eerste instantie nog niet op. De eerste Zieuwentse
kans was in de 69e minuut na een mooie aanval over rechts. Na de voorzet van Toby Bokkers werd het schot geblokt.
Vier minuten later viel de bal na een corner van Waldo Rhebergen enigszins onverwachts voor de voeten van Bart te
Focht maar hij schoot ruim over. De eerste redelijk goede kans kreeg Quick 1888 in de 78e minuut maar het schot ging
recht op Huib Jonkman. Een mooie aanval resulteerde in een schot van Jouke Knippenborg waarop de keeper redde.
Een goal van Joey Belterman werd onterecht afgekeurd (blijkens videobeelden) en Sjors Storkhorst schoot vanuit de
middencirkel wel over de keeper maar ook naast. De beste Nijmeegse kans was in de 86e minuut na een vlotte aanval
over rechts. De harde voorzet was net iets te snel voor de spits op 6 meter van het doel waardoor de bal hoog over ging.
Afgezien van deze kans speelde RKZVC deze wedstrijd, in tegenstelling tot vorige week bij BWO, verdedigend beheerst
uit. De laatste mooie Zieuwentse aanval was in de 88e minuut maar de bal ging voorlangs.
Een mooie wedstrijd met behoorlijk publieke belangstelling leverde een terechte overwinning voor RKZVC op waardoor
ze samen met Longa ’30 en Rigtersbleek de enige teams zijn met twee overwinningen. Een prachtige start van de
competitie in de 1e klas.
De volgende wedstrijd is zondag 8 oktober uit naar Schalkhaar.
1-10-2017 Schalkhaar 1 – RKZVC 1: 3 – 4 (0 – 3)
RKZVC + Longa ’30 ongeslagen aan kop Zaterdag a.s. de derby tussen beide koplopers
RKZVC besliste de wedstrijd in het eerste en laatste kwartier tegen Schalkhaar dat ook afgelopen seizoen is
gepromoveerd. Vooral het eerste kwartier was flitsend. Al in de 2e minuut viel een dieptepass van Michiel Krabbenborg
perfect achter de verdediging waarop Sjors Storkhorst mooi de 0-1 binnen lobde. In de 10e minuut bereikte Sjors
Storkhorst van rechts Waldo Rhebergen op links. Na zijn voorzet kapte Jens Schutten eerst de keeper nog uit waarna hij
rustig de 0-2 binnen schoof. In de volgende minuut schoot Jens Schutten in behoorlijk vrije positie tweemaal op de
vuisten van de keeper. Een schot van Sjors Storkhorst een meter langs de kruising besloot het Zieuwentse kwartiertje.
De eerste dreiging van Schalkhaar was een schot in de linker benedenhoek in de 18e minuut dat gepakt werd door Huib
Jonkman. Een minuut later was het wel raak na weifelend ingrijpen in de verdediging. Justin Bootsveld lobde beheerst
van rechts via de binnenkant van de verre paal de 1-2 binnen. Het flitsende spel van RKZVC was verdwenen en
Schalkhaar controleerde veelal het spel zonder tot echte kansen te komen. De enigste Zieuwentse kans voor rust kwam
in de 34e na een flitsende aanval via Michiel Krabbenborg en Sjors Storkhorst. Deels gehinderd door de verdedigers
raakte Jens Schutten de bal niet goed.
Na rust was het spelbeeld een half uur grotendeels gelijk aan het laatste deel voor rust. Schalkhaar controleerde en
RKZVC moest midden en achter erg attent blijven om schade te voorkomen. Echt uitgespeelde kansen kreeg Schalkhaar
niet maar er waren wel twee goede afstandsschoten. De eerste in de 52e minuut van 30 meter tikte Huib Jonkman over.
De tweede in de 61e minuut van 25 meter afstand werd door Huib erg knap in de rechter bovenhoek uit de kruising
gerammeld. Het laatste kwartier was RKZVC weer erg dreigend. In de 31e minuut kwam Jens Schutten op links door en
legde terug maar het schot van Joey Belterman werd geblokt. Een minuut later ging een schot van Joey voorlangs. Weer
enkele minuten later, na een snelle combinaties, passeerde Joey de keeper maar werd zijn inzet voor de doellijn weg
getrapt. In de 82e minuut viel dan eindelijk de beslissing na weer een snelle tik-tak combinatie waardoor Sjors Storkhorst
vrij voor de keeper kwam. Zijn inzet tegen de paal kon daarna rustig door Joey Belterman in de lege goal worden
geschoten voor de 1-3. Vijf minuten voor het eind had de Schalkhaarse keeper nog enige problemen met een vrije trap
waarna een mislukte omhaal van Sjors Storkhorst het einde van de wedstrijd betekende.

Twee maal een kwartier flitsend voetbal was vandaag genoeg. Dat zal volgende week wel anders zijn. Het veldvoetbal
was over de hele wedstrijd enigszins in evenwicht maar RKZVC had veel meer en betere kansen dus valt er op de
overwinning niks af te dingen.
Na vandaag is de stand na 3 wedstrijden in de competitie als volgt:
doelpunten
wedstrijden punten voor tegen
Longa '30 1
3
9
7
1
RKZVC 1
3
9
8
4
Heino 1
3
7
6
2
Dit betekent dus dat ZATERDAG 14 oktober de derby van het jaar van de gemeente Oost Gelre gespeeld wordt: RKZVC
1 – Longa ’30 1. De nummers 1 en 2 tegen elkaar. De vooruitzichten voor het weer zijn fantastisch: stralende zon en zo’n
20 tot 21 graden Celsius. Met enkele duizenden toeschouwers wordt het hopelijk een fantastisch spektakel.
14-10-2017 RKZVC 1 – Longa ‘30 1: 5 – 0 (1 – 0)
Voorafgaand: er was bijzonder veel publiciteit rondom deze wedstrijd. Deze is verzameld en in een apart bestand te lezen
via de volgende link: Alles rondom RKZVC 1 – Longa ’30 1 op 14-10-2018
Longa-supporters winnen afgelopen week op humor, RKZVC wint dik op voetbal!
De hele week gingen de grappen tussen Zieuwent en Lichtenvoorde heen en weer. Echt leuke grappen, die de sfeer voor
de wedstrijd alleen maar groter maakten. Maar het is dan de vraag hoe spelers, die elkaar allemaal kennen, dan met de
spanning omgaan als er zo’n 3000 man publiek om het veld staat.
De eerste 10 minuten was dat te zien maar daarna kwam RKZVC als eerste in zijn ritme. Na een combinatie via Waldo
Rhebergen en Jens Schutten schoot Joey Belterman in maar redde Longa-keeper Pim te Loeke. Een minuut later was
het wel raak. Jouke Knippenborg bereikte Sjors Storkhorst op rechts. Hij slalomde naar binnen en met een droge
schuiver schoot hij de 1-0 op het bord. De eerste Lichtenvoordse dreiging kwam in de 19e minuut na een voorzet die net
over de lat stuiterde. Longa drong wat meer aan en RKZVC werd in die fase iets slordiger. Michiel Krabbenborg blokte
onder andere een schot van binnen de zestienmeter. In de 26e minuut was er een dreigende voorzet van Joey Belterman
dat voorlangs ging en corner werd. Een harde vrije trap van Simon Klein Goldewijk in de 44e minuut van 35 meter
afstand ging recht op Huib Jonkman af en in de laatste minuut voor rust werd een schot van Longa nog geblokt door
Toby Bokkers.
Was voor rust het veldspel nog enigszins in evenwicht, na rust domineerde er maar één ploeg en dat was RKZVC onder
aanvoering van een fabelachtig spelende Sjors Storkhorst. Het eerste kansje was voor Longa ’30 na een vrije trap maar
de kopbal ging ruim over. In de 50e minuut kwam de eerste ‘Vorentscheidung’ na een schitterende solo van Waldo
Rhebergen. Precies op tijd gaf hij af op Sjors Storkhorst die vrij voor goal in de linker benedenhoek de 2-0 aantekende.
Enkele minuten later werd een corner van Jouke Knippenborg weer voor goal gekopt maar het schot ging over. Een
minuut later was een kopbal van Longa ’30, nog redelijk gemakkelijk gepakt door Huib Jonkman, vooreerst de enige
Lichtenvoordse dreiging. Huib Jonkman toonde in het vervolg aan dat hij echt het zestienmetergebied beheerste. Hij
pakte ballen als het kon en stompte waar nodig. In de 64e minuut spatte een vlammend schot van Sjors Storkhorst op de
vuisten van Pim te Loeke uiteen. Drie minuten later viel de beslissing. Sjors Storkhorst kon onverwacht door, de bal
dreigde op de paal te gaan maar Jens Schutten was erg attent om het laatste zetje te geven voor de 3-0 stand. Vijf
minuten later zette Sjors Storkhorst met een steekpass Jens Schutten ineens vrij maar de inzet van Jens strandde op de
voeten van keeper Pim te Loeke. Na een vlotte combinatie in de 75e minuut zette Sjors Storkhorst Joey Belterman vrij
voor de Lichtenvoordse goal. Beheerst schoof Joey de bal in de rechter benedenhoek voor de 4-0. In de 81e minuut
kreeg Thom Berendsen na een erg vlotte Lichtenvoordse aanval de veruit beste kans. Vrij voor goal schoot hij de bal
tegen de linkpaal. In de 85e minuut zette Sjors Storkhorst zijn kroon op deze wedstrijd. Hij ontving in het centrum de bal
van Sven Jurjus, omspeelde een verdediger en bracht met een weergaloze lob onder de lat de 5-0 eindstand op het
scorebord. Daarna kreeg hij een publiekswissel waar alle wisselspelers hem opwachtten.
Onvoorstelbaar: 2x achter elkaar kampioen worden en dan na 4 wedstrijden met 12 punten dik aan de leiding gaan in de
competitie. Het blijft een droom. Voor Zieuwent was deze wedstrijd de apotheose van een geweldige week. De hele week
was er al erg veel aandacht maar vanavond slaat alles. Op dit moment van schrijven zijn de tweets van RKZVC in de
afgelopen 24 uur 179.000 keer bekeken!
Nu mogen we drie dagen genieten, vanaf dinsdag gaat de focus weer op de volgende wedstrijd. Komende zondag komt
Heino op bezoek en dan gaat het gewoon weer om drie punten.
De volgende wedstrijd is zondag 22 oktober thuis tegen Heino.
22-10-2017 RKZVC 1 – Heino 1: 2 – 1 (1 – 0)
RKZVC wint na degelijke pot voetbal
Na de euforie van de kraker vorige week tegen Longa ’30 was het de vraag in hoeverre iedereen vandaag weer met
beide voeten op de grond zou staan in een “gewone” competitiewedstrijd. Je mag niet verwachten dat het team elke
wedstrijd op het niveau van de 2e helft van vorige week kan spelen.

De eerste vijf minuten had RKZVC het moeilijk tegen een goed spelend Heino. Binnen de minuut kon een Heinose spits
over links door, tikte de bal over keeper Huib Jonkman richting goal maar kon Michiel Krabbenborg de bal nog voor de
doellijn weg werken. In de 4e minuut tikte een spits van Heino voor de 1e paal een lage voorzet van links nog ruim naast.
Hoewel daarna RKZVC het spel wel meer controleerde, maakten ze het zich soms ook moeilijk doordat er nogal wat
slordige passes waren en zo Heino soms gemakkelijk in balbezit kon komen. In vergelijking met andere wedstrijden
speelde RKZVC wat minder kansen uit, maar enkele behoorlijke goeie. De 1e was in de 13e minuut na een voorzet van
Bart te Focht waarna Sjors Storkhorst in het centrum voor zijn verdediger kwam en recht op de keeper schoot. Vier
minuten later minuten later werd een inzet van Joey Belterman in het centrum geblokt. In de 23e minuut redde Huib
Jonkman knap na een schot in de rechter benedenhoek. Na een schot in de 28e minuut van de voor Joey Belterman
ingevallen Sven Jurjus (enkelblessure) kwam RKZVC in de 34e minuut op een 1-0 voorsprong. Een crosspass van
Michiel Krabbenborg werd knap op rechts aangenomen door Sjors Storkhorst. Hij soleerde langs twee verdedigers naar
binnen en schoot hard bij de rechterpaal binnen. In de 38e minuut was de laatste mooie aanval van RKZVC. Waldo
Rhebergen zette van rechts laag voor waar de inzet van Jouke Knippenborg op de doellijn nog ternauwernood kon
worden geblokt.
Hoewel Heino na rust aandrong had RKZVC de 2e helft wel grotendeels onder controle. RKZVC moest wel attent blijven
bij de aanvallen van Heino. In de 50e minuut kreeg Wouter Pillen bij een sliding de bal ongelukkig tegen zijn arm kreeg
waardoor Heino een penalty kreeg. Jesper Schokker benutte dit buitenkansje onberispelijk voor de 1-1. Vijf minuten later
was er weer een schotkans voor Heino maar er kwam slechts een schotje. Dat was tot de laatste minuut verder de
enigste echte kans voor Heino in de 2e helft. Een eerste waarschuwing gaf Jens Schutten in de 67e minuut maar de
Heinose keeper had geen moeite met zijn schot. Twee minuten later was het wel raak. Bart te Focht won een kopduel op
het middenveld, Sven Jurjus draaide direct naar voren door en passte perfect op links de zestienmeter in naar Sjors
Storkhorst. Schuin links voor goal schoot hij de bal laag over de grond binnen voor 2-1. Vijf minuten later redde de Heinokeeper knap op een kopbal van Jens Schutten na een voorzet van Waldo Rhebergen. Enkele minuten later ging een
geplaatste schuiver van Sjors Storkhorst een halve meter naast. Na een flitsende aanval in de 82e minuut via Sven Jurjus
en Waldo Rhebergen kon de Heino-keeper het schot van Sjors Storkhorst nog net redden ten koste van een corner. En
bij de laatste mooie Zieuwentse aanval over links was er in het centrum voor de goal niemand die de lage voorzet kon
afwerken. Dat Heino wel degelijk aanvallend gevaarlijk kan zijn, bewezen ze in de allerlaatste minuut. Een scherpe
voorzet van links werd voor goal door alles en iedereen gemist.
RKZVC speelde niet zo groots als vorige week, maar het collectief was goed. Op basis van het veldspel was Heino zeker
gelijkwaardig maar op basis van het aantal kansen was de overwinning van RKZVC verdiend.
De volgende wedstrijd is ZATERDAG 28 oktober om 19.00 uur uit naar Rigtersbleek.
28-10-2017 Rigtersbleek 1 – RKZVC 1: 0 – 0 (0 – 0)
Op papier een topwedstrijd, in de praktijk een trieste wedstrijd
RKZVC, de nummer 1, moest naar Rigtersbleek, de nummer 3. Op papier is dit een affiche voor een topwedstrijd. In
werkelijkheid mondde het uit in een trieste wedstrijd. De weersomstandigheden op deze zaterdagavond waren slecht met
een strakke wind en behoorlijk veel regen. Het kunstgrasveld was slecht en glad waardoor het spel mogelijk ook niet al te
best was. Voeg daarbij de blessures tijdens de wedstrijd van Jens Schutten (lies), een spits van Rigtersbleek (zware
botsing met keeper Huib Jonkman) en de zware beenblessure van Gerard Monnikhof van Rigtersbleek die met een
ambulance werd afgevoerd en het beeld van een trieste wedstrijd is duidelijk.
Voetballend gezien kon Rigtersbleek beter uit de voeten op dit veld als RKZVC. Rigtersbleek begon dan ook sterker met
enkele schoten in de eerste tien minuten. Na een kwartier was er plotseling vanaf de middellijn een vrij veld voor Sjors
Storkhorst maar hij werd nog voor de zestienmeter ingehaald. Dat gebeurde ook een minuut later na een perfecte bal van
Michiel Krabbenborg achter de Rigterbleekse verdediging. Weer twee minuten later moest de Rigterbleekse keeper
tweemaal redden. Eerst op de vrije trap van Wouter Pillen van 25 meter afstand en daarna op de 2e inzet. In de 21e
minuut kreeg Rigtersbleek een plotselinge schietkans op de rand van de zestienmeter dat een meter naast ging. Ook in
de 38e minuut bij de laatste goede kansen voor rust voor RKZVC (eerst Sjors Storkhorst, daarna Jouke Knippenborg)
redde de Rigterbleekse keeper.
Vijf minuten na rust kreeg Gerard Monnikhof de zware blessure waardoor de wedstrijd een dik half uur werd gestaakt. Na
de hervatting werd het wedstrijdbeeld niet veel anders. Moeizaam kwamen beide ploegen tot kansen waarbij RKZVC
technisch meer problemen met de omstandigheden had als Rigtersbleek. Niettemin waren de beste kansen voor RKZVC.
Zo kreeg Sven Jurjus in de 58e minuut voorbij de 2e paal de bal op maat van Jouke Knippenborg maar de Rigterbleekse
keeper gooide zich in de baan van het schot. Rigtersbleek zocht gedoseerd wel de aanval zonder dat het kansen
uitspeelde en kwam alleen tot een tweetal schoten in de 83e en 88e minuut (resp. over en in handen van Huib Jonkman).
Tussenbeide had Mart Schutten met een kopbal na een voorzet van Sjors Storkhorst nog een goede mogelijkheid om de
wedstrijd te beslissen maar de bal zeilde een halve meter langs de kruising.
Zoals gezegd een trieste wedstrijd op deze donkere zaterdagavond waar RKZVC dit seizoen voor het eerst punten
verloor. Maar waar hebben we het over? Tweemaal achter elkaar kampioen worden en dan de eerste vijf wedstrijden
winnen is al geweldig. Dat je een hele competitie alle wedstrijden wint, kun je ook niet verwachten. Als je dan gelijk speelt
in de uitwedstrijd naar Rigtersbleek, de nummer drie in de stand, kun je ook het punt koesteren.
Volgende week speelt RKZVC thuis om 14.00 tegen SC Bemmel.

5-11-2017 RKZVC 1 – SC Bemmel 1: 1 – 0 (0 – 0)
RKZVC houdt de kans op de 1e periodetitel in eigen hand
Nadat Longa ’30 op zaterdagavond had gewonnen in Winterswijk moest RKZVC zelf winnen om de kans op de 1e
periodetitel in eigen hand te houden. Door de winst vandaag blijft de voorsprong één punt op Longa ’30.
Voor rust voetbalden beide ploegen zeer behoudend. RKZVC probeerde wel maar het lukte niet. SC Bemmel leek meer
het doel te hebben om op balbezit te spelen dan om een goal te maken. SC Bemmel kwam in de 6e minuut tot een
schotje hetgeen de eerste 45 minuten hun enigste inzet op goal was. In de 8e minuut passte Michiel Krabbenborg achter
de Bemmelse verdediging maar de lob van Sjors Storkhorst mislukte. Twee minuten later kon de Bemmelse keeper een
voorzet ternauwernood wegtikken voor Sjors Storkhorst bij de bal kon komen. Na een corner in de 18e minuut van Jouke
Knippenborg kopte Toby Bokkers de bal een meter over de kruising en daarmee waren de kansen voor rust op.
Na rust was de Zieuwentse beleving veel groter met meer en betere kansen voor RKZVC. Binnen de minuut ging een
schot van Waldo Rhebergen rakelings naast. Vier minuten later kon de Bemmelse keeper een mooi schot van Sjors
Storkhorst onder de lat nog net tot corner tikken. Weer een minuut later kon hij ook een schot van 30 meter van Wouter
Pillen met moeite tot corner verwerken. Het eerste Bemmelse schot in de 54e minuut werd door Huib Jonkman beheerst
gepakt. Een minuut later moest de Bemmelse keeper weer optreden na een schot van Jouke Knippenborg. De
Bemmelnaren zeiden zelf na afloop van de wedstrijd dat in de 58e minuut een overtreding op Sjors Storkhorst een
penalty had moeten zijn maar de scheidsrechter liet door spelen. Een schot van Wouter Pillen van 30 meter in de 61e
minuut werd door de Bemmelse keeper met de knieën weg gewerkt. In de 65e minuut kwam RKZVC eindelijk op
voorsprong. In de middencirkel werd de Bemmelse aanval onderbroken door Jouke Knippenborg waarna Sjors Storkhorst
vanaf 40 meter door de verdediging slalomde en met een punter onder de keeper door de 1-0 op het scorebord zette.
Zes minuten later zette Toby Bokkers met de buitenkant van de schoen Sjors Storkhorst in vrije positie maar wederom
kon de uitgelopen Bemmelse keeper redden. In de 72e minuut had RKZVC alle geluk van de wereld dat een
zondagsschot van 35 meter afstand via de onderkant van de lat er net niet in ging. In de eerste 70 minuten speelde
Bemmel veelal geconcentreerd op balbezit. De laatste 20 minuten gingen ze meer opportunistisch voetballen en
hanteerden meer de lange bal. Op zich is dat iets waar de Zieuwentse verdediging goed mee kan omgaan. Niettemin
forceerde SC Bemmel daarna toch enkele corners. Uit zo’n corner in de 78e minuut moest Huib Jonkman met een
knappe reflex de gelijkmaker voorkomen. Uit de direct daaropvolgende counter legde Sjors Storkhorst de bal breed op
Mart Schutten maar ook de Bemmelse keeper redde met een reflex op het schot van Mart. Na een laatste schot van SC
Bemmel, dat ruim over ging, speelde RKZVC de wedstrijd verder rustig uit.
Het is moeilijk voetballen tegen een ploeg die erg behoudend speelt. De rust bewaren is dan het credo en RKZVC heeft
dat de laatste jaren wel geleerd. Het is dan wachten op de kansen die RKZVC meestal wel krijgt en als de voorsprong er
dan is, staat het Zieuwentse blok van verdediging en middenveld veelal wel zo goed dat de overwinning over de streep
wordt getrokken. Afgezien van de bekerwedstrijd donderdag a.s. heeft RKZVC volgend weekend geen competitie waarna
een week later gestreden wordt om de 1e periodetitel. Maar dan moet er wel gewonnen worden uit naar Tubantia (of
Longa ’30 moet thuis punten verliezen tegen BWO).
De volgende wedstrijd is DONDERDAG 9 november om 20.30 uur uit naar DZC ’68 (beker).
9-11-2017 DZC ‘68 1 – RKZVC 1: 1 – 0 (0 – 0) (beker)
Slordig spelend RKZVC verliest terecht
RKZVC leek in deze bekerwedstrijd minder geïnspireerd. Dat kwam tot uiting doordat de bal minder snel rond ging en er
op bijna alle plaatsen op het veld regelmatig slordig balverlies was. Qua spelbeeld was er voor rust een redelijk
evenwicht, evenals het aantal kansen dat beide ploegen kregen. De Doetinchemmers scoorden daarbij al in de 3e minuut
met een fraaie kopbal. Daarnaast kregen ze voor rust enkele schotkansen (mede door moeilijk uitverdedigen in het
centrum) maar die misten richting. De Zieuwentse kansen waren vooral voor Sjors Storkhorst. DZC ’68 had in de 32e
minuut geluk dat een scherpe voorzet, die een verdediger weg wilde trappen, via de paal weer het veld in stuiterde.
Na rust verdedigde DZC ’68 compact en strafte het ook fouten van de Zieuwentse kant af. De doelpunten vielen in de
65e, 74e en 83e minuut. Daarbij verdedigden ze compact zodat er minder ruimte voor de Zieuwentse aanvallen was als
voor de rust. De Zieuwentse kansen waren voor Sjors Storkhorst (mislukt schot), Harm Bokkers (kopbal over en schoten
naast en over) en Sven Jurjus (vrije trap randje zestienmeter).
RKZVC is door het verlies uitgeschakeld voor de beker. Al met al een wedstrijd om snel te vergeten en zich komende
week te gaan concentreren op de volgende competitiewedstrijd uit naar Tubantia. Bij winst behaalt RKZVC de 1e
periodetitel. Bij verlies is het afhankelijk van het resultaat dat Longa ’30 behaalt tegen BWO.
Zondag 19 november speelt RKZVC uit om 14.00 tegen Tubantia Hengelo (O).
19-11-2017 Tubantia 1 – SC Bemmel 1: 1 – 0 (0 – 0)
RKZVC pakt toch de 1e periodetitel
Een bizarre ontknoping van de 1e periode. RKZVC stond één punt voor op Longa ’30 en beide teams moesten tegen
laag geplaatste tegenstanders, respectievelijk Tubantia en BWO. Op basis van de stand mocht verwacht worden dat

beide teams zouden winnen. Omdat RKZVC voor rust al een achterstand op liep, werd er door het publiek na rust steeds
vaker op het mobiel gekeken wat de tussenstand in Lichtenvoorde was. Die was lang geruststellend omdat Longa ’30 ook
al snel op 1-0 achter was gekomen. Toen Longa ’30 ongeveer 10 minuten voor tijd de gelijkmaker scoorde, dachten velen
dat ze ook nog wel de winnende treffer zouden maken en daardoor alsnog met de periodetitel aan de haal zouden gaan.
Het tegengestelde gebeurde doordat BWO in blessuretijd via een penalty Longa ’30 zelfs een onverwachte nederlaag
bezorgde. Op zich is een wedstrijd verliezen natuurlijk niet leuk. Ook is het leuker dat je zelf wint en daardoor de
periodetitel behaalt. Maar de titel is binnen en dat was voorafgaand aan de competitie een kleine wens: ergens mee doen
om de prijzen. RKZVC mag op zijn minst in 2018 meedoen aan het toetje van de competitie!
Het eerste kwartier van de wedstrijd was matig met veel slordig balverlies en onnauwkeurige passes aan beide kanten.
Daarna kwam de eerste dreiging van RKZVC via een voorzet van Sven Jurjus waar Toby Bokkers net niet bij kon. Tussen
de 19e en 22e minuut had RKZVC de wedstrijd eigenlijk moeten beslissen. Jens Schutten schoot op de keeper vanaf
zestien meter. Een voorzet van Sven werd ingekopt door Jens Schutten maar de keeper redde wederom. Een schot van
Mart Schutten vanaf 30 meter werd door een verdediger van de doellijn weg getrapt. Daarna nogmaals een schot van
Jens Schutten op de keeper. Tot dat moment waren er slechts twee doelpogingen van Tubantia richting de Zieuwentse
goal. In de 32e minuut maakte Tubantia, gezien het wedstrijdbeeld tot dat moment, geheel onverwacht de achteraf
winnende goal. Een corner werd in eerste instantie weggewerkt maar de bal kwam daarna via een prima combinatie voor
de voeten van Frank Teuiten die resoluut van dichtbij binnen schoot. Drie minuten voor rust kreeg RKZVC nog de
mooiste kans na een pass van Michiel Krabbenborg. Bij de 2e paal tikte Waldo Rhebergen de bal langs de keeper maar
daarna kon een Hengelose verdediger de bal nog net voor de doellijn wegtrappen. De inzet na de corner die daarop
volgde zeilde net over.
Het verhaal na rust is snel verteld. Bijna eenrichtingsverkeer richting Hengeloos doel, Een Tubantia dat de ruimtes heel
klein hield en gokte op de counter en een RKZVC dat de ruimtes niet vond. Er waren wel enkele corners en vrije trappen
van RKZVC die dreigend leken maar uiteindelijk geen echte kansen opleverden. Na een aardige combinatie werd Waldo
Rhebergen wel vrij gespeeld maar werd voor buitenspel afgefloten. Toby Bokkers had (geluk en) pech dat zijn als voorzet
bedoelde bal op de lat landde. De enigste goede kans voor Tubantia was een counter in de 85e minuut waarna het schot
uiteindelijk ruim voorlangs ging..
Dat RKZVC een keer zou gaan verliezen, wist iedereen. De laatste competitienederlaag dateert zelfs van december 2016
(Varsseveld)! Het geeft in eerste instantie een beetje een dubbel gevoel: feest hebben na een nederlaag. Maar
uiteindelijk maakt het niks uit of je de eerste of laatste wedstrijd in de periode verliest, als de prijs maar binnen is. En
nogmaals: in mei 2016 waren we nog blij dat RKZVC wedstrijden in de 3e klas won. RKZVC heeft een fantastische start
van het seizoen gehad.
Volgende week speelt RKZVC thuis om 14.00 tegen Rohda Raalte.
26-11-2017 RKZVC 1 – Rohda Raalte 1: 1 – 1 (1 – 1)
Rohda scoort in verlenging 1e helft én verlenging 2e helft
De nummers één en drie maakten er samen een spannende wedstrijd van waarbij ze afwisselend het heft in handen
hadden. Gezegd moet worden dat Rohda duidelijk de beste tegenstander tot nu toe in deze competitie is die RKZVC
getroffen heeft. Rohda was sterk aan de bal en combineerde gemakkelijker dan RKZVC, dat regelmatig alle zeilen bij
moest zetten om verdedigend de zaak dicht te houden.
Het 1e kwartier was voor RKZVC. In de 4e minuut viel al de 1-0 na een afgeslagen corner waarop Sjors Storkhorst de bal
ineens op de slof nam en vanaf de rand van de zestienmeter laag in de rechter benedenhoek schoot. De vrije trap die
Wouter Pillen tien minuten later vanaf 35 meter nam, ging nauwelijks een meter over. Na een mooie aanval in de 15e
minuut kreeg Mart Schutten een vrije schietkans maar de Raaltense keeper kon de bal nog net voor de lijn pakken.
Daarna nam Rohda het initiatief over met mooie combinaties en snelle rushes. Dit leverde in eerste instantie alleen
enkele schoten op die de juiste richting misten. Afgezien van een solo van Sjors Storkhorst, die net niet door kwam, kon
RKZVC voor rust aanvallend geen vuist meer maken. Vooral kort voor rust drong Rohda steeds sterker aan. Zo kopte
Jouke Knippenborg in de 44e minuut na een corner een inzet van de doellijn weg en moest keeper Huib Jonkman een
minuut later tweemaal achter elkaar redden op Raaltense schoten. Twee minuten in de extra tijd voor rust was er echter
geen houden meer aan na een corner die Teun Bakhuis ongehinderd op de vijfmeterlijn hard kon binnen koppen voor de
1-1 ruststand.
Na rust bleef Rohda drukken op de Zieuwentse goal. Dat resulteerde in twee schoten. De eerste ging een meter over en
de tweede viel via een Zieuwentse verdediger op het dak van de goal. Eerst in de 68e minuut was er via Sven Jurjus een
mooie poging om van grote afstand over de Raaltense keeper te spelen maar dat leverde uiteindelijk geen probleem op.
Een volgende kans voor Sven was te plotseling voor hem om de juiste richting mee te geven. In de 79e minuut ging een
kromme bal van Sjors Storkhorst buiten bereik van de Raaltense keeper net langs de linkerpaal. De laatste tien minuten
zette Rohda weer aan waarbij twee schoten de richting misten. In de 92e minuut velde Rohda toch nog het vonnis na een
counter. Lars van Schooten stiftte de bal over de uitlopende Huib Jonkman.
Afgelopen maanden heeft RKZVC een aantal wedstrijden gewonnen waarbij soms het kwartje net de goede kant op viel.
Nu was het net de verkeerde kant op. Gezien de kansen was een gelijkspel verdiend geweest, gezien het veldspel was
Rohda de betere ploeg en kan de overwinning verdiend genoemd worden. Voor RKZVC is er niks aan de hand omdat ze

nog steeds in de top meedoen. Het is wel zaak om volgende week weer punten te pakken om niet verder achterop te
raken.
De volgende wedstrijd is zondag 3 december om 14.00 uur uit naar NEC.
3-12-2017 NEC 1 – RKZVC 1: 1 – 1 (1 – 1)
Na twee verliespartijen op rij was het vandaag weer zaak om punten te pakken. Uit tegen het goed geklasseerde NEC uit
Nijmegen nog geen zekerheid.
De technisch vaardige spelers van NEC verstopten zich niet en voetbalden vanaf de eerste minuut vrolijk mee. Over en
weer wat kansen, zonder echt gevaarlijk te worden. Na de eerste 10 minuten, die wat meer voor RKZVC waren, nam
NEC het spel naar zich toe en liet zien dat het aardig kon combineren.
Steeds meer balverlies over en weer maakte het tot een rommelige wedstrijd. Kansjes waren er voor Sjors en Waldo, een
voorzet van Jouke belande in het zijnet en een schot van de op “10” spelende Mart ging ruim over.
Een aantal leuke combinaties van NEC leiden niet tot een doelpunt.
Tot in de 34e minuut een aanval van NEC de bal door hun nummer 10 achter Huib werd geschoten.
Vanaf dat moment liep RKZVC achter de feiten aan en kon NEC rustig combineren, zonder verder gevaarlijk te worden.
Bij RKZVC leek de inspiratie en het vernuft te ontbreken om een doelpunt te scoren.
In de tweede helft startte Zieuwent, met de voor Mark in de ploeg gekomen Jens voortvarend. Dit leidde al in de 49e
minuut tot de 1-1. Een strakke voorzet over links van Jens werd door Sven hard achter de keeper van NEC geknald. Na
de opleving zakte gaandeweg het spelniveau. NEC bleef leuk combineren en RKZVC grossierde in net niet balletjes. Een
mooie combinatie van Zieuwent eindigde bij het aantikken van Jens in de “16”. Dit had een penalty mogen zijn, maar de
verder goed fluitende scheidsrechter wuifde alle bezwaren weg.
Over en weer ontstaan er kansjes, waarbij ook Huib en keer de bal nog maar net over kan tikken. Kansjes voor Sven en
Sjors halverwege de tweede helft geven aan dat er wel degelijk winst te halen is.
In de 80e minuut komt Tim in de ploeg voor Mart. In de laatste 10 minuten gebeurd er nog veel en beide ploegen lijken
voor de winst te gaan. Een vrije schietkans voor NEC gaat via een eigen speler over en ook Jouke en Jens krijgen goeie
kansen. In de laatste minuut krijgt RKZVC nog een vrije trap op de linkerhoek van de ‘16’. Zowel Sjors, Wouter en Waldo
staan bij de bal, maar het is Waldo die de bal mooi over de muur krult, die vervolgens op de kruising beland.
RKZVC pakt een punt in Nijmegen en dat is gezien het spel een correcte uitslag.
De volgende competitiewedstrijd is zaterdagavond 9-12-2017 uit naar FC Winterswijk.
9-12-2017 RKZVC 1 – De Zweef 1: 2 – 2 (0 – 2)
RKZVC knokt zich na rust naar een punt
RKZVC liet vandaag voor en na rust twee verschillende gezichten zien. Voor rust zat er weinig beleving in met slordig
balverlies waarbij veel achteruit gevoetbald werd en er weinig druk naar voren werd gezet. De eerste minuut was al
tekenend. Na balverlies werd de bal door De Zweef op de lat gekopt. De Zweef speelde gecontroleerder en loerde op de
kansjes. In de 18e minuut werd Jesper Krukkert op links gelanceerd en kon vrij door lopen. Beheerst schoof hij de bal in
de linker benedenhoek voor de 0-1. Vijf minuten later kwam RKZVC goed weg na een schot dat nog door een
Zieuwentse verdediger geraakt werd en rakelings langs ging. Pas in de 26e minuut kreeg RKZVC de 1e kans na een vrije
trap van de linker zijkant door Sven Jurjus. Wouter Pillen kon de bal met de voet net niet goed genoeg raken. RKZVC
kreeg voor rust nog wat kleine kansjes maar De Zweef had de betere. In de 28e minuut ging een bijna vrije kopkans nog
over. In de 33e minuut was het wel raak na een mistrap op een lage voorzet. Jesper Krukkert schoot vanaf 12 meter strak
de 0-2 ruststand binnen.
Hoewel RKZVC na rust uit een ander vaatje tapte, redde Huib Jonkman in de 49e minuut eerst nog met een fraaie duik
op een schot in de rechter bovenhoek. In de 52e minuut floot de scheidsrechter niet bij een twijfelachtige situatie die
verdacht veel leek op een overtreding in het zestienmetergebied op Waldo Rhebergen (ook volgens beelden van de
video-opname twijfelachtig). Daarbij bleef De Zweef met counters erg gevaarlijk. Het eerste schot kwam van Sjors
Storkhorst vanuit een schuine hoek in de 55e minuut op de voeten van de keeper. Een vrije trap van Waldo Rhebergen
en een schot van Sjors Storkhorst waren een gemakkelijke prooi voor de Nijverdalse keeper. Nadat Bart te Focht in de
65e minuut met een sliding nog net een gevaarlijke voorzet er uit kon halen, viel in de 69e minuut de ‘Anschlusstreffer’.
Een scherp aangesneden vrije trap van Sven Jurjus vanaf de linker zijlijn werd door Wouter Pillen met het hoofd verlengd
tot de 1-2 bij de verre paal. RKZVC bleef met bezieling spelen en bleef druk zetten om de gelijkmaker te forceren.
Schoten van Sjors Storkhorst (ruim over) en Jens Schutten (te gemakkelijk) leverden nog niet het gewenste resultaat op.
In de 81e minuut kreeg De Zweef de kans om de wedstrijd te beslissen na een counter. Op rechts kon de Nijverdals spits
met de bal aan de voeten vrij op Huib Jonkman af gaan maar Huib redde bekwaam. In de 83e minuut viel de bal voor
RKZVC wel goed. Na een diagonale voorzet van rechts van Waldo Rhebergen dook Sjors Storkhorst achter de
Nijverdalse verdediging op - in de hoek van het vijfmeter gebied voorbij de 2e paal - en schoot ineens uit de lucht
diagonaal de 2-2 binnen. Een laatste kansje was de kopbal van Bart te Focht in blessuretijd die echter ruim langs ging.
RKZVC voetbalde na een belabberde 1e helft gelukkig een betere 2e helft. Als er - over het totaal qua voetbal en qua
kansen - een ploeg had moeten winnen dan was het echter De Zweef. RKZVC mag dus tevreden zijn met een punt.

Het seizoen van het najaar zit er op. Na een geweldige start, waarbij het periodekampioenschap werd behaald, volgde
een behoorlijke dip met slechts drie punten uit de laatste vijf wedstrijden. Zoals er vandaag in de 2e helft werd gespeeld,
willen we dat ook graag zien in het voorjaar.
De ploeg gaat nu eerst twee weken genieten van de welverdiende winterstop waarna de voorbereiding op het voorjaar
begint met het trainingskamp vanaf 3 januari in Malaga.
Oefenwedstrijden in januari van zowel het 1e als het 2e zullen via website en Twitter gecommuniceerd worden.
13-1-2018 RKZVC 1 – DETO 1: 1 – 0 (1 – 0) (oefen)
Aardige oefenpot
Na het trainingskamp in Malaga was deze oefenwedstrijd tegen zaterdag 1e-klasser Deto uit Vriezenveen het vervolg ter
voorbereiding op het voorjaar. Het is lastig in te schatten welke waarde de uitslag heeft omdat Deto elf wisselspelers bij
zich had en er bij RKZVC ook de nodige basisspelers afwezig waren. Qua wedstrijdbeeld was het voor rust behoorlijk in
evenwicht. Na rust had Deto veelal balbezit en dwong RKZVC met kort combinatiespel wel terug op eigen helft maar wist
het daarbij geen enkele echt uitgespeelde kans te creëren.
Voor rust misten twee schoten van Deto de juiste richting. Eén laag schot werd gepakt door keeper Huib Jonkman
evenals een kopbal na een vrije trap. De doelkansen van RKZVC waren ook schaars. Jens Schutten kon net niet bij een
pass van Waldo Rhebergen en een schot van Sven Jurjus werd geblokt. In de 35e minuut soleerde Sjors Storkhorst
vanaf de middellijn door de verdediging en werd met een overtreding gestuit op 20 meter van goal. De vrije trap van Jens
Schutten werd door de keeper van Deto naar buiten gewerkt waarna Jouke Knippenborg de bal van links weer hard en
laag voor goal bracht. Vrij voor goal tikte Toby Bokkers de 1-0 binnen.
Zoals gezegd, combineerde Deto er na rustig op los waarbij RKZVC wel op eigen helft terug moest verdedigen maar dit
veelal buiten de zestienmeter bleef doen. Vier schoten van Deto gingen ook nu weer ruim over of naast. Eén schot kwam
recht op de vuisten van Huib Jonkman en Huib pakte ook beheerst een laag schot. Eigenlijk zat in de counters van
RKZVC meer dreiging. In de 54e minuut kwam Jens Schutten op links goed door maar zijn balletje terug vanaf de
achterlijn was niet op maat. In de 61e minuut onderschepte de Vriezenveense keeper een bal door ver uit te lopen
waarna Jouke Knippenborg vanaf 35 meter naast het lege doel schoot. Na een schotje van Sjors Storkhorst in de 84e
minuut kreeg Jens Schutten in de 86e minuut de beste kans na een pass van Sil van Doorn. De schuiver van Jens ging
voorlangs.
Het belangrijkste van zo'n eerste wedstrijd na de winterstop is om weer wedstrijdritme op te doen. Daarnaast is de
conclusie van vandaag dat de verdediging stabiel is. Aanvallend zal het nog wel iets moeten verbeteren.
Dinsdag 16 januari speelt RKZVC voor de Achterhoekcup in Zevenaar om 20.00 tegen OBW (beide ploegen zijn al
geplaatst voor de volgende ronde). Donderdag 18 januari speelt RKZVC om 20.00 een oefenwedstrijd thuis tegen DCS.
13-1-2018 OBW 1 – RKZVC 1: 5 – 6 (2 – 4) (Achterhoekcup)
RKZVC speelde met een team bestaande uit spelers van het tweede en 5 spelers van JO19 en OBW met het 2e elftal
(het eerste van RKZVC en het eerste van OBW hebben beide donderdag 18-1 een andere oefenwedstrijd). Beide teams
hadden zich al geplaatst voor de knock-out fase van de Achterhoekcup.
Voor rust was OBW het beter spelende team, na rust beheerste RKZVC de wedstrijd en had buiten de gemaakte
doelpunten nog 4 a 5 andere goede kansen.
13-1-2018 RKZVC 1 – SDOUC 1: 0 – 3 (0 – 2) (oefen)
Collectieve offday RKZVC
Lag het aan een goed en gedisciplineerd spelend SDOUC of aan de matige vertoning van RKZVC? Feit was dat SDOUC
veel effectiever speelde en aanvallend beter de ruimte vond dan RKZVC dat wel vrij veel in balbezit was maar in de
opbouw vaak slordig speelde. Verdedigend leek men ook niet als een blok te spelen. Vaak liep een Zieuwentse speler
druk te zetten op een Ulftse speler in balbezit die dan vrij gemakkelijk een medespeler vond waarna een volgende
Zieuwentse speler richting de Ulftse speler aan de bal liep, enzovoorts. Aanvallend druk zetten leverde daardoor weinig
op. Het was vanavond dus geen collectief team in verdedigend opzicht. Daar kwam bij dat SDOUC al in de 2e minuut op
voorsprong kwam na een aanval over rechts door een mooie boog over keeper Huib Jonkman en daardoor letterlijk en
figuurlijk de hele wedstrijd achter de feiten aan liep. RKZVC kreeg voor rust zegge en schrijve één goede kans na een
voorzet van Jouke Knippenborg die door Sjors Storkhorst ineens op de slof werd genomen maar ook een meter over
ging. De 2-0 voor SDOUC in de 41e minuut viel na een aanval over links die met een schuiver met afgerond.
Na rust drukte RKZVC wel meer maar kregen ze in eerste instantie alleen twee kansen met kopballen die naast gingen.
De counters van SDOUC waren gevaarlijker en dat leverde de 3e goal in de 65e minuut op na een mooie aanval die
tenslotte in het centrum vrij kon worden ingeschoten. In de 87e minuut kreeg Jelle Knippenborg na een mooie aanval nog
een kans maar de Ulftse keeper kon redden ten koste van een corner.
Van een slechte wedstrijd moet je leren en de wedstrijd zelf daarna zo snel mogelijk vergeten.
Zondag 28 januari gaat de competitie verder met een uitwedstrijd om 14.00 uit naar Stevo in Geesteren.

28-1-2018 Stevo 1 – RKZVC 1: 5 – 6 (2 – 4)
Eerste winst RKZVC sinds 5 november 2017
Na een winterstop is het altijd de vraag hoe een team het voorjaar in gaat. Voor RKZVC gold dat zeker omdat er voor de
winterstop in de laatste vijf wedstrijden een behoorlijke dip zat met slechts enkele gelijke spelen. Het was dan ook een
geluk dat de eerste tegenstander dit voorjaar Stevo uit Geesteren (O) was dat onderaan de ranglijst bungelt. Voetballend
gezien was het geen al te beste wedstrijd waarbij RKZVC veel last had van het natuurgras. Opspringende ballen en
onderuit gaan hoort er bij natuurgras wel bij maar maakt het voetballen ook onzeker.
Binnen de minuut had Joey Belterman op aangeven van Jouke Knippenborg al de kans om op voorsprong te komen
maar Joey schampte de bal. In de 6e minuut lukte dat wel na een prachtige aanval over veel schijven. Joey Belterman
legde als laatste de bal breed waarna Sjors Storkhorst vanaf de elf meter snoeihard binnen schoot voor de 0-1. Met de
wind in de rug en veel inzet streed Stevo om gelijk te maken, hierbij zo nu en dan geholpen door uitglijdende Zieuwentse
spelers. In de 8e minuut ging een schot van 40 meter rakelings langs. Verdere afstandspogingen van Stevo misten veelal
ruim de richting. In de 15e minuut, na balverlies in de verdediging, kwam de eerste echt goede Geesterense kans vanuit
een schuine hoek maar keeper Huib Jonkman kon genoeg blokken. Door de aandrang van Stevo kreeg RKZVC voorin
ook ruimte. Een mooie pass van Mart Schutten achter de verdediging werd door zijn broer Jens ineens genomen maar
ging over. In dezelfde minuut kwam Sjors Storkhorst vrij door maar blokte de Geesterense keeper zijn inzet. Een minuut
later ging een mooi schot van dezelfde Sjors via een hoofd van een verdediger nog net over. Een kopbal na een corner
van Stevo ging ruim over en een hard schot ruim langs.
Met de wind in de rug kon RKZVC na rust verdedigend wat gemakkelijker opruimen en ook de eigen spelers voorin
bereiken. Afgezien van een schot van Stevo in de 1e minuut na rust - wederom ruim over – en een gemakkelijk schot in
de 70e minuut, had keeper Huib Jonkman in de 2e helft weinig werk. RKZVC daarentegen kreeg de nodige kansen.
Twee minuten na rust schoot Jouke Knippenborg vanuit een schuine hoek in het zijnet. Twee minuten later kopte Toby
Bokkers in vrije positie ruim naast na een corner van Sven Jurjus. Een voorzet van Jouke Knippenborg in de 55e minuut
kon door de Geesterense keeper nog net tot corner verwerkt worden. In de 65e minuut was er een scrimmage voor het
doel van Stevo waarbij de bal ook net niet over de lijn kon worden gedrukt. In de 74e minuut lukte het eindelijk wel na
goed storend werk van Sven Jurjus in de buurt van de cornervlag. Sjors Storkhorst kon daarna naar binnen en gaf af op
de vrijstaande Joey Belterman die beheerst de 0-2 binnen schoot. RKZVC speelde het daarna beheerst uit. In de 88e
kwam de eindstand op het scorebord. Mart Schutten gaf vanaf rechts laag voor waarna Sjors Storkhorst met een sliding
midden voor goal de 0-3 kon binnen werken.
Gelukkig weer een keer een gewonnen wedstrijd voor RKZVC. Dat het de eerste overwinning na de winterstop is, stemt
ook tot tevredenheid. De eerste zwaluw na de winter betekent echter niet had het direct zomer is. Wil het gevoel van een
goede start na de winter blijven dan moet er komende weken een serie goede wedstrijden worden neer gezet.
Volgende week speelt RKZVC thuis om 14.00 tegen BWO Hengelo.
4-2-2018 RKZVC 1 – BWO 1: 3 – 0 (0 – 0)
Mooie wedstrijd
Beide ploegen probeerden met verzorgd voetbal het spel te bepalen waarbij er voor rust wel enige stevige charges van
BWO-kant waren die gele kaarten opleverden. Dat het een Zieuwentse overwinning zou worden, was voorafgaand aan
de wedstrijd niet vanzelfsprekend omdat BWO van de laatste vijf wedstrijden er vier gewonnen had, waaronder de
wedstrijden tegen Longa ’30, NEC en afgelopen week Rohda Raalte.
Het balbezit was wel enigszins in evenwicht maar RKZVC had duidelijk meer en betere kansen waarbij het aan de
Hengelose keeper te danken was dat RKZVC voor rust niet op voorsprong kwam. De eerste kans was al in de 2e minuut
maar Sjors Storkhorst raakte de bal ‘ineens uit de lucht’ niet goed. Nadat Joey Belterman tien minuten later een ‘bijna
kans’ kreeg, kwam BWO beter in het spel. Dit resulteerde in de 15e minuut in een kopbal na een vrije trap die netjes door
keeper Huib Jonkman werd gepakt. Twee minuten later kon Wouter Pillen op het laatste moment nog de inzet blokken
van een doorgebroken Hengelose speler. Weer een minuut later werd een mooie vrije trap van Wouter Pillen door de
Hengelose keeper ternauwernood tot corner verwerkt. In de 30e minuut had Joey Belterman na een prachtig
uitgespeelde aanval de score kunnen (moeten) openen maar redde de BWO-keeper knap op zijn inzet. Een vrije trap in
de 35e minuut werd door Bart te Focht koppend weer voor goal gebracht waarna het hakje van Toby Bokkers maar
ternauwernood over ging. Ook de mooie vrije trappen van Sven Jurjus in de 40e en 42e minuut werden door de
Hengelose keeper knap tot corner verwerkt.
De eerste 20 minuten na rust bepaalde RKZVC het spelbeeld. In de 46e minuut passte Michiel Krabbenborg achter de
BWO-verdediging maar de inzet van Sjors ging ruim voorlangs. In de 55e minuut was het wel raak. Deze keer legde Mart
Schutten de bal achter de verdediging waarna Sjors Storkhorst vanaf links de 1-0 in de rechter benedenhoek schoot.
Daarna begon BWO langzaam maar zeker meer druk te zetten. Dit leidde soms wel tot gevechten om de bal binnen de
zestienmeter van RKZVC maar het leverde geen echt vrije schiet- of kopkansen op. RKZVC loerde in die periode op de
counter. Het dichtst bij was in eerste instantie Toby Bokkers met een schot / voorzet dat op de lat zeilde. In de 81e minuut
kwam de ‘Vorentscheidung’ met een prachtig doelpunt. Sjors Storkhorst bereikte vanaf links Mart Schutten binnen de
zestienmeter. In één beweging haalde Mart de bal onder de voet terug en weer naar voren voorbij de verdediger en
schoot de bal snoeihard vanuit een schuine hoek langs de oren van de BWO-keeper voor de 2-0. Twee minuten later
volgde de laatste Hengelose doelpoging maar het harde schot werd nog iets geraakt door een Zieuwentse verdediger en
ging een meter langs de kruising. Nadat - na een mooi passje van Mart Schutten - een aanname van Sjors Storkhorst vrij

voor goal in de 84e minuut net niet goed was, bepaalde Sjors in de slotminuut wel de eindstand na een mooie aanval.
Mart Schutten bereikte Harm Bokkers, die precies op tijd afspeelde waarna Sjors vrij voor goal in de rechter
benedenhoek de 3-0 eindstand binnen schoof.
Met de 2e overwinning op rij is RKZVC na de winterstop goed begonnen. Dinsdag 6 februari speelt RKZVC om 20.30
thuis voor de Achterhoekcup met voornamelijk spelers onder 23. Donderdag 8 februari speelt RKZVC om 20.00 een
oefenwedstrijd tegen hoofdklasser Silvolde. Komend weekend is er in verband met carnaval geen competitie.
Op 18 februari volgt de volgende competitiewedstrijd om 14.00 thuis tegen Schalkhaar.
4-2-2018 RKZVC 1 – Witkampers 1: 1 – 1 (1 – 1) (Achterhoekcup)
Na shoot-outs uitgeschakeld in de Achterhoekcup
In de deze eerste knock-outronde speelde RKZVC met spelers uit het 2e en de JO19 (plus Harm Bokkers, terugkomend
van een langdurige blessure). Witkampers speelde met 7 a 8 spelers uit het eerste aangevuld met spelers uit het 2e en
JO19.
Over de hele wedstrijd liet RKZVC het iets betere veldspel zien maar kreeg Witkampers meer kansen. Witkampers had in
de 4e minuut de eerste kans na een weggekopte bal door Wesley Keegstra maar de Larense spits schoot de bal van 25
meter afstand naast het bijna lege doel. In de 17e minuut kwam RKZVC op een 1-0 voorsprong na een mooie pass van
Bram te Molder op Harm Bokkers. Harm kapte zich op de rand van de zestienmeter vrij en schoot beheerst binnen. In de
39e minuut kwam Witkampers op gelijke hoogte. Aan de rechterkant wilde RKZVC de bal buiten de lijn laten lopen voor
een ingooi maar de bal werd door Witkampers binnen gehouden. Het schot na de voorzet werd in eerste instantie knap
gered door Wesley Keegstra, in tweede instantie keihard tegen de onderkant van de lat geschoten en tenslotte toch nog
binnen gewerkt door Daan Hento. Een minuut voor rust redde Wesley Keegstra nog een keer goed op een Larens schot
waarna de rebound naast werd geschoten.
Na rust controleerde RKZVC nog meer het spel maar afgezien van enkele vrije trappen en schoten die niet de juiste
richting hadden of te gemakkelijk waren, kon RKZVC geen echte kansen uit spelen. Witkampers kwam slechts tot één
kans met een vrije trap net buiten de zestienmeter dat een halve meter over ging.
Door de gelijke eindstand na 90 minuten moesten er shoot-outs worden genomen om te beslissen wie er door zou gaan
naar de volgende ronde. Bij een shoot-out loopt de speler met de bal aan de voet vanaf de middencirkel naar doel waarbij
de keeper uit mag lopen. Witkampers won deze serie met 4-2
De volgende oefenwedstrijd is donderdag 8 februari thuis tegen Silvolde om 20.00 uur. De volgende competitiewedstrijd
is zondag 18 februari thuis tegen Schalkhaar om 14.00 uur.
8-2-2018 RKZVC 1 – Silvolde 1: 0 – 1 (0 – 0)
RKZVC blijft redelijk overeind tegen hoofdklasser Silvolde
Het was duidelijk te zien dat Silvolde een klasse hoger speelt en dan ook nog bijna bovenaan staat: in het algemeen een
slag sneller, technisch goed en gemakkelijk combinerend. Als men daarbij in ogenschouw neemt, dat voor rust Joey
Belterman niet mee deed en na rust Michiel Krabbenborg en Sjors Storkhorst, mag geconcludeerd worden dat de ploeg
redelijk overeind bleef.
Voor rust kon RKZVC de bal soms nog redelijk in de ploeg houden. Aanvallend viel er een schot van Sven Jurjus te
noteren en een mooie aanval waarbij de laatste pass net niet goed was om tot een kans te komen. Verdedigend stond
het wel redelijk goed want Silvolde kwam ook maar tot één kans vanuit een erg schuine hoek recht op keeper Huib
Jonkman.
Na rust, met twee jeugdspelers in de ploeg als vervangers van Michiel en Sjors, was het grotendeels éénrichtingsverkeer
en speelde Silvolde ook enkele behoorlijke kansen uit. Direct na rust werd een bal van dichtbij over de kruising
geschoten. In de 72e minuut redde Huib Jonkman met een knappe reflex met de voet op een vrije kopkans. Vijf minuten
later tikte Huib een laag schot tot corner. In de 81e minuut viel de 0-1 na een vlotte aanval. In het midden kapte een spits
zich vrij en schoot beheerst de bal in de linker benedenhoek. De laatste Silvoldse kans kwam in de 84e minuut na een
corner die werd gekopt en daarna via de knie van een Silvoldse aanvaller en de lat over ging.
Voor RKZVC was het een aardige oefenwedstrijd waarin goed te zien is dat het spelen tegen een hoofdklasser toch nog
wel iets meer vraagt dan een wedstrijd in de 1e klas. Afgezien van het conditionele nut van zo’n oefenwedstrijd kan het
ook leerzaam zijn in de verdere opbouw van het spel van RKZVC.
De volgende competitiewedstrijd is zondag 18 februari thuis tegen Schalkhaar om 14.00 uur.
18-2-2017 RKZVC 1 – Schalkhaar 1: 1 – 0 (0 – 0)
Zeer moeizame overwinning
Voetballend was het vandaag vooral in de opbouw erg matig. Het eerste half uur hoefden beide keepers geen enkele
redding te verrichten. Er was zelfs geen enkele schijn van kans. In het laatste kwartier kwam RKZVC vier maal tot een
(mogelijke) kans. In de 28e minuut speelde Sjors Storkhorst de laatste bal iets te ver voor zich uit om tot een echte kans

te komen. Een minuut later werd een counter niet goed uitgespeeld. In de 32e minuut had RKZVC de mooiste aanval
voor rust over links via Sjors Storkhorst en Joey Belterman waarna het schot van Sven Jurjus door de Schalkhaarse
keeper met de voet werd gered. Bij de laatste kans in de 39e minuut raakte Sjors Storkhorst de bal maar half na een
goede corner van Sven Jurjus.
Na rust ging het aanvallend wel iets beter bij RKZVC en bleef de verdediging betrouwbaar. De 1-0 viel echter toch nog
onverwachts want het 1e kwartier na rust kregen geen van beide ploegen kansen. In de 61e minuut kwam een diagonaal
pass van Jouke Knippenborg van links precies op maat, een meter binnen de zestienmeter. Vanuit een schuine hoek
nam Sjors Storkhorst met zijn “slechtere” rechtse been de bal ineens op zijn slof en schoot snoeihard diagonaal laag in
het linker zijnet binnen. De eerste dreiging op goal van Schalkhaar kwam een minuut later maar het schot werd door Bart
te Focht gekraakt. De inzet van Sjors Storkhorst enkele minuten later, na een mooie aanval via Bart te Focht en Waldo
Rhebergen, werd door de keeper weg gebokst. In de 72e minuut werd een inzet na een corner in eerste instantie geblokt
waarna Mart Schutten vervolgens op de kruising schoot. Even later kopte Michiel Krabbenborg een inzet na een corner
met het hoofd tot corner. In de 74e minuut moest keeper Huib Jonkman de enige redding in de wedstrijd maken na een
laag schot van 35 meter maar hij verwerkte de bal netjes tot corner. In de 82e minuut kon Sjors Storkhorst vrij op de
Schalkhaarse keeper afgaan na een passje van Mart Schutten maar de keeper redde met de voet. Het schot van Waldo
Rhebergen in de 87e minuut, recht op de keeper, was de laatste kans in de wedstrijd.
Als je mee wilt blijven doen in de kop van de ranglijst moet je ook mindere wedstrijden winnen en dat deed RKZVC
vandaag. RKZVC verzuimde na rust de kansen te benutten om daarmee de wedstrijd op slot te gooien. Daardoor bleef
het toch wel spannend omdat er maar één bal verkeerd hoeft te vallen en je hebt een goal tegen. Hoewel de
tegenstanders na de winterstop laag / lager op de ranglijst staan, heeft RKZVC na de winterstop alle drie wedstrijden
gewonnen en daarmee dus een goed begin gemaakt aan de 2e helft van het seizoen. Omdat Rohda Raalte en Longa ’30
vandaag gelijk speelden, is RKZVC twee punten ingelopen op Longa ’30 en begint daardoor de spanning aan de kop van
de ranglijst weer iets toe te nemen.
De volgende competitiewedstrijd is ZATERDAG 24 februari uit naar FC Winterswijk om 18.00 uur.
PS
Het door Sjors Storkhorst gescoorde doelpunt is zijn 150e goal in competitieverband volgens www.voetbalnederland.nl
(inclusief 5 goals bij Grol in het seizoen 2014-2015).

Voorbeschouwing FC Winterswijk - RKZVC door Bart te Focht
Afgelopen week de 1-0 winst op Schalkhaar, hoe kijk je hierop terug?
Het was een erg moeizame overwinning, waarbij wij het vooral onszelf erg moeilijk
hebben gemaakt. Doordat we de kansen die we kregen niet goed benutten en vaak
slordig waren in de eindpass hebben we de wedstrijd niet eerder beslist. Ondanks dat
we weinig tot niets weggaven blijft het dan oppassen en mag je niet verzwakken. Dit
hebben we met zijn allen goed gedaan en door veel strijd te leveren ook een verdiende
overwinning geboekt.
Vanavond spelen jullie uit bij Winterswijk, een wedstrijd met historie
(kampioenschap), hoe zie jij Winterswijk als tegenstander?
Winterswijk heeft het dit seizoen natuurlijk niet gemakkelijk, gezien de stand.
Desondanks blijft het een team met veel individuele kwaliteiten en is het een geduchte
tegenstander, ook gezien de uitslagen van de laatste jaren. Zo was de uitwedstrijd vorig seizoen erg lastig en die hebben
we dan ook met 1-0 verloren. De thuiswedstrijd is er natuurlijk een voor ons om nooit te vergeten, omdat we dankzij een
4-0 overwinning het kampioenschap in de tweede klasse binnen haalde.
Wat verwacht je persoonlijk van de wedstrijd tegen Winterswijk?
Aanstaande zaterdag wacht ons een erg lastige uitwedstrijd, waarbij er met veel passie gespeeld zal worden. Beide
teams willen natuurlijk deze derby maar al te graag winnen. Daarbij komt nog eens dat er voor beide teams veel op het
spel staat. Winterswijk moet punten pakken om onderin weg te komen en wijzelf moeten natuurlijk winnen om de
aansluiting met Longa te behouden. Dit maakt natuurlijk de wedstrijd op zich extra mooi en daarbij kunnen wij natuurlijk
alle steun gebruiken.
24-2-2018 FC Winterswijk 1 – RKZVC 1: 1 – 1 (1 – 1)
RKZVC verliest op duelkracht
De eerste nederlaag in 2018 kwam deels door eigen schuld en deels door de energie die Winterswijk in de duels legde.
RKZVC begon goed na een corner door Waldo Rhebergen die van de lijn moest worden weg gekopt. In de 14e minuut
kwam al de 1-0 voorsprong na een aanval over links waarbij Joey Belterman in het midden van de zestienmeter de bal
breed gaf op Jouke Knippenborg die met een harde schuiver afrondde. Hierna begon Winterswijk steeds meer druk te
zetten en heerste op het middenveld. Echte kansen leverde dat vooralsnog niet op en een viertal schoten misten de juiste
richting. Rond de 35e minuut waren er wel enkele hachelijke momenten voor de Zieuwentse goal die echter steeds
konden worden geklaard. In de laatste vijf minuten voor rust counterde RKZVC tweemaal gevaarlijk. Beide keren kon de
Winterswijkse keeper redden ten koste van een corner.

De 2e helft startte explosief. RKZVC trapte af, Michiel Krabbenborg passte diep waarna de harde voorzet van Sjors
Storkhorst door Jens Schutten op de vijfmeterlijn over werd gekopt (12 seconden!). Anderhalve minuut later had het gelijk
kunnen staan na een Winterswijkse counter maar de laatste inzet hobbelde rakelings voor langs doel. Even later kon
Jens Schutten net niet goed met het hoofd bij de bal na een mooie voorzet van Waldo Rhebergen waarna in de 54e
minuut een mooie 1-2-combinatie tussen Joey Belterman en Jens Schutten door de Winterswijkse keeper verwerkt kon
worden tot corner. Daarna begon Winterswijk nadrukkelijker te jagen op de gelijkmaker. In de 61e minuut kon keeper
Huib Jonkman een schot vanuit een schuine hoek nog redden maar twee minuten later was ook hij kansloos. Van 20
meter afstand schoot Job Harmsen hard en laag in de rechter benedenhoek de 1-1 binnen. Nadat een inzet van Jouke
Knippenborg enkele minuten later nog tot corner werd verwerkt, viel in de 81e de 2-1 voor Winterswijk. Een vrije trap
werd niet goed weg gewerkt waarna Lenn Redeker van 10 meter afstand vrij kon inschieten. In de resterende tijd liet
RKZVC zien dat het best wel tot kansen kan komen als er iets meer opportunistisch gevoetbald wordt en creëerde nog
drie goede kansen. Sjors Storkhorst kon een bal net niet goed aannemen waardoor de keeper kon ingrijpen. De vrije
kopkans van Toby Bokkers, na een vrije trap van Waldo Rhebergen, werd in eerste instantie door de keeper geblokt en
het schot daarna door een verdediger. En in de 90e minuut, wederom na een prima pass van Waldo Rhebergen, raakte
Toby Bokkers de bal verkeerd. De nederlaag had zelfs nog groter kunnen worden maar drie minuten in blessuretijd redde
Huib Jonkman knap op de door Ilhan Nalovic genomen penalty.
De voorgaande drie wedstrijden liep het voetballend ook niet heel echt goed maar werd de voorsprong toch steeds vast
gehouden en de overwinning eruit gesleept. Vandaag viel het kwartje de andere kant op, helaas. Volgende week staat de
kraker tegen Longa ’30 op het programma en dat is natuurlijk een wedstrijd waarvoor de Zieuwentse spelers
vanzelfsprekend de motivatie op kunnen brengen om er 100% voor te gaan.
Volgende week speelt RKZVC op ZATERDAG uit om 18.00 tegen Longa ’30 (afgelast – gespeeld op 5-5-2018).
6-3-2018 RKZVC 1 – Concordia W: 5 – 1 (2 – 1) (oefen)
Leuke open wedstrijd voor het (Zieuwentse) publiek
Voor rust was het een redelijk gelijk opgaande wedstrijd en in een behoorlijk tempo waarbij beide ploegen de aanval
probeerden te zoeken en het spel op en neer golfde. Door het open spel was het risico natuurlijk ook groter omdat er
daardoor open ruimtes ontstonden die bij een fout in het spel snel tot kansen leidden. Al in de 2e minuut werd de opbouw
van achter door Concordia onderschept waarna Sjors Storkhorst breed legde en Joey Belterman de 1-0 binnen schoot. In
de 10e minuut kwam Concordia via een prachtig genomen vrije trap in de rechter bovenhoek op 1-1. Over en weer
kwamen er daarna wat aardige kansen (kopbal Concordia, gemiste lage door voorzet Mart Schutten, kopbal Sjors
Storkhorst voorlangs, schot Concordia naast). In de 35e minuut kwam RKZVC op een 2-1 voorsprong. Sjors Storkhorst
slalomde van rechts naar binnen waarna de Wehlse keeper zijn schot niet klem hield en Jouke Knippenborg daarna
simpel binnen kon tikken. Concordia kreeg op slag van rust nog een opgelegde vrije kans, vrij voor keeper Huib Jonkman
maar Huib bleef goed kijken en kon daarmee nog vrij simpel de bal pakken.
Het open spel na rust bleef maar RKZVC controleerde de aanvallen gemakkelijker dan voor rust. Niettemin kreeg
Concordia ook enkele redelijk goede kansen. RKZVC kreeg echter duidelijk meer en betere kansen wat uiteindelijk ook
resulteerde in een ruime overwinning. In de 47e minuut passeerde Waldo Rhebergen met een mooie schijnbeweging de
linksback. Zijn lage voorzet werd daarna vanaf 20 meter door Sjors Storkhorst met rechts hard in de rechter bovenhoek
geschoten voor de 3-1. Nadat twee minuten later een Wehls schot nog ruim naast ging, kreeg Concordia in de 52e
minuut een vrije kans door het centrum. Huib Jonkman was echter razendsnel uitgelopen en blokkeerde het schot knap.
Nadat een schot van Jens Schutten door de Wehlse keeper met de voet was gered (na een erg mooie aanval) en een
schot van Waldo Rhebergen in het zijnet ging, viel in de 71e minuut de 4-1. Een corner door Sven Jurjus van links werd
vanaf rechts door Sjors Storkhorst weer ingebracht. Bart te Focht verlengde met het hoofd de bal die in het zijnet bij de
verre paal binnen viel. Mooi om te zien. Twee minuten voor tijd was een Wehls schot van 20 meter - dat een meter langs
ging - het laatste aanvallende feit van Concordia. In de slotminuut speelde RKZVC de laatste goal met een prachtige
aanval uit. Vanaf rechts bereikte Waldo Rhebergen in het centrum Sjors Storkhorst die met een simpele beweging
verlengde naar links waar Mart Schutten vrij de zestienmeter in kon lopen en beheerst de 5-1 eindstand binnen schoot.
Voor RKZVC was het een goede oefenpot als laatste voorbereiding op de 2e helft van de competitie die nu echt gaat
beginnen gezien de verwachte weersvoorspelling.
De volgende competitiewedstrijd is zondag 11 maart uit tegen SC Bemmel om 14.00 uur.

Voorbeschouwing SC Bemmel - RKZVC door Sven Jurjus
Afgelopen week is de wedstrijd tegen Longa’30 afgelast, doet dit iets met het
ritme?
Nee, dat denk ik niet. Wij hebben afgelopen dinsdag nog een oefenwedstrijd gespeeld,
dus allemaal de nodige minuten gemaakt. Daarnaast was het een goede wedstrijd
tegen Concordia Wehl, dus ik denk persoonlijk dat wij klaar zijn voor morgen. Natuurlijk
had ik liever gehad dat de wedstrijd tegen Longa’30 door zou gaan, maar dat staat los
van het ritme. Alhoewel de omstandigheden in april dan wel weer veel mooier zijn voor
deze fantastische derby.
Zondag spelen jullie tegen SC Bemmel, zij staan op dit moment 5 de en de vorige
keer wonnen jullie thuis met 1-0, wat verwacht je nu van deze wedstrijd?
De thuis overwinning was erg moeizaam. Voor morgen verwacht ik opnieuw een lastige
wedstrijd. Ik denk dat zij zullen inzakken tot aan 10 meter voor de middenlijn en vanaf daar proberen, doormiddel van een
compacte organisatie, het ons moeilijk te maken. Zij krijgen maar weinig doelpunten tegen, dus wij zullen morgen extra
geconcentreerd met de kansen om moeten gaan. Wij weten dat wij alleen kansen kunnen creëren wanneer wij een hoog
tempo spelen. Dus dan moeten wij de bal laten gaan en zorgen dat iedereen constant in beweging is. Afgelopen dinsdag
tijdens de oefenwedstrijd was dit zeker het geval, dus ik heb alle vertrouwen in de wedstrijd van morgen. Ik zeg 0-2.
Wat verwacht je persoonlijk van de wedstrijd tegen SC Bemmel?
Ik verwacht dat ik morgen niet in de basis start, dus ik hoop als invaller mijn steentje bij te kunnen dragen. Ik probeer als
invaller altijd wat extra drive te brengen en de ‘smerige’ meters te lopen voor de jongens wie vanaf het begin spelen. Ik
heb dit jaar pas één keer gescoord en dat is veel te weinig. Daarom zou het mooi zijn als ik er weer eens eentje mag
maken. Maar natuurlijk vind ik de drie punten belangrijker, dan het scoren van een doelpunt. Nog even een mooi cliché
als afsluiting.
11-3-2018 SC Bemmel 1 – RKZVC 1: 1 – 3 (0 – 1)
De spanning is terug in de top van de 1e klas E
Door het verlies van Longa ’30 op de voorafgaande zaterdagavond tegen Winterswijk en de winst van RKZVC vandaag,
staat Longa ’30 nog maar één punt voor op RKZVC. Rohda Raalte kan daar ook nog bij komen als ze hun drie
achterstallige wedstrijden winnen.
Dat RKZVC vandaag won van Bemmel, was gedurende lange tijd in de wedstrijd onzeker. Beide ploegen speelden op
balbezit waarbij ook veel achteruit werd gespeeld. Combinaties voor een vloeiende aanval waren aan beide kanten
zeldzaam. In de eerste 20 minuten waren er twee onnauwkeurige schotpogingen van Sjors Storkhorst, een schot van
Bemmel dat keeper Huib Jonkman redelijk gemakkelijk kon pakken en een kopbal van Toby Bokkers die een meter langs
de kruising ging. De wedstrijd hobbelde in een gezapig tempo verder tot in de 35e minuut Mart Schutten op links aardig
doorspeelde naar Jouke Knippenborg. Jouke bereikte Joey Belterman die net buiten het zestienmetergebied op links
verwoestend hard in de rechter bovenhoek 0-1 binnen schoot. Een goal uit het niets. Vijf minuten voor rust kreeg een
Bemmelse spits na een mooie aanval over rechts een goede kans maar hij raakte de bal maar half waardoor Huib
Jonkman de bal gemakkelijk op kon pakken. In de laatste minuut voor rust schoot Bemmel van rechts vanuit een schuine
hoek nog voorlangs.
Hoewel na rust het spelpeil niet veel steeg waren er aan beide kanten wel meer aardige aanvallen en doelpogingen. De
eerste was een minuut na rust een schot van Mart Schutten. Daarna een mooie aanname van Waldo Rhebergen wat net
niet tot een echte kans leidde. Elf minuten na rust slalomde Sjors Storkhorst aan de linkerkant over de achterlijn waarna
hij tegen de buitenkant van de paal schoot. In de 68e minuut kwam Bemmel, dat in het algemeen zeer behoedzaam de
aanval opbouwde, onverwacht op gelijke hoogte. Spits Rob Vonk werd op de kop van de zestienmetercirkel met een lage
pass bereikt waar hij zich in de aanname meteen vrij draaide en met een zuiver schot in de rechter benedenhoek de 1-1
aantekende. In de laatste tien minuten had Sjors Storkhorst, die over een groot deel van de wedstrijd bijna onzichtbaar
was, twee goede momenten die RKZVC toch de drie punten opleverden. In de 83e minuut slalomde hij van rechts de
zestienmeter binnen, waarbij de 2e verdediger die hij passeerde hem onderuit haalde. Hij schoot zelf de penalty hard
door het midden binnen voor de 1-2. Voordat uiteindelijk de beslissende treffer viel, was er na een corner eerst nog een
enorme scrimmage één meter voor het Zieuwentse doel waarbij 5 of 6 spelers inschoten en blokten. Het was uiteindelijk
Huib Jonkman die de bal pakte en voor opluchting zorgde. In de 93e bracht Jens Schutten met een beheerste kopbal - na
een voorzet op maat van Sjors Storkhorst - de 1-3 eindstand op het bord.
Het was voor RKZVC een moeizame wedstrijd, maar uiteindelijk telt het resultaat. Het totale resultaat van het weekend is
dus dat RKZVC nu nog maar één punt achter Longa ’30 staat en de spanning in de top terug is.
De volgende competitiewedstrijd is zondag 18 maart thuis tegen Rigtersbleek om 14.00 uur.

Voorbeschouwing RKZVC – Rigtersbleek door Waldo Rhebergen
Afgelopen week de 1-3 winst op SC Bemmel, hoe kijk je hierop terug?
Wij wisten van tevoren dat het een lastige middag in Bemmel zou worden. Het was niet
onze beste wedstrijd, maar waren over de hele wedstrijd gezien wel de betere ploeg.
Bemmel zakte veel in en lieten ons het spel maken. Dit heeft Bemmel ook de hele
wedstrijd goed gedaan om het ons zo lastig mogelijk te maken. Zij speelden voor 1
punt en wij hebben in deze fase 3 punten nodig. Uiteindelijk beslist de kwaliteit
(individuele kwaliteit) in ons voordeel en hebben de wedstrijd gewonnen en zo de 3
punten mee naar Zieuwent genomen. We hebben een stap gemaakt om het geduld te
bewaren om uiteindelijk toch de wedstrijd nog te beslissen.
Longa'30 verloor en Rohda Raalte speelde gelijk vorige week, het gat naar de
nummer 1 is nu nog maar 1 punt en naar plek 3 zelfs 8 punten. Natuurlijk zullen
supporters al praten over een kampioenschap, hoe denk jij hierover?
Om nu direct over een kampioenschap te praten lijkt me denk ik wel iets te vroeg nog. Wij moeten nu elke week, wedstrijd
tot wedstrijd bekijken en ons daar eerst maar eerst op focussen. Alle ploegen zijn we nu wel een keer tegen gekomen en
doen voor niemand echt onder. Een periode is al binnen en zijn zeker van nacompetitie. Mocht een direct kampioenschap
niet lukken is het via de nacompetitie nog mogelijk om alsnog te promoveren. Dit is nog wel een doelstelling om nog een
keer met RKZVC 1 te stunten en uit te komen in de hoofdklasse. Dit zou toch fenomenaal zijn mocht dit lukken.
Misschien een cliché, maar als wij vanaf aankomende zondag alles winnen ben je natuurlijk wel kampioen. Zover is het
nog lang niet en laten maar eerst zondag proberen 3 punten te pakken.
Zondag spelen jullie thuis tegen Rigtersbleek, de nummer 4 van het moment, de vorige keer speelden jullie 0-0,
wat verwachten jullie er nu van?
Uit bij Rigtersbleek hebben we denk ik een van onze slechtste wedstrijden gespeeld. Van beide kanten was het geen
goede wedstrijd. De eerste helft kregen we wel 2 opgelegde kansen maar helaas werden deze niet benut. Alles zat die
avond tegen! Slecht weer, een minder veld dan dat wij gewend zijn en door een blessure heeft de wedstrijd bijna een half
uur stilgelegen. Aankomende zondag kunnen wij ons dus revancheren. Rigtersbleek staat niet voor niks 4e en hebben
een prima en vooral fysieke ploeg. Wij zullen echt allemaal op 100 procent moeten spelen om zondag de wedstrijd in ons
voordeel te laten eindigen. Een eindstand ga ik niet voorspellen maar ik hoop natuurlijk dat wij winnen om zo de
aansluiting voor plek 1 in zicht te houden en de druk op Longa’30 door te zetten.
Wat verwacht je persoonlijk van de wedstrijd tegen Rigtersbleek?
Voor mij is dit natuurlijk weer een bijzondere wedstrijd omdat dit mijn oude club is en dat altijd wel wat extra’s heeft.
Weerzien van oude bekenden doet mij altijd wel goed. Rigtersbleek is een hechte en mooie club met gewaardeerde
mensen. De laatste 2 wedstrijden zit ik goed in mijn vel en ik hoop dat ik zondag weer belangrijk mag zijn voor het elftal.
Ik heb er in ieder geval veel zin in en ik hoop dat we een goede wedstrijd spelen met een goed resultaat.
18-3-2018 RKZVC 1 – Rigtersbleek 1: 2 – 2 (0 – 1)
RKZVC bevecht één punt en komt op kop
Met windkracht 5 en een gevoelstemperatuur van -10 graad Celsius werd het naarmate de wedstrijd vorderde steeds
boeiender. Het eerste kwartier was van beide kanten afwachtend waarna RKZVC als eerste tot twee aardige aanvallen
kwam. Beide keren werd het schot van Sjors Storkhorst geblokt en kwamen er corners uit die verder niks opleverden. In
de 19e minuut schoot een Enschedese spits van 16 meter hard op de vuisten van keeper Huib Jonkman. Rigtersbleek
combineerde tegen de wind in gemakkelijker en had tot de rust dan ook het betere van het spel. In de 33e minuut
speelden ze op links de Zieuwentse verdediging uit. De vanaf de achterlijn terug gelegde bal werd vanaf 11 meter door
Mitchell Zephat onberispelijk in de rechter bovenhoek binnen geschoten voor de 0-1. De laatste kans voor rust kreeg
Rigtersbleek in de laatste minuut voor rust vanuit een schuine hoek aan de linker kant maar Huib Jonkman blokte de
inzet.
Naarmate de 2e helft vorderde, kwamen er aan beide kanten steeds meer kansen. Mede gedreven door de achterstand
was de beleving van RKZVC optimaal en kreeg behoorlijke kansen. De eerste was voor Joey Belterman in de 54e minuut
na een solo vanaf de middellijn maar de Enschedese keeper blokte zijn inzet. Enkele minuten later blokte de keeper een
schot van Jouke Knippenborg met de voet. In de 60e minuut was het dan wel raak. Een vrije trap van Joey Belterman
aan de rechterkant werd door Jens Schutten bij de 2e paal met een sliding binnen gedrukt voor de 1-1. Rigtersbleek
begon meteen meer vooruit te voetballen waarbij een inzet met een knappe reflex door Huib Jonkman werd gered. Het
meer vooruit vetballen van Rigtersbleek leverde RKZVC ruimte voor gevaarlijke counters. Zo kon een voorzet van links
nog ternauwernood corner worden gekopt. Een bijna kans voor Sven Jurjus in de 76e minuut leverde een corner op. De
kort genomen corner werd door Joey Belterman ingebracht en in 1e instantie weg gekopt maar daarna door Jens
Schutten voorbij de 2e paal ineens op de slof genomen waarmee hij in de verre hoek de 2-1 voor RKZVC binnen schoot.
Na nog een mooie aanval enkele minuten later waarbij Jens Schutten net niet met de lage voorzet werd bereikt, was het
Rigtersbleek dat in de laatste acht minuten (inclusief 4 minuten extra tijd) vol voor een punt ging. Het eerste schot in de
86e minuut werd stijlvol door Huib Jonkman weg gebokst. In de 90e minuut kon een voorzet niet goed op goal worden
gekopt. In de 92e minuut redde Huib Jonkman geweldig op een knal onder de lat van 30 meter afstand. Maar in de 93e

minuut was er voor hem ook geen redden meer aan na een verre ingooi die min of meer voor goal dood viel. Van vijf
meter afstand schoot Mitchell Zephat de 2-2 eindstand in de rechter benedenhoek.
Het is een beetje zuur dat je zover in blessuretijd de gelijkmaker nog tegen krijgt maar gezien het spelbeeld en de kansen
aan beide zijden is het een terechte uitslag. Door het verlies van Longa ’30 staat RKZVC nu met een gelijk aantal punten
toch maar mooi bovenaan de ranglijst op basis van het doelsaldo. Theoretisch kan Rohda Raalte hier wel boven komen
maar dan moeten ze van hun achterstallige wedstrijden er wel minimaal twee winnen.
De volgende competitiewedstrijd is zondag 25 maart uit naar Heino om 14.00 uur.

Voorbeschouwing Heino - RKZVC door Jouke Knippenborg
Vorige week speelden jullie gelijk tegen Rigtersbleek in de blessuretijd, echter
bezetten jullie nu wel de koppositie op doelsaldo, hoe kijk je terug op deze
uitslag?
Om in de laatste minuut de gelijkmaker om de oren te krijgen is natuurlijk erg zuur, en
voor ons voelde dit dan ook als een nederlaag. De 1e helft was van onze kant zeer
matig, maar in de 2e helft hebben we ons goed kunnen herpakken. Dit leidde dan ook
tot een terechte voorsprong, die we verder hadden moeten uitbouwen. In de
omschakeling kregen we hier namelijk voldoende mogelijkheden voor.
Omdat wij de wedstrijd niet definitief konden beslissen, bleef Rigtersbleek erin geloven.
Wat uiteindelijk resulteerde in de late gelijkmaker. Al met al een redelijk resultaat met
een zure nasmaak tegen de nummer 4 van de competitie.
Als promovendus staan jullie nu op doelsaldo aan kop in de 1e klasse, maakt dit voor jou persoonlijk een
verschil in hoe je de aankomende wedstrijd in gaat?
Zolang je om de prijzen meespeelt, komt er automatisch meer druk bij een wedstrijd kijken. En dat is alleen maar goed
natuurlijk. Dat zijn we wel gewend van de afgelopen jaren. We hebben al een periode op zak, maar zolang we ook nog in
de race zijn voor het kampioenschap, strijden we daar elke wedstrijd voor.
De vorige keer wonnen jullie thuis met 2-1 van Heino, nu staan jullie aan kop en Heino op de 9e plaats. Je zou zeggen
een makkelijke 3 punten wedstrijd, wat verwachten jullie van de wedstrijd?
Kijkend naar de ranglijst zou je dat inderdaad kunnen zeggen, maar in theorie hebben we nog geen enkele makkelijke
uitwedstrijd gehad in deze competitie. Het verbaast me ook dat Heino slechts 19 punten heeft, aangezien wij het thuis
best lastig hadden.
Deze wedstrijd stond toen in het teken van ''de wedstrijd na Longa'', en na alle euforie van die wedstrijd is het extra lastig
om aan de verwachtingen te kunnen voldoen. Dit pakten we echter wel goed op en boekten een degelijke 2-1
overwinning. Voor aanstaande zondag verwacht ik wederom een moeilijke wedstrijd tegen een compact spelend Heino.
Jouke je hebt nu 2 doelpunten, vorig seizoen eindigde je op 11 doelpunten, verwacht je tegen Heino je
doelpunten aantal op te kunnen krikken? Wat verwacht je daarnaast persoonlijk van de wedstrijd?
Ik hoop, in achtervolging op Jens, de komende wedstrijd mijn doelpuntenproductie ook te kunnen verdubbelen (hij is in 60
minuten tijd van 3 naar 6 doelpunten gegaan). Maar aangezien ik dit seizoen minder in scoringspositie kom dan vorig jaar
acht ik die kans echter klein.
Ik probeer dit seizoen vooral mijn steentje bij te dragen door mijn taken goed uit te voeren, in dienst van het elftal te
spelen en belangrijk te zijn qua creativiteit en assists. De keren dat ik in scoringspositie kom, verwacht ik echter wel meer
scherpte van mezelf.
25-3-2018 Heino 1 – RKZVC 1: 0 – 1 (0 – 0)
Ook een kleine overwinning levert 3 punten op
Het wordt steeds lastiger om wedstrijden gemakkelijk te winnen in deze fase van de competitie. Omdat RKZVC
momenteel bovenaan staat, spelen veel tegenstanders behoudend. Daar komt bij dat er bijzonder weinig verschil is
tussen de ploegen aan de onderkant. Ze vechten voor Ieder punt en elk punt is dan ook meegenomen.
Vooral voor rust was het een aardige wedstrijd met een iets beter voetballend RKZVC maar gelijke kansen aan beide
kanten. RKZVC kreeg binnen de minuut al de eerste kans na een perfecte voorzet van links van Joey Belterman maar de
kopbal onder de lat van Sjors Storkhorst kon door de Heino-keeper nog net worden over getikt. Een minuut later was een
lage voorzet van links van Heino net niet op maat om tot een kans te leiden. De 20 minuten daarna was het wat rustiger
voor beide goals tot een Heinospits ineens vrij door kon lopen maar zijn schot ging rakelings links langs de paal. Een
kleine kans was er even later voor Sjors Storkhorst die voor zijn verdediger kwam na een voorzet van Joey Belterman
maar de bal ging recht op de keeper. De beste Zieuwentse kans voor rust kwam na een passje van Joey Belterman op
Jouke Knippenborg maar hij schoot in vrije positie over. Op slag van rust had Heino de laatste kans maar de inzet vanuit
een schuine hoek werd door keeper Huib Jonkman geblokt.
Na rust was het tempo wat lager en waren er van beide kanten in eerste instantie geen aanvallen die tot kansen leidden.
In de 62e minuut viel bijna uit het niets toch de 0-1 voor RKZVC. Jouke Knippenborg bereikte Sjors Storkhorst links in het
zestienmetergebied. Na eerst een verdediger gepasseerd te hebben, schoot hij een meter van de achterlijn snoeihard via

de binnenkant van de verre paal binnen voor de voorsprong. Enkele minuten later kreeg Heino een vrije trap op 20 meter
midden voor goal maar het lage schot werd bekwaam door Huib Jonkman gepakt. Hierna probeerde Heino wel aan te
vallen maar konden ze, mede omdat dat soms wat gehaast ging, ruim 20 minuten lang geen dreigende aanval meer
opzetten. Hierdoor kon RKZVC meestal simpel weer in balbezit komen en dan hielden ze vaak rustig de bal in bezit. De
wil van Heino om naar voren te spelen, bood RKZVC wel de ruimte om te counteren. Zo miste in de 71e minuut het schot
van Joey Belterman de juiste richting na een mooie aanval via Jouke Knippenborg en Sven Jurjus. In de 80e minuut
kreeg Sjors Storkhorst een kans na een passje van Joey Belterman maar werd het schot via de keeper corner. In de 84e
minuut schoot Waldo Rhebergen iets links van de goal van buiten de zestien met veel effect en ver buiten bereik van de
keeper op de lat. Daarna raakte Sjors Storkhorst een bal ineens uit de lucht niet helemaal goed. Omdat RKZVC niet de
beslissende 2e goal maakte, bleef Heino natuurlijk hopen op een goal en daarmee op een punt. In de 89e minuut leverde
dat rechts van de goal vanuit een schuine hoek nog een goede schietkans op maar de snel uitgelopen Huib Jonkman
blokte de inzet. In blessuretijd was er nog een laatste schot van Waldo Rhebergen maar dat ging via een verdediger
corner.
Over het geheel voetbalde RKZVC gemakkelijker. Voor rust waren de kansen nog wel in evenwicht maar na rust had
RKZVC er meer en beter. Alles bij elkaar een verdiende overwinning waarmee de koppositie op basis van doelsaldo
behouden blijft.
De volgende competitiewedstrijd is zondag 1 april thuis tegen Tubantia om 14.00 uur.

Voorbeschouwing RKZVC - Tubantia door Huib Jonkman
Huib, je speelt natuurlijk nu al een tijdje bij RKZVC daarom willen we graag weten
hoe het je bevalt en wat er anders is dan bij AD”69?
Het bevalt mij uitstekend bij RKZVC! We hebben een goed en fijn team waar de sfeer
prima is. Wat sfeer betreft zit er tussen RKZVC en AD'69 geen verschil. Om te mogen
voetballen in een hogere klasse was voor mij echt de uitdaging. Dat we vorig seizoen
ook nog eens wonnen en promoveerde naar de eerste klasse was natuurlijk helemaal
geweldig!
Toen jullie in november tegen Tubantia speelden verloren jullie met 1-0 ondanks
eenrichtingsverkeer in de 2e helft. Toch pakten jullie de periodetitel, dat is erg
dubbel. Hoe kijk je terug op die wedstrijd?
Het is natuurlijk heel mooi dat we toen ondanks de verloren wedstrijd tóch de periodetitel pakten. We hadden onszelf écht
wel met 3 punten mogen belonen, maar helaas zat dat er deze keer niet in. Verliezen kan helaas gebeuren, zolang we er
zelf maar alles aan gedaan hebben. En in mijn ogen hebben we dat die wedstrijd ook gedaan.
Tubantia is een van de minst gepasseerde ploegen uit de competitie en heeft evenveel tegendoelpunten als wij.
Ze spelen erg compact en komen gevaarlijk uit de counter. Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat er toch gescoord
gaat worden?
Ik denk dat we van onze eigen krachten uit moeten gaan. Het is aan de trainer hoe we dit het beste aan kunnen gaan
pakken, maar persoonlijk denk ik dat er niet veel zal veranderen ten opzichte van vorige week. We zullen onszelf voor de
volle 100% in moeten zetten om zo lang mogelijk mee te blijven doen.
Naar verwachting zal Tubantia strijden voor elk punt en hopen op enkele gevaarlijke counters. Als keeper heb je
dan niet erg veel te doen, hoe bereid jij je voor en blijf je geconcentreerd?
Mijn voorbereiding is altijd hetzelfde, daar wijk ik vrijwel niet vanaf. Je doet dingen waar je jezelf prettig bij voelt en dat is
voor iedereen anders. Mijn concentratie behoud ik door de hele wedstrijd gefocust te blijven. Ook al heb je soms even
wat minder te doen, je kunt altijd jouw steentje bijdragen door aanwijzingen te geven aan je teamgenoten. Je bent 1
team, dus je doet het samen!
1-4-2018 RKZVC 1 – Tubantia 1: 2 – 2 (0 – 1)
RKZVC verliest twee punten
Tot vandaag waren er in de wedstrijden die Tubantia speelde slechts 32 goals gevallen: 16 voor en 16 tegen. Op
voorhand zou je verwachten dat er vandaag ook weinig doelpunten zouden komen maar dat er vandaag niet meer vielen,
kwam door het missen van de vele kansen. Na een eerste schot van Sjors Storkhorst viel in de 6e minuut al de 0-1. Hugo
ter Hedde kon van rechts naar binnen komen en schoot van 20 meter laag in de linker benedenhoek binnen. RKZVC nam
direct daarna het initiatief en kreeg behoorlijk goede kansen. Schoten van Sjors Storkhorst en Joey Belterman werden
geblokt. Tubantia loerde op de counter en in de 16e minuut moest keeper Huib Jonkman redden op een schot van rechts.
In de 20e minuut miste een schot van Mart Schutten de juiste richting en in de 36e minuut was de laatste bal na een
mooie Zieuwentse aanval net niet goed. In de 45e minuut kwam RKZVC goed weg toen de rechterspits van Tubantia
door kon gaan, Huib Jonkman passeerde maar ook de bal over de achterlijn liep. In de laatste seconden voor rust werd
een Zieuwentse vrije trap doorgekopt maar kon de Hengelose keeper de bal nog net op de lijn pakken.

Na rust ging RKZVC vol op de aanval met drie spitsen. In de 52e minuut kreeg RKZVC een penalty maar Wouter Pillen
schoot op de paal waarna de rebound door Jens Schutten over werd geschoten. Enkele minuten later kreeg Tubantia kort
achter elkaar de laatste twee (bijna)kansen. Bij de eerste kon de Hengelose spits er net niet bij en kon Huib Jonkman
oppakken. Bij de tweede werd een kopbal geblokt. Hierna was het alleen RKZVC dat het spel dicteerde waarbij Tubantia
met kunst en vliegwerk overeind bleef. Kansen waren er voor Jens Schutten (63e kopbal, 68e schotje, 78e schot over,
90e inzet geblokt), Sjors Storkhorst (74e en 83e schot, 81e kopbal), Bart te Focht (92e schot gepakt op de lijn) en Mark
Winkel (95e kopbal). Alleen in de 76e minuut was het raak. Een hard schot van Mart Schutten kon door de Hengelose
keeper met moeite worden geblokt. De afvallende bal kon eenvoudig door Sjors Storkhorst worden ingeschoten.
Door de overwinning van Longa ’30 op zaterdagavond zijn zij alleen op kop gekomen. Rohda Raalte - gezien als één van
de kandidaten voor het kampioenschap - raakt door de nederlaag tegen NEC verder achterop. RKZVC raakt door dit
gelijkspel ook twee punten achter op Longa ’30. Dit was dus onnodig, zeker omdat RKZVC na rust de wedstrijd volledig
beheerste maar de koelbloedigheid miste om dit overwicht om te zetten in meer doelpunten. Helaas twee punten
verloren.
De volgende competitiewedstrijd is zondag 8 april uit naar Quick 1888 om 14.00 uur.

Voorbeschouwing Quick 1888 - RKZVC door Joey Belterman
Joey jullie hebben vorige week thuis met 1-1 gelijk gespeeld tegen Tubantia, dat
zijn twee dure punten. Hoe kijk je hierop terug?
We hebben vorige week echt twee punten verspeeld inderdaad. Zo voelt dit ook echt
voor ons als ploeg. We zijn de betere ploeg en we moesten gewoon op 1-0 voorsprong
komen dan is het een relatief makkelijke wedstrijd. Wij hadden kansen maar maken ze
gewoon echt niet af en spelen ze in de kaart. De eerst kans van Tubantia valt direct
binnen en dan gaan ze voor de pot hangen. Je zou kunnen zeggen dat het geluk is of
noem het pech maar we moeten zelf de kansen afmaken dan maak je het jezelf
makkelijker. Je merkt dat ze daarna tijd willen rekken en ons uit het spel willen halen
met overtredingen. Als we de penalty hadden gemaakt dan was het makkelijker maar
uiteindelijk valt die 1-1 toch nog. Helaas bleef het daarbij en dan zijn het twee enorm
dure punten voor ons. Deze week zei Laurens ook wat we zelf wel wisten eigenlijk, dat
het veldspel echt niet slecht was en dat we gewoon de kansen af hadden moeten maken.
De vorige keer wonnen jullie met 1-0 thuis van Quick 1888, wat weet je nog van die wedstrijd?
Als ik heel eerlijk ben weet ik daar niet heel veel meer van af. Alleen dat het op dat moment een ploeg was die vorig jaar
nog voor promotie had gespeeld en dat het echt een zware wedstrijd zou worden. Ik weet nog dat er een doelpunt van mij
onterecht werd afgekeurd en dat we uiteindelijk heel goed overeind bleven en wonnen. Dit was voor ons wel het teken
dat we echt mee konden in de 1e klasse.
Dit heb je vast vaker gehoord, maar als je echt eerlijk bent hoe bevalt het om bij Zieuwent te spelen?
Dat is zeker vaak gevraagd, maar het is echt wat ik ervan had verwacht. Ik heb het gewoon enorm naar mijn zin en heb
echt het plezier teruggevonden in het voetbal. De combinatie van het strijden voor het resultaat als team en de lolletjes
tijdens trainingen vind ik erg prettig. We zijn echt een ploeg die er als een team voor gaat en daarnaast een soort
vriendengroep. Als je op dit moment ook kijkt naar de positie van het team dan moet je gewoon gaan voor promotie.
Kampioen worden of promoveren zeker omdat we nu tweede staan dan is het toch raar als je voor een plek in de top drie
gaat. Dat lijkt me toch logisch.
Uit bij Quick 1888 spelen jullie nu als een van de drie kampioenskandidaten tegen de op een na meest
gepasseerde ploeg die laatste staat in de competitie, wat verwacht je van de wedstrijd?
Vorige jaar speelden ze voor promotie maar nu zitten ze heel zacht uitgedrukt in minder goede periode. Dan druk je het
echt heel zacht uit. Je hoort links en rechts ook dingen over spelers die willen stoppen bij Quick na dit seizoen. Dat zie je
natuurlijk vaker bij ploegen waar spelers van buitenaf spelen, dan speelt men toch stiekem een beetje voor de eigen
prestaties en wordt de sfeer minder als het niet goed loopt. Wij zijn meer een team dat strijd voor elkaar. Omdat we een
hechte groep zijn met lokale jongens. Ik verwacht dan ook dat we “gewoon” gaan winnen uit bij Quick. Het is in ieder
geval een hele andere wedstrijd dan de vorige.
Als ex-profspeler ben je nog niet elke week de uitblinker zoals sommigen verwachten hoe komt dit?
Inderdaad, natuurlijk zien mensen je als ex-profspeler en dan snap ik dat mensen veel verwachten van me. Dit is ook het
goed recht van mensen maar het is wel iets lastiger dan men denkt. Ik bedoel hiermee dat een carrière erg snel kan
veranderen. Toen ik 18 was en speelde bij Heracles Almelo was ik op dat moment misschien uitzonderlijk goed. Ik ben
heel eerlijk, dat niveau van Heracles ga ik niet meer halen. Maar met mijn achtergrond moet ik een bepalende speler
kunnen zijn zoals Sjors. Mijn eerste periode voor mijn blessure was goed maar daarna heb ik een aantal weken niet mijn
niveau gehaald. De laatste weken gaat het beter maar met mijn achtergrond moet ik elke week, samen met een aantal
anderen, bepalend kunnen zijn in de ploeg. Ik heb bij Heracles en Den Bosch gespeeld maar dat is verleden tijd. Als ik
nog zo goed was als bij Heracles had ik daar nog wel gespeeld, maar ik ben ook geen robot. Voel je de druk van
mensen die meer van je verwachten? Ik voel die druk niet maar snap die mensen wel. Maar nogmaals ik maar me er
echt geen zorgen om. Sommige spelers hebben dat inderdaad wel maar daar heb ik geen last van. Persoonlijk wil ik

graag dat ik elke wedstrijd voor RKZVC belangrijk kan zijn. Daarnaast wil je gewoon als team promoveren, want met
RKZVC in de hoofdklasse dat is echt een unieke kans natuurlijk.
8-4-2018 Quik 1888 1 – RKZVC 1: 1 – 1 (1 – 0)
Rohda Raalte, Longa ’30 en RKZVC spelen alle drie gelijk
Dat het in de eindfase van de competitie niet zo gemakkelijk is om wedstrijden zo maar te winnen, bleek dit weekend wel
weer. Alle drie ploegen aan de kop van de ranglijst speelden gelijk tegen la(a)g(er) geklasseerde tegenstanders!
Vooral voor rust was het vandaag van Zieuwentse kant geen top (eufemisme). Quick 1888 begon veel fanatieker en
schoot in de eerste 5 minuten al tweemaal op goal waarbij de 2e pogingen door keeper Huib Jonkman tot corner werd
verwerkt. Enkele minuten later had Jens Schutten de eerste Zieuwentse doelpoging maar zijn mooie schot werd met
moeite tot corner verwerkt. Uit de daarop volgende korte corner schampte Bart te Focht de bal met het hoofd maar ging
voorlangs. In de 10e minuut kreeg Quick 1888 een twijfelachtige penalty. Een poging tot voorzet werd tegen de
achterkant van de arm (die tegen het lichaam zat) van een wegdraaiende Zieuwentse verdediger geschoten. Dimitri
Vrehe schoot onberispelijk de Nijmeegse voorsprong binnen. Vanaf dat moment beheerste RKZVC het veldspel, mede
omdat Quick 1888 zich gewillig terug liet zakken en loerde op de counter. Door het trage en onnauwkeurige rondspelen
van Zieuwentse kant, creëerde RKZVC echter nauwelijks kansen. Een vrije trap door Sjors Storkhorst werd door Jens
Schutten ruim over gekopt. De beste kans was nog na een slechte trap van de Nijmeegse keeper dat werd geblokt. Het
schot van 25 meter door Waldo Rhebergen was net niet hoog genoeg zodat de Nijmeegse keeper met een reflex de bal
nog tot een corner kon verwerken. Op slag van rust kwam RKZVC nog goed weg na een counter van Quick 1888. Het
schot kwam op de buitenkant van de kruising.
Na rust bleef het spelbeeld hetzelfde met een aanvallende wissel voor RKZVC en veel balbezit. Quick 1888 loerde op de
counter. Dat RKZVC niet verder achter kwam, was te danken aan Dimitri Vrehe die binnen vijf minuten twee opgelegde
kansen kreeg. De eerste schoof hij naast in geheel vrije positie, de tweede verspeelde hij door de bal te ver voor zich uit
te spelen. In de 54e minuut kwam RKZVC op gelijke hoogte na een mooie aanval via Jouke Knippenborg en Joey
Belterman die Sjors Storkhorst aan de rechterkant van het zestienmeter gebied bereikte. Sjors kapte naar binnen en met
een geplaatst schot in de linker bovenhoek zette hij de 1-1 op het scorebord, Twee minuten later had RKZVC op
voorsprong moeten komen nadat Joey Belterman op rechts op de achterlijn door kwam. Zijn bal terug werd door Jens
Schutten midden voor goal naast geschoten. In de 62e minuten - na een korte corner - draaide Sjors Storkhorst naar
binnen maar zijn lage schuiver in de verre hoek kon nog net door de Nijmeegse keeper worden verwerkt. Een schot van
Sven Jurjus miste de juiste richting en een afstandsschot van Waldo Rhebergen kon niet klemvast worden gehouden
door de Nijmeegse keeper maar er was geen Zieuwentse spits in de buurt om hier gebruik van te maken. Nadat een
schot van Toby Bokkers nog was geblokt, kreeg Dimitri Vrehe zijn laatste kans maar hij nam de bal in vrije positie
verkeerd aan. De laatste mogelijkheid kreeg Jouke Knippenborg na een steekpassje van Mart Schutten maar het schot
van Jouke ging een halve meter naast.
Dat voetbal veel emotie in zich heeft, bleek na de wedstrijd. Een Zieuwentse supporter vertelde na afloop dat hij slechte
zin had maar, toen hij hoorde dat Longa ’30 ook gelijk gespeeld had, was zijn stemming een stuk verbeterd. Niettemin is
het zonde om tegen de hekkensluiter gelijk te spelen. Verder is er echter nog niks verloren. Het verschil met koploper
Longa ’30 blijft twee punten en aan de uitslagen van dit weekend is te zien dat het nog volstrekt onduidelijk is wie
kampioen gaat worden.
De volgende competitiewedstrijd is zondag 15 april thuis tegen Stevo om 14.00 uur.

Voorbeschouwing RKZVC - STEVO door Mark te Winkel
Afgelopen week speelden jullie 1-1 tegen de laatste wat hebben jullie hierover
besproken in het team?
Wat we besproken hebben is waarom we tegen het laagst geplaatste team uit de
competitie niet hebben weten te winnen, waardoor we niet hebben geprofiteerd van de
misstappen van onze concurrenten. Duidelijk werd aangegeven dat we ons moeten
blijven focussen op elke wedstrijd ongeacht welke tegenstander. Daarnaast moeten we
leren omgaan met teams die zich aanpassen aan onze speelstijl.
Vorige keer wonnen jullie met 0-3 uit bij Stevo, je zou zeggen dat het dus een
makkelijke wedstrijd gaat worden. Hoe denk jij hierover?
Stevo staat momenteel bovenaan in de 3e periode, dit is een teken dat ze over veel
zelfvertrouwen beschikken dus we zijn gewaarschuwd! Als wij ons eigen spel spelen en
voeren dit in een hoog tempo uit denk ik dat we van elke tegenstander kunnen winnen.
Hoe vind je dat je zelf presteert in RKZVC 1 en wat wil je graag nog bereiken?
Dit is mijn 3e seizoen bij RKZVC 1 en ik vind zelf dat ik in deze periode enorm gegroeid ben als speler. Graag wil ik elke
wedstrijd basis spelen op 6 als verdedigende middenvelder omdat ik denk dat ik op deze positie belangrijk kan zijn voor
mijn elftal. Daarnaast hoop ik dat we met RKZVC 1 geschiedenis gaan schrijven met promotie naar de hoofdklasse. Voor
zondag is het belangrijk dat we de 3 punten in Zieuwent houden zodat we in het spoor blijven van de koploper op dit
moment Longa’30.

15-4-2018 RKZVC 1 – Stevo 1: 5 – 2 (0 – 1)
Uiteindelijk gemakkelijke overwinning
Daar waar vorige week de drie koplopers Longa ’30, Rohda Raalte en RKZVC gelijk speelden, maakten ze vandaag geen
van drie fouten en wonnen ze hun wedstrijden gemakkelijk. De strijd om het kampioenschap gaat dus verder.
Op voorhand leek het vandaag geen makkie te worden omdat STEVO (Geesteren O) na de thuisnederlaag eind januari
tegen RKZVC (0-3) nadien driemaal gelijk speelde en vijf maal won. Bovendien stonden ze in de 3e periode bovenaan
met 10 punten uit 4 wedstrijden. Voor rust begon RKZVC - net als voorgaande weken - voorzichtig en langzaam in de
opbouw. Bij het uitverdedigen waren er ook wat slordigheden. Het eerste kansje kreeg Sjors Storkhorst over rechts met
een puntertje maar de Geesterense keeper kon de bal gemakkelijk blokken. In de 17e minuut was er een kansje vanuit
een schuine hoek voor STEVO maar de bal ging ruim voorlangs. STEVO speelde veel met de lange bal maar kreeg voor
rust maar één aardige kans omdat de Zieuwentse verdediging ook behoorlijk kopsterk is. Na een aanname met de borst
van een STEVO-spits op de zestienmeter werd ruim naast geschoten. In de 28e minuut kwam RKZVC gelukkig op de 1-0
voorsprong. De Geesterense keeper ging onder een corner van Waldo Rhebergen door waarna de bal via STEVOverdediger Ingmar Reinerink in eigen goal ging. Na een mooi schot van Joey Belterman - dat via een been nog net over
ging - viel in de 40e minuut de 2-0. Jens Schutten bereikte Sjors Storkhorst op rechts die een verdediger naar binnen
uitkapte en hard in de linker bovenhoek de ruststand binnen schoot.
Waren er voor rust nog weinig kansen, na rust was het vooral voor de STEVO-goal volop genieten voor de Zieuwentse
supporters. De eerste 20 minuten na de thee drong RKZVC sterk aan en kreeg het al veel kansen zonder dat ze
scoorden. De (schiet)kansen in die periode waren voor Sjors Storkhorst, Mart Schutten, Joey Belterman, Waldo
Rhebergen en Jens Schutten. Rond de 65e minuut begon STEVO achterin één op één te spelen. Dat resulteerde in meer
druk op de Zieuwentse goal. Een eerste waarschuwing kwam in de 66e minuut maar het schot ging ruim over. Zes
minuten later was het wel raak. Na een voorzet van links kon Ingmar Reinerink in het centrum ongehinderd de 2-1 binnen
koppen. Echter, met het één op één spelen in de achterhoede, tekende STEVO ook min of meer het eigen doodvonnis
door de ruimte die de Zieuwentse aanvallers voorin kregen. Eerste knalde Waldo Rhebergen nog net een halve meter
links naast de goal maar met snelle aanvallen in de 78e en 79e minuut kwam de 4-1 op het scorebord. De 3e goal kwam
nadat Joey Belterman vanaf links - bijna over de achterlijn - helemaal naar binnen door liep en de bal panklaar aflegde en
Sjors Storkhorst op de vijfmeterlijn een intikkertje had. De 4e goal volgde na een verre uittrap van keeper Huib Jonkman
naar Jouke Knippenborg op links. Hij passte naar binnen waar Joey Belterman door kon lopen, vervolgens met een
schaarbeweging de keeper uitspeelde en binnen tikte. STEVO gaf zich echter nog niet gewonnen en scoorde in de 81e
minuut met een fantastische knal van Stan Nijhuis vanaf 30 meter in de linker bovenhoek de 4-2. RKZVC speelde de
laatste 20 minuten haast galleryplay en dat kwam tot uiting in de laatste goal na een prachtaanval over een schijf of 8 ….
De laatste spelers in die aanval: Waldo Rhebergen bereikte Jouke Knippenborg in het midden die direct doorspeelde op
Sjors Storkhorst aan de linkerkant. Sjors kapte de keeper uit, vervolgens nog een verdediger en tikte daarna simpel de 52 binnen. Een minuut later moest een Geesterense verdediger nog een inzet van Joey Belterman op de doellijn
wegtrappen.
Het was een dik verdiende overwinning die nog veel ruimer had kunnen uitvallen. De apotheose van de competitie
nadert. De wedstrijd van vandaag geeft vertrouwen voor het slot van de competitie.
De volgende competitiewedstrijd is zondag 22 april thuis tegen NEC om 14.00 uur.

Voorbeschouwing RKZVC - NEC door Toby Bokkers
Hoe lang speel je al in het 1e?
In het seizoen 2008/2009 heb ik mijn debuut gemaakt bij het eerste. Uit tegen KSV ben
ik voor het eerst mee geweest, echter was de stand er niet na om mij in te brengen. De
week daarop speelde wij thuis tegen Keijenburgse boys, bij een 3-1 voorsprong mocht
ik het veld in. Het seizoen daarna heb ik een half jaar bij de A1 gevoetbald, na de
winterstop ben ik aangesloten bij het 1e. Sindsdien speel ik bij het 1e.
Wat is het verschil in spel tussen jouw beginperiode in het 1e en zoals het 1e nu
speelt?
Het spel is technischer geworden. Dit mede door de technische vaardigheden van mijn
teamgenoten die in de loop der jaren verder is ontwikkeld en door het voordeel van het
voetballen op een kunstgrasveld.
Je hebt lang centraal achterin gespeeld, nu meestal rechtsback. Wat speel je het liefst (en waarom)?
Mijn voorkeur gaat uit naar centraal achterin. Dit weet de trainer ook. Hier komen mijn kwaliteiten het beste tot uiting. Ik
ben een echte verdediger die de bal moet veroveren en daarna inlevert. Wij hebben een sterke selectie waarbij er veel
concurrentie is op iedere positie. Gelukkig heb ik mijn plek weten te veroveren op de rechtsback positie en maak ik daar
de nodige minuten.
Afgelopen zondag tegen STEVO was natuurlijke een lekkere wedstrijd om te spelen. Kun je aangeven waarom
dat beter ging als in de 2 wedstrijden daarvoor tegen Quick 1888 en Tubantia?

Het grote verschil is dat we afgelopen zondag zelf op voorsprong kwamen. In de beide andere wedstrijden kwamen we
eerst op achterstand. Dan loop je achter de feiten aan en gooit de tegenstander de deur op slot. Tegen Stevo kwamen
we voor rust op een 2-0 voorsprong. Dan weet je dat er na de rust meer ruimte komt. Met de crosspass van achteren en
de snelle aanvallers kunnen wij dan optimaal gebruik maken van de ruimte die er ontstaat.
Hoe verliep de uitwedstrijd tegen NEC (1-1)?
Tegen NEC kwamen wij ook op een 1-0 achterstand. NEC heeft een goed voetballende ploeg met een aantal zeer
technische jongens. De tweede helft probeerden wij door te drukken en wat te forceren. Hierbij ontstond er aan beide
zijde veel ruimte. Gelukkig maakten wij vlak voor tijd de 1-1.
Wat verwacht je van de komende wedstrijd tegen NEC (en waarom)?
Ik verwacht aankomende zondag een mooie pot voetbal met twee voetballende teams. NEC heeft tegen de bovenste
ploegen laten zien dat zij goed kunnen voetballen. Daarnaast strijd NEC nog volop voor de 3e periode en zullen dus vol
voor de winst gaan. Ook wij zullen hiervoor gaan om de aansluiting met Longa ´30 te behouden.

22-4-2018 RKZVC 1 – NEC 1: 3 – 1 (0 – 0)
Perfect affiche voor de derby op 5 mei tegen Longa ’30!
RKZVC moest vandaag winnen om in de strijd om het kampioenschap mee te blijven doen. Bij verlies van RKZVC en
winst van Longa ’30 zou de achterstand op Longa ’30 4 punten worden. Het omgekeerde gebeurde: Longa ’30 verloor en
RKZVC won waardoor RKZVC nu met één punt voorsprong naar de derby in Lichtenvoorde gaat.
Op deze hete zondag was het voor rust een evenwichtige wedstrijd. De lichtvoetige, technische spelers van NEC
combineerden gemakkelijk maar creëerden niet zoveel kansen. Ook RKZVC kwam tot weinig kansen voor rust. Mart
Schutten had in de 16e minuut na een voorzet van Waldo Rhebergen de eerste kans maar schampte met het hoofd. De
2e kans kreeg Jouke Knippenborg in de 27e minuut na een hard schot van Sjors Storkhorst dat de Nijmeegse keeper niet
klem hield maar Jouke schoot tegen de op de grond liggende keeper. In de volgende acht minuten waren er drie kansen
voor NEC. De eerste volgde na een vrije trap maar keeper Huib Jansen pakte de kopbal stijlvol. Bij de 2e werd een
uitverdedigende trap van Huib Jonkman geblokt maar Huib redde zelf de situatie. De 3e was een vrije trap op 20 meter
afstand die een meter langs de linker kruising ging. In de laatste 10 minuten voor rust waren er nog twee afstandsschoten
van Jens Schutten en Waldo Rhebergen die richting misten en een net-niet-nauwkeurige pass van Sjors Storkhorst op de
vrijstaande Jens Schutten.
Na rust zocht RKZVC vol de aanval en speelde legio kansen uit. Buiten de doelpunten waren er kansen (met tussen
haakjes de minuut) voor Sjors Storkhorst (46, 58, 64), Waldo Rhebergen (49), Jens Schutten (62), Sven Jurjus (72, 74),
Jouke Knippenborg (74) en Bart te Focht (78). Voordat de 1-0 viel had Sjors Storkhorst na een pass van Waldo
Rhebergen in de 53e minuut nog pech dat zijn schot op de rechterpaal kwam. De dik verdiende voorsprong kwam in de
67e minuut. Een passje van Jouke Knippenborg werd verlengd door Sven Jurjus naar Mart Schutten die op volle snelheid
door het centrum van de verdediging vrij door kon lopen en hard in de rechter benedenhoek de 1-0 binnen schoot. NEC
kon er in die periode weinig tegenover stellen: twee vrije trappen en een afstandsschot die ruim de richting misten. In de
81e minuut viel eigenlijk al de beslissing. Een Nijmeegse verdediger wilde een hoge trap naar voren door Waldo
Rhebergen uit de lucht ineens wegwerken maar schoot tegen Sjors Storkhorst op die vervolgens vrij door kon lopen en
beheerst in de linker benedenhoek de 2-0 binnen knalde. Hierna zette NEC toch wat meer druk naar voren en probeerde
alsnog tot een beter resultaat te komen. Dit leidde na een voorzet tot een kopbal die door een Zieuwentse verdediger nog
van richting werd veranderd maar door Huib Jonkman werd gepakt. De 3-0 in de 91e minuut was mooi. Na een solo van
Sjors Storkhorst vanaf links naar binnen bereikte hij Waldo Rhebergen voorbij de 2e paal. Vanuit een schuine hoek stiftte
hij over de uitlopende keeper onder de lat binnen. De eindstand werd in de 93e minuut met een mooi schot van Djordy de
Graaf in de linker hoek bepaald. Eigenlijk een klein smetje op deze goede wedstrijd van RKZVC.
Een dik verdiende overwinning van RKZVC op een NEC dat vanuit een 5-mans verdediging speelde. Door het “tekort aan
middenvelders” van NEC won RKZVC daar de wedstrijd op conditie zodat er na rust veel ruimte ontstond en ook de
verdediging van NEC kon uitspelen.
Een perfect affiche voor de derby op 5 mei van Longa ’30 - RKZVC waarbij RKZVC met één punt voorsprong begint.
RKZVC heeft 45 punten en Longa ’30 heeft 44 punten (beide 22 wedstrijden). De impact van de huidige stand voor de
wedstrijd in Lichtenvoorde kan iedereen voor zichzelf invullen! Na de kraker in Zieuwent in oktober j.l. is dit een passend
vervolg op de tweestrijd in deze competitie.
De volgende competitiewedstrijd is ZATERDAG 5 MEI uit naar Longa ‘30 18.00 uur.

Voorbeschouwing Longa ´30 - RKZVC door Michiel Krabbenborg
RKZVC – Longa’30 resulteerde de vorige keer in een spetterende 5-0 overwinning
waar nog jaren over gepraat zal worden. Toen werd er gezegd dat jullie overtuigd
waren van winst, maar was die overtuiging echt zo sterk?
Ja we waren erg overtuigd van een goed resultaat want we hadden veel zelfvertrouwen
opgedaan. Dat zelfvertrouwen merk je op de training als de bal lekker rondgaat en dat
je elkaar goed kunt vinden. Je hoeft dan niet keihard te werken om de bal een beetje
rond te laten gaan zoals de wedstrijden rond de winterstop. Dat zelfvertrouwen kwam
voort uit de goede voorbereiding en de drie wedstrijden daarvoor waaruit we negen
punten haalden. Tijdens de wedstrijd tegen Longa’30 thuis ging de eerste helft redelijk
gelijk op maar kregen we steeds meer het overwicht. In de tweede helft betaalde dit
zich uit met nog eens vier doelpunten. De 5-0 was misschien een beetje geflatteerd
maar op basis van het aantal kansen in de tweede helft ook weer niet.
Na de vorige wedstrijd stonden jullie met twaalf punten uit vier wedstrijden bovenaan. Nu staan jullie weer
bovenaan maar is er tussentijds natuurlijk enorm veel gebeurd. Wat is het verschil tussen nu twee dagen voor de
wedstrijd en toen?
Voor de eerste wedstrijd zaten we in een flow en hadden we veel zelfvertrouwen. Zoals gezegd hadden we rond de
winterstop een dip en moesten we keihard werken voor de punten. Het scoren ging moeilijk en het liep soms niet goed.
De laatste weken was de flow er weer en kwamen ook de doelpunten weer.
Het grote verschil is dat we nu in de fase zitten dat de prijzen verdeeld gaan worden en er dus meer druk op zit dan in het
begin van de competitie, toen we net onderweg waren. We hebben de afgelopen jaren bewezen dat we goed met druk
om kunnen gaan. Voor ons is het een voordeel dat we al jaren bovenin de competities meedoen. Vanaf de 5e naar de 1e
klasse in het 11de seizoen dat ik in het eerste speel heb ik veel belangrijke en beslissende wedstrijden gespeeld. Maar
naast mij zijn er andere spelers die ook dat soort wedstrijden hebben gespeeld.
Wat dat betreft heeft RKZVC meer ervaring met dat soort wedstrijden dan Longa dat heeft. Natuurlijk moet alles
samenvallen in dit soort wedstrijden maar wij hebben wel de bagage om dit soort wedstrijden, waarin het om de prijzen
gaat, te spelen. Bij dit soort beslissende wedstrijden is de druk er altijd, of het nou in de 1e of in de 5e klasse is.
Niemand had toch verwacht dat richting het einde van het seizoen, jullie bovenaan zouden staan, de kans
zouden hebben om het gat met de nummer 2 te vergroten tot vier punten. Dit team is enorm gegroeid met veelal
jongens die al jaren spelen voor RKZVC. Hoe kan het dat jullie als team elk jaar maar weer groeien en dat
jongens blijven aanhaken en zelfs boven verwachting presteren?
Toen we in de 5e klasse zaten hadden we al veel jonge jongens met enorm veel talent. Het gigantische verschil is echter
het mentale aspect. De mentale weerbaarheid van onze groep heeft de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld. Met
de komst van Laurens kwam deze bewustwording van het mentale aspect in een stroomversnelling. De aspecten talent,
mentale groei, het jarenlang samenspelen en de invloed van de nieuwe jongens zorgen ervoor dat we jarenlang
procenten beter werden. Het proces ging dus eigenlijk heel geleidelijk en veel talent was al aanwezig maar het kwam de
laatste jaren in een stroomversnelling. Daarnaast is de combinatie van plezier en presteren erg belangrijk. De supporters
die er altijd zijn als we in de kantine komen na de wedstrijd en die positiviteit uitstralen, een bestuur en club die
meedenken met ons en de sfeer binnen de groep maken het uiteindelijk mogelijk.
Wat is het verschil met de Michiel van 11 jaar geleden en nu?
Het grote verschil met mezelf is vooral het mentale aspect zoals genoemd. De Michiel van 18 jaar liet zijn kop hangen als
het mis ging , toonde soms ongewenst gedrag en was wispelturig. Nu ben ik 28 en ben ik een leider en coach ik positief
en probeer ik mijn medespelers te helpen om beter te worden.
Wat is de kracht van Longa’30 en waar liggen voor jullie de kansen naar jouw mening?
Zij hebben een enorm sterke aanval en natuurlijk Simon Klein Goldewijk onze Zieuwentenaar blijf ik een enorm goede
speler vinden. Bij ons is onze kracht ook de aanval. Je zou kunnen zeggen dat het team dat zaterdag het beste verdedigt
gaat winnen. Wij hebben al jarenlang in de competitie een van de minst gepasseerde defensies en nu op Rohda Raalte
na ook weer. Wij gaan zaterdag ook weer proberen de nul te houden. Dan laat de jongens voorin maar voor het vuurwerk
zorgen.
Ligt de meeste druk bij Longa of bij Zieuwent, voel je zelf veel druk?
Ik denk dat de meeste druk bij hun ligt. Wij zijn erg benieuwd wat Longa gaat doen, wat hun strijdplan zal zijn. Zij moeten,
wij willen enorm graag. Ik voel geen druk, natuurlijk wel gezonde wedstrijd spanning, omdat je speelt voor zoveel mensen
in deze grote wedstrijd. Vorige seizoen zeiden we al tegen elkaar dat we het hiervoor jarenlang hebben gedaan. Alle
trainingen, trainingskampen en wedstrijden om bijvoorbeeld zo’n prachtig tweeluik tegen Longa te spelen voor zoveel
publiek. Dit is echt een hoogtepunt voor mij als sportman. Dit soort wedstrijden zijn extra genieten.
Door een oproep van onze voorzitter Johnny Cuppers zijn Stefan Beerten en Bjorn Domhof nu volop bezig met
de actie “op de trekker noar Longa” en hiervoor lijkt veel animo. Wat vinden jullie als spelers van deze ludiek
actie?
Toevallig fiets ik met Bjorn in de fietsgroep en we hebben het er vaak over. Dit is natuurlijk een prachtige ludieke actie.
Onze trouwe supporters steunen ons überhaupt al enorm en dit soort leuke acties over en weer maken het nog mooier.

Alhoewel we zelf niet al te veel zullen meemaken van de stoet van Zieuwent naar Lichtenvoorde hoop ik dat het erg druk
wordt en dat we achteraf mooie beelden en verhalen te zien en horen krijgen.
Als laatste willen we natuurlijk weten of je onze supporters een beetje gerust kunt stellen?
Lachend geeft Michiel aan “Ja weet je, nee dat kan ik niet”. Als alle trouwe supporters er zijn en ze weten hoe we al
jarenlang gespeeld hebben dan moet ze dat vertrouwen geven op een positieve uitslag! Wij gaan enorm ons best doen
en hebben vertrouwen in onze kwaliteiten. We gaan het zaterdag meemaken onder het oog van hopelijk vele RKZVCsupporters.
5-5-2018 Longa ’30 1 – RKZVC 1: 0 – 1 (0 – 0)

Woord vooraf: dit verslag is gemaakt en getwitterd door de KNVB (gebeurt hoogst zelden dat de KNVB dat doet). Het
belicht van alle kanten de wedstrijd en wat er omheen allemaal speelde. Het is zo compleet dat er van RKZVC-kant
weinig aan toe te voegen is.

Tractoren, slingers en lange ballen Bij Derby van het Oosten Willem Korenromp
Het is een derby die zes jaar geleden voor onmogelijk werd gehouden: Longa’30 tegen RKZVC. De thuisploeg speelde
destijds in de Hoofdklasse, terwijl de bezoekers uitkwamen in de vierde klasse van het zondagvoetbal. Zaterdag stonden
beide teams voor de tweede keer dit seizoen tegenover elkaar in de eerste klasse. Voor ruim 4.000 toeschouwers trok
RKZVC – net als tijdens de eerste editie – aan het langste eind.
Een uur voor de aftrap klinkt er een zwaar gebrom door de straten van Lichtenvoorde. Een lange sliert tractoren baant
zich een weg door het dorp. Allemaal zijn ze afkomstig uit Zieuwent, de thuishaven van RKZVC. Nieuwsgierig komen de
Lichtevoordenaren uit hun huizen gelopen.
Met mobiele telefoons wordt het beeld vastgelegd. Welkom in de Achterhoek, waar Longa’30 en RKZVC zich opmaken
voor wat wordt aangekondigd als de 'Derby van het Oosten'. Waar de Bollenstreek de derby Quick Boys – Katwijk heeft
en Spakenburg de tweestrijd met IJsselmeervogels, is dit een wedstrijd die in het oosten van het land al maanden leeft.

Een groot deel van de fans uit Zieuwent kwam per tractor naar de wedstrijd.
Niet gek, want de derby stond eigenlijk voor begin maart op het programma. Door het winterse weer ging er toen een
streep door de wedstrijd. Hoe anders zijn de omstandigheden deze zaterdagmiddag. Een fijn lentezonnetje zorgt voor
een zomers gevoel in de Achterhoek. Geen mannen met handschoenen of vrouwen met ijsmutsen, maar zonnebrillen,
korte broeken en zomerjurkjes. Het publiek is massaal naar het sportpark van Longa’30 gekomen om de derby te
bezoeken.
Nieuwjaarsreceptie
Nadat de ronkende motoren van de tractoren tot stilstand zijn gekomen, verzamelen de supporters zich rond het veld. Het
publiek staat op sommige plekken wel vier rijen dik langs de lijn. 'Iedereen die hier vandaag is gekomen houdt van
voetbal óf van tractoren', klinkt het gekscherend langs de lijn.

Longa-voorzitter Marcel Eekelder legt uit dat hij de aanstichter is van het tractorgeweld. "Op de kampioensreceptie van
RKZVC heb ik vorig seizoen gezegd dat deze wedstrijd nooit op zaterdag gespeeld kon worden, omdat de boeren uit
Zieuwent dan moesten werken. Die uitspraak heeft RKZVC-voorzitter Johnny Cuppers vervolgens gebruikt in zijn
nieuwjaarstoespraak. Hij riep de leden van RKZVC op voor deze wedstrijd op de tractor naar Lichtenvoorde te komen."
Tafereel
Er wordt massaal gehoor aan gegeven. Het aantal tractoren dat naar Lichtenvoorde afreist, wordt geschat tussen de
vijftig en honderd. Het bijzondere tafereel geeft de derby extra cachet. Zoals het affiche deze zaterdag toch al bijzonder
is, vanwege de stand op de ranglijst. Het kleine RKZVC (350 leden) voert na achtereenvolgende kampioenschappen in
de derde en tweede klasse ook in de eerste klasse de ranglijst aan.
Longa (1.100 leden) volgt, met een achterstand van maar één punt. "De belangen zijn groot", weet Eekelder. "Wij strijden
bovendien nog voor de tweede periode. Maar ik teken vandaag voor een gelijkspel. Dat houdt de spanning er in de
competitie mooi in."
Gezonde spanning
Dat de belangen groot zijn, is ook op het sportpark te merken. Naast de geur van bier en vertrapt gras, hangt er vooral
gezonde spanning in de lucht. De supporterskernen van beide verenigingen hebben er na de verschillende plaagstootjes
over en weer zin in. Dan is het moment daar. De spelers komen het veld op. Zoals het bij een derby hoort, worden de
lokale helden onthaald met een ware sfeeractie. Slingers in Longa-kleuren worden op het veld gegooid. Het is het laatste
zichtbare beeld, voordat het veld door de afgestoken rookpotten vol groene en oranje rook komt te staan.
Als de rookwolken zijn opgetrokken, worden de silhouetten van de spelers zichtbaar. Jongens met Achterhoekse namen
als Berendsen, Klein Goldewijk, Belterman en Krabbenborg verschijnen aan de aftrap. De wedstrijd zelf heeft voor rust
weinig om het lijf. De ene na de andere lange bal wordt verzonden. Na rust is het niet veel beter, maar komt de derby wel
meer los door de kansen die ontstaan. Een vrouw laat zich een zenuwachtig ‘Oh, oh, oh’ ontvallen als RKZVC-doelman
Huib Jonkman ver uit zijn doel komt rennen en maar net voor een toesnellende Longa-aanvaller de bal weg kan koppen.
Voorsprong
Even later gilt dezelfde vrouw van vreugde als Sjors Storkhorst – de goalgetter van RKZVC – zijn ploeg naar een 1-0
voorsprong kopt na een afgemeten voorzet vanaf de rechterflank. Het groene deel van het sportpark ontploft van
blijdschap. Vanaf de speciaal voor dit duel opgebouwde tribune wordt gezang ingezet.
Het thuispubliek is even stil, maar veert enige tijd later op als een kopbal van Freek Heinsbroek uiteenspat op de lat.
Vanaf de zijlijn volgt Longa-voorzitter Eekelder de laatste minuten vol spanning. "Het is gebeurd", klinkt het vlak voor het
einde van de wedstrijd teleurgesteld. Dat wordt bevestigd door scheidsrechter Klunder, die even voor achten voor de
laatste keer op zijn fluitje blaast.

RKZVC liep door de overwinning uit op Longa'30.
Door dolle heen
De spelers van RKZVC zijn door het dolle heen na de overwinning. De enige die zijn hoofd koel lijkt te houden is
matchwinner Storkhorst. "Dit leek helemaal nergens op", is hij realistisch na afloop. "Ja, natuurlijk, qua sfeer was het
geweldig. Dit zijn de wedstrijden waar je het voor doet, maar voetballend hield het niet over. Veel te vaak speelden we de
lange bal. Zelf speelde ik ook niet goed, maar gelukkig stond ik bij dat doelpunt op de juiste plek, zoals wel vaker dit
seizoen."
Een stukje verderop is er de teleurstelling bij Longa-aanvoerder Simon Klein Goldewijk. "Deze wedstrijd leefde
ontzettend. Dan is het zuur om te verliezen. Dat was vandaag niet nodig." Of hij heeft genoten van de entourage tijdens

de ‘Derby van het Oosten’? "Pfoe… Dat vind ik moeilijk om te zeggen. Nu overheerst vooral de teleurstelling. Als ik hier
later op terugkijk, misschien kan ik er dan wel van genieten."
Verschil
Genieten doet Storkhorst wel, want door de overwinning van zijn ploeg loopt RKZVC uit op Longa’30. Het verschil
bedraagt vier punten, met nog drie wedstrijden te spelen. De hoofdklasse lonkt voor de ploeg uit Zieuwent, die op weg
lijkt naar het derde kampioenschap op rij. "Ongelooflijk, welke voetballer kan dat navertellen?”, zegt Storkhorst. "En we
doen het veelal met jongens uit Zieuwent. We hebben op dit moment een hele goede lichting. Daar plukken we de
vruchten van. Mede daardoor mogen we wedstrijden als deze spelen. Wij weten echter ook dat deze derby niet blijvend
is. Voor nu zijn we Longa voorbij, maar we blijven het kleine broertje. Er komt een tijd dat zij weer boven ons zullen
staan."
Niemand die zich daar deze zaterdag echter mee bezig houdt. RZKVC viert feest en mag zich voor even de beste van de
gemeente Oost-Gelre noemen. Dat wordt gevierd in Lichtenvoorde, waarna de lang stoet tractoren weer rechtsomkeert
maakt richting Zieuwent.
De volgende competitiewedstrijd is zondag 13 mei uit naar Rohda Raalte om 14.00 uur.

Voorbeschouwing Rohda Raalte - RKZVC door Sjors Storkhorst
Afgelopen zaterdag 0-1 gewonnen van Longa’30 hoe hebben jullie dit gevierd?
Afgelopen zaterdag was echt een geweldige dag. Je leeft echt naar dat soort
wedstrijden toe. De wedstrijd zelf was achteraf niet mooi, dat is wel jammer. Zeker ook
voor de supporters. De wedstrijd kwam niet echt los zoals in de eerste wedstrijd tegen
Longa, maar dat zie je wel vaker. Gelukkig maakte de spanning en sfeer veel goed.
De sfeer was echt fantastisch, na de wedstrijd zijn we de feesttent in geweest en dat
was prachtig. Daarna zijn we naar de Kruup gegaan waar DJ Jos draaide. Hij ging
helemaal los, maar wij wat minder (zegt Sjors met een geniepig lachje), maar het was
erg gezellig. Het was niet zoals na de eerste wedstrijd maar dat komt ook omdat
mensen er misschien nu al meer aan gewend zijn.
In de media werd vermeld dat je zenuwachtig was en niet had gegeten hoe zit dit?
Ik was twee dagen van tevoren al niet echt fit. Moest veel naar de wc en moest spelen op een lege maag. Ik kon eten wat
ik wilde, maar alles kwam er direct weer eruit. Dan mis je gewoon die energie die je de weken ervoor wel hebt. Die
energie had ik tegen Longa niet, maar het waren geen zenuwen. Ik heb met Grol ook tegen Longa gespeeld en natuurlijk
is er wel gezonde spanning. Het is anders dan een bekerwedstrijdje op een donderdagavond maar het was gewoon puur
pech dat je je niet fit en ziek voelt.
In dit soort wedstrijden scoren is natuurlijk het mooiste wat er is maar het gaf wel een dubbel gevoel. Ik zat niet lekker in
de wedstrijd en toch scoor je. Maar ik moet vooral zeggen dat de aanval, opgezet door Waldo en die voorzet van Jens
echt perfect waren. Wie hem dan maakt is eigenlijk niet belangrijk. Uiteindelijk is het allemaal in teambelang.
Je staat nu op 24 doelpunten had je dit verwacht voor het seizoen?
Natuurlijk wist ik dat ik wel ging scoren, maar dat ik nu op 24 goals zou staan, had ik niet verwacht. Zoveel doelpunten is
super lekker maar 1 op 1 lopen in de 1e klasse is wel echt heel erg veel. Het gaat nu heel goed met het team, maar
eigenlijk is het beter als de doelpunten beter verspreid zijn. Het is beter als jongens als Joey en Jens ook scoren
natuurlijk. Die spreiding is beter, maar het is wel erg fijn als je er zoveel in legt. Ik denk persoonlijk ook niet dat dit nog
veel vaker gaat gebeuren. Ik bedoel zoveel scoren in de 1e klasse of de hoofdklasse.
Na Longa begonnen de kranten erover en je merkt dat supporters erover beginnen. Het verbaast mensen dat ik zoveel
scoor inderdaad. Ik ben nog niet door andere ploegen gevraagd en ben daar ook echt niet mee bezig. Ik ben ook al 29
natuurlijk.
Had je überhaupt verwacht dat jullie dit seizoen het zo goed zouden doen?
Nee dit had ik niet veracht. Je stelt wel een doel, je hoopt op het linker rijtje, maar de stand van nu had niemand
verwacht. Laurens heeft het wel eens genoemd, maar wij hadden zoiets van even afwachten wat het niveau is en dan
zien we wel. De eerste periode was al snel binnen en vanaf toen gingen wij gewoon door: en het kampioenschap werd
het doel. Als je dat niet als doel stelt, kun je beter stoppen met het seizoen en dan focussen op de nacompetitie.
Van te voren wist wij al dat het spel over de grond ons beter afgaat. In de 3e klas is het meer strijd, lange ballen en
minder voetbal, daar hebben wij meer moeite mee. In de eerste klasse is het tactischer en minder hard in de duels
kleunen. Je ziet aan de stand dat dat ons goed ligt en dat voetbalt voor ons ook veel prettiger.
Brengt het nu extra druk mee dat iedereen zegt dat jullie zo goed als kampioen zijn?
Het kampioenschap ligt nu voor het oprapen, ook al mogen wij dat eigenlijk niet zo zeggen, maar het zou erg zonde zijn
als wij het nu nog weggeven. Gister had ik het er nog even met Mart over. Als je wint van Rohda, dan ben je erg dichtbij.
Daar waar wij aan het begin van het seizoen een soort underdog positie hadden en niemand veel van ons verwachtte,
was de druk uiteraard minder en dat veranderd nu uiteraard wel. Als wij geen kampioen worden, worden wij daar op
afgerekend. Dat geeft wel een beetje meer druk, maar vooralsnog niks waar wij niet mee om kunnen gaan.

Vorige wedstrijd 1-2 verloren thuis in de verlenging
Tijdens de vorige wedstrijd tegen Rohda waren wij wat terughoudend en kregen wij in de verlening nog een goal tegen in
de blessuretijd. Dat maakt het nog zuurder. Tweede helft gaven wij meer druk en ging het veldspel beter dan in de eerste
helft maar dan krijg je in de blessure tijd alsnog de deksel op je neus. Dat moeten wij onszelf aanrekenen.
Wat verwacht je van aanstaande zondag de wedstrijd?
Rohda vind ik zelf het beste team van de eerste klasse, gebaseerd op beelden. Het zal een gelijk opgaande wedstrijd
worden die op details zal worden beslist. Ik hoop en denk dat het een wedstrijd gaat worden die meer open zal zijn dan
tegen Longa met minder duels en meer voetbal. Zij zijn een meer voetballende ploeg en wij willen allebei voetballen.
Daarentegen kan het ook een verkrampte wedstrijd worden omdat wij elkaar in de tang houden. We gaan het allemaal
zien, hopen op een betere wedstrijd dan tegen Longa.
Aan de andere kant moet Rohda meer de aanval zoeken, omdat zij moeten vanwege hun vier punten achterstand. Als zij
echt nog hoop hebben op het kampioenschap is dit hun allerlaatste kans. Voor ons beide is het daarom een cruciale
wedstrijd. Wij kunnen een gigantische stap maken en wij gaan richting een historisch moment.
12-5-2018 Rohda Raalte 1 – RKZVC 1: 1 – 2 (0 – 0)
Bijna surrealistisch - onwerkelijk. RKZVC voor 3e jaar op rij kampioen.
Het was haast onvoorstelbaar. Drie jaar achtereen kampioen, 4x keer kampioen in de laatste vijf jaar. Het was ook haast
onvoorstelbaar omdat er vooraf slechts een theoretische kans was dat het vandaag zou lukken. RKZVC moest dan de
zware uitwedstrijd naar Rohda Raalte - toch de nummer twee in de stand - zelf winnen en bovendien moest Longa ’30
dan thuis verliezen van Heino. Dat zou toch niet beide gebeuren? Het gebeurde toch en daarom speelt RKZVC volgend
jaar in de hoofdklasse met uitwedstrijden naar Friesland, Groningen, Noord en Zuid Holland.
De wedstrijd zelf was van een hoog niveau. De scheidsrechter zei zelfs na afloop: “Ik heb jaren in de hoofdklasse
gefloten maar zelden een wedstrijd gezien waarin van beide kanten er zo verzorgd werd gespeeld”. Omdat beide teams
enigszins behoudend begonnen, kwam de 1e kans pas na 13 minuten na een verkeerde balaanname van Zieuwentse
kans. De razendsnelle counter van Rohda Raalte leverde een voorzet van links op die door de geheel vrijstaande
rechterspits niet goed werd geraakt en daardoor gelukkig voor RKZVC ruim langs ging. Enkele minuten later kwam de
eerste Zieuwentse kans. De kopbal van Jens Schutten na de voorzet van Waldo Rhebergen kon door de Raaltense
keeper ternauwernood tot corner worden verwerkt. De beste Zieuwentse kans kreeg Jouke Knippenborg na een pass van
Sjors Storkhorst maar de keeper van Rohda Raalte blokte de inzet. Tien minuten voor rust schoot Joey Belterman amper
een halve meter naast en in de 42e minuut reageerde keeper Huib Jonkman attent op een schot dat enigszins
onverwachts tussen veel verdedigers door op goal kwam.
Na rust kwam RKZVC knalhard uit de startblokken. In de 48e minuut passte Michiel Krabbenbord de bal fenomenaal
goed over 65 meter achter de Raaltense verdedigers (hij trapte 2 meter buiten de eigen zestienmeterlijn, Sjors trapte de
van 2 meter buiten de zestienmeterlijn aan het andere kant). Op volle snelheid liet Sjors Storkhorst de bal éénmaal
stuiteren en zette hij vanuit de stuit met een prachtige lob over de keeper de 0-1 op het bord. Na een Raaltens schot dat
twee meter langs ging volgde in de 52e minuut de 0-2 na een erg mooie aanval. Van rechts werd Sjors Storkhorst in het
midden bereikt die doorspeelde naar Jouke Knippenborg op links. Diens perfecte lage voorzet werd midden voor goal
door Jens Schutten prima op waarde geschat en beheerst binnen getikt. Uiteraard ging Rohda Raalte daarna meer druk
zetten en in de 54e werd een vrije trap ingekopt maar met een fantastische reflex door Huib Jonkman over de lat getikt.
Weer twee minuten later kon Joey Belterman vrij door maar redde de keeper van Rohda Raalte, evenals bij een kans van
Sjors Storkhorst vier minuten later. RKZVC had in de 65e minuut geluk dat een vrije trap van 20 meter afstand op de lat
ging en er niet onder. Rohda Raalte, dat heel lang met verzorgd combinatievoetbal openingen probeerde te vinden, ging
langzamerhand steeds meer de lange bal hanteren. RKZVC werd terug gedrongen en speelde een poos met het motto
“weg is weg”. Echt uitgespeelde kansen kreeg Rohda Raalte met het alles-of-niets offensief niet maar voor de
Zieuwentse toeschouwers liep de spanning wel op, mede omdat bekend werd dat Longa ’30 op dat moment met 2-3
achterstond. Met deze speelwijze kreeg RKZVC zelfs goede kansen om de score verder op te voeren. In de 76 e minuut
had Waldo Rhebergen pech dat zijn afstandsschot vol op de lat ging. Vanaf de 85e minuut controleerde RKZVC het spel
echter weer en leek de wedstrijd op balbezit uit te spelen. In de 92e minuut viel toch nog min of meer onverwacht het
tegendoelpunt. Daar waar veel kopduels in de verdediging werden gewonnen, kon in 92e minuut Jaouad Akloud van
dichtbij ongehinderd de eindstand binnen koppen. Niet veel later floot de scheidsrechter af en kon het feest beginnen.
Met een fantastisch seizoen bekronen spelers en technisch staf zichzelf met dit kampioenschap. Zij mogen terecht trots
op zichzelf zijn evenals de club en alle trouwe supporters. RKZVC heeft een fantastische lichting voetballers die historie
schrijven. Een jaar geleden werd dit ook geschreven en velen zeiden: “dit duurt niet zolang met zo’n kleine club”. Evenals
toen geldt ook nu: voorlopig genieten we er van en wat er daarna komt zien we dan wel weer. Een heel dikke felicitatie bij
deze is op zijn plaats voor spelers en staf.
De volgende competitiewedstrijd is zondag 20 mei uit naar De Zweef (Nijverdal) om 14.00 uur.

Voorbeschouwing De Zweef - RKZVC door Jens Schutten
Jens gefeliciteerd met het kampioenschap nogmaals! Had je verwacht dat jullie
tegen Rohda kampioen zouden worden?
Ik had het niet verwacht ook omdat we niet dachten dat Longa zou verliezen. Wel ging
ik ervan uit dat wij zouden winnen van Rohda. De laatste jaren hebben we gewoon
bewezen dat we er altijd staan in dit soort grote wedstrijden. Ik had voor de zekerheid
wel vrij gevraagd voor de maandag.
Wisten jullie meteen bij het eindsignaal dat het kampioenschap binnen was?
Ik wist het wel omdat ik er een half uur voor het einde uit ging. De rest had in de rust
wel gehoord dat Longa 0-1 achter stond tegen Heino maar kreeg verder niets mee. Wij
zaten in de dug-out en jullie zaten vlak achter ons. Toen hoorden we Longa 0-3 achter
en stonden we zelf voor. Toen het 3-2 werd daar en wij 2-0 voor stonden, zei Laurens ook dat we er niet teveel mee
bezig moesten houden omdat het zo spannend was. Toen hoorden we van jullie dat Longa een penalty kreeg en meteen
daarna dat die werd ingetrokken door de grensrechter. Heel snel daarna was het afgelopen en stonden wij 2-0 voor. Je
krijgt dan in de laatste seconden van blessuretijd nog de 2-1 tegen maar dan weet je dat het weer binnen is. Bij het
fluitsignaal rende ik het veld in en riep tegen de jongens dat Longa had verloren. Dan barst het feest los en komen alle
emoties vrij. Echt fantastisch, onvoorstelbaar.
Hoe hebben jullie het gevierd? (We weten dat we dat wel aan jou over kunnen laten)
Eerst op het veld met alle supporters en het vuurwerk dat was super. Toen zijn we met de bus onderweg gaan eten bij de
Kale Berg. Dat is van de ouders van Mark te Winkel, daar hadden we ook al een keer gegeten na de uitwedstrijd tegen
Heino. Het was echt fantastisch daar, lekker met een paar biertjes onder de overkapping met onze eigen muziek.
Daarna reden we naar Zieuwent en onderweg stonden er allemaal mensen langs de route. Toen we bij de kantine
aankwamen, was het helemaal mooi. Rookgordijn om de bus en allemaal mensen in een erehaag richting de kantine. In
de kantine was het ook een goed feestje, dat weet je zelf ook wel (Jens lacht). De volgende dag hadden we om twaalf uur
bij Bruntjes afgesproken voor een lunch met de aanhang en wat sponsoren en mensen van het bestuur. Daar kwamen
ook een paar van die verslagen koppies aanlopen, dan weet je dat het gezellig was. Daarna zijn we naar Mariënvelde
gegaan, daar was kermis, om het feestje weer even door te zetten. Ik had van thuis 50 sigaren meegenomen en zag op
een gegeven moment Laurens met een sigaar lopen, dat is prachtig.
Na alle feesten spelen jullie zondag tegen de Zweef. De vorige wedstrijd stonden jullie bij rust 0-2 achter en
kwamen uiteindelijk goed terug tot 2-2. Hoe gaan jullie deze wedstrijd in nu je al kampioen bent?
We willen het seizoen zo mooi mogelijk afsluiten. We hebben deze week ook bij elkaar gezeten en gezegd dat we wel
willen laten zien waarom wij de terechte kampioen zijn. Natuurlijk is de trainingsintensiteit al wel wat afgenomen. Deze
week hebben we vooral de alcohol eruit gezweet en dingen zoals voetvolley gedaan. Maar we willen dit wel echt gewoon
winnen zondag. De vorige keer kwamen we inderdaad 0-2 achter, als je dingen op halve kracht doet ben je gewoon de lul
in de 1e klas. De Zweef is een van de weinige teams in de competitie die nog op gras spelen. Dat is voor hun een
voordeel. Voor ons is spelen op kunstgras beter omdat ons dat goed ligt met ons snelle technische spel. Het zal zondag
dus lastig worden maar we willen het seizoen mooi afsluiten.
Als spits heb je dit seizoen 8 doelpunten gemaakt. Had je er meer moeten maken?
Natuurlijk wil je er meer maken maar ik speel samen met Sjors. Die schiet gewoon alles erin vanuit alle hoeken. Maar ik
denk dat wij samen voorin een heel goed duo zijn. Ik knap meer de vuile meters op en werk me uit de naad ook voor
hem. Ik had er misschien wat meer moeten maken maar dan kan nog de komende wedstrijden.
We hebben het gehad over het seizoen mooi afsluiten, dan moeten we het hebben over de laatste thuiswedstrijd
tegen Winterswijk. Dit wordt natuurlijk echt een feestwedstrijd, heb je er al een beetje zin in?
Ik denk dat het een prachtige wedstrijd gaat worden. We zijn dit seizoen weer kampioen geworden, voor het 3 e jaar op rij,
echt bizar. Wesley neemt afscheid en gaat die wedstrijd keepen. Voor hem wil je een mooi afscheid. Hij gaat naar
Vragender en heeft jarenlang gespeeld en met dit team dit alles bereikt. Na de wedstrijd laten we ons verrassen, we
hopen dat er veel supporters komen die met ons het feestje komen vieren. Ik hoorde dat er muziek en eten is dus dat
wordt een groot feest. (Jens verheugt zich vooral op “Sjonnie en Anita” duet van Bas Heutinck met de volkszanger).
19-5-2018 De Zweef 1 – RKZVC 1: 2 – 2 (0 – 1)
Beide ploegen kunnen leven met een gelijkspel.
De Zweef had genoeg aan een gelijkspel om het 1e-klasseschap veilig te stellen. RKZVC wil als kersverse kampioen
natuurlijk niet verliezen. Vandaar de tevredenheid aan beide kanten.
RKZVC begon sterk aan de wedstrijd en controleerde de eerste 10 minuten volledig. In de 3 e minuut leidde dat al tot de
1-0 voorsprong. Joey Belterman bereikte Sjors Storkhorst aan de rechterkant. Na een kapbeweging naar binnen schoot
hij in de rechter benedenhoek binnen. Enkele minuten later kopte Bart te Focht maar hij raakte de bal niet goed. Weer
enkele minuten later, na een erg mooie aanval over rechts via Joey Belterman en Sjors Storkhorst, ging het schot van
Jens Schutten helaas recht op de keeper. Hierna ontworstelde De Zweef zich aan de druk en kwam ook tot kansen. Eerst
ging een schot nog ruim naast maar in de 13e minuut had RKZVC geluk dat de inzet - na een voorzet van rechts - op de

lat ging waarna keeper Wesley Keegstra de bal gemakkelijk kon oprapen. Wesley, die bezig is met zijn
afscheidswedstrijden van RKZVC, onderscheidde zich vervolgens in de wedstrijd een aantal keren met goede reddingen
op Nijverdalse schoten. Na een mooie Zieuwentse aanval in de 17e minuut, waarbij Jens Schutten een voorzet met de
voet schampt, tikte Wesley in de 26e minuut de eerste keer een schot onder de lat over. Een volgend schot van De Zweef
ging naast. Nadat in de 40e minuut Joey Belterman net naast schoot, volgden twee gevaarlijke counters van de Zweef die
ternauwernood werden gered. Daarna kreeg RKZVC via Jouke Knippenborg weer een kans - schot op de voet van de
keeper - en schoot Toby Bokkers van 25 meter net over (volgens sommigen tikte de keeper de bal over de lat). In
blessuretijd plukt Wesley Keegstra tenslotte een bal van de voeten van een Nijverdalse spits waarmee een open eerste
helft werd afgesloten.
De Zweef moest natuurlijk minimaal een gelijkspel behalen en stopte na rust veel meer energie in de wedstrijd dan
RKZVC. Na een eerste kans voor Joey Belterman (schot over) volgde de 1-1 in de 54e minuut na een misser in de
Zieuwentse verdediging bij een voorzet. Aan de linkerkant ging Roy ten Dam daardoor vrij op goal af en scoorde
beheerst. Vijf minuten later werd het al 2-1 voor De Zweef na slordig uitverdedigen. Midden voor goal kon Dennis van der
Lely de voorzet simpel binnen tikken. De Zweef bleef in het kwartier daarna de meeste kansen krijgen. Een voorzet ging
gevaarlijk voorlangs en in de 69e minuut tikte Wesley Keegstra een mooi schot weer knap over de lat. Vanaf de 75 e
minuut volgde er toch weer meer druk naar voren van Zieuwentse kant om verlies te voorkomen. In de 78 e minuut leidde
dat tot de gewenste gelijkmaker. Sjors Storkhorst speelde aan de linkerkant (net binnen de zestien) zijn verdediger uit en
gaf hard en laag voor waar midden voor goal Mart Schutten de bal vrij voor het intikken had voor de 2-2. Nadat Wesley
Keegstra in de 81e minuut nog maar weer eens een schot onder de lat tot corner verwerkte en Sjors Storkhorst in de 84 e
minuut twee meter naast schoot, floot de scheidsrechter af zonder veel ‘blessuretijd’ bij te tellen.
Even een noot terzijde maar wel interessant voor de nacompetitie: Longa ’30 won en Rohda Raalte speelde gelijk
waardoor Longa ’30 nu alleen op de 2e plaats staat en in de nacompetitie misschien de 1e ronde vrij is.
Conclusie ten aanzien van de wedstrijd van RKZVC van vandaag: het was een open wedstrijd met kansen aan beide
kanten waardoor het voor het publiek best een leuke wedstrijd was.
Volgende week volgt de laatste thuiswedstrijd tegen FC Winterswijk. Aangezien FC Winterswijk zich ook veilig gespeeld
heeft kan het best een leuke wedstrijd worden omdat er voor beide ploegen niets meer op het spel staat. Aansluitend
volgt de afsluiting van het seizoen. Van enkele spelers / stafleden zal afscheid worden genomen en is er ook nog de
mogelijkheid om spelers en staf te feliciteren met het behaalde kampioenschap.
De laatste competitiewedstrijd is zondag 27 mei thuis tegen FC Winterswijk om 14.00 uur.
Voorbeschouwing RKZVC – FC Winterswijk door Wesley Keegstra
Wesley als speler heb je 11 seizoenen bij de eerste selectie gezeten, de laatste
jaren als tweede keeper, maar toch vooral als eerste doelman, hoe kijk je terug
op deze jaren?
Ik heb een geweldige periode gehad bij RKZVC. Als het niet leuk was geweest was ik
natuurlijk niet 11 jaar gebleven in Zieuwent (Lachend). Het is natuurlijk wel bijzonder
want ik heb bij Longa 30 altijd in lagere elftallen als de C5 en B3 gespeeld en maar een
half jaartje in de A1. In dat halve jaar als 17 of 18 jarige heb ik enorm veel geleerd en
bleek ook wel dat ik echt wel wat kon als keeper. Bij Longa was er door jongens als
Kay en Charlie Boschker enzovoort weinig kans voor mij. Toen ben ik naar Zieuwent
gekomen om te zien wat ik hier kon leren. Samen met Danny Wopereis heb ik toen
gestreden om de plek onder de lat en sinds toen ben ik altijd eerste keeper geweest.
Het eerste jaar was natuurlijk geweldig met direct de degradatie (sarcastisch). Maar
wat wel echt geweldig was waren dingen zoals het ontstaan van vak Z, de mensen bij de club die mij zo goed ontvingen
en mensen als Han Rouwhorst, Dennis Krabbenborg, Derby Groot Zevert, Barry Wolterink en de schrik van elke
tegenstander, de gebroeders Petas (Erik en Peter Rouwhorst) om mee te spelen. Daarna haalden we wel direct het
kampioenschap natuurlijk. Het waren voortvarende tijden en het mooiste (voor mij) was misschien wel het zelf keepend
kampioen worden in de 3e klasse.
Het moment dat je dan geen eerste keeper meer bent komt natuurlijk wel als een klap aan. De resultaten op dit moment
liegen er natuurlijk niet om, en het is uiteindelijk de keuze van de trainer maar dat maakt het niet makkelijker. Ondanks
dat heb ik een geweldige tijd gehad bij Zieuwent. Ook vooral als je ziet hoe je bij het tweede elftal weer wordt
opgevangen, de erkenning die je krijg en de waardering die je voelt ook daar. Dat zijn dingen die je als je club en
misschien wel als dorp tekent.
Had je verwacht dat je gepasseerd ging worden en wat waren je gedachten daarbij?
Je weet vooraf dat het een redelijke keeper (Huib Jonkman) is want je hebt er al een aantal keer tegen gespeeld. In de
voorbereiding was hij niet veel beter naar mijn mening dus in die zin had ik het niet zien aankomen. Je bent natuurlijk
keeper en je moet een bal tegen houden maar naar mijn mening kun je ook op andere manieren belangrijk zijn. Door je
persoonlijkheid en wat je inbrengt in het team en daarin had ik wel een voorsprong. Dan is het wel eventjes slikken ja.
Je hebt 5 kampioenschappen mogen meemaken, dat is iets wat maar weinig spelers kunnen zeggen, wat was de
mooiste voor jou?

Als je het zo bekijkt is het nooit saai geweest (lachend) met kampioenschappen, play-off voor promotie of
degradatievoetbal, ook dat heeft ook zo zijn charmes. De mooiste wedstrijd voor mij was de kampioenswedstrijd in de 3 e
klasse, thuis tegen Varsseveld. De tweede helft in de regen, een geweldige wedstrijd en de terechte kampioen naar mijn
mening. Die emoties van zelf nog eerste keeper zijn en nu zijn wel anders natuurlijk. Er zijn ook mensen die dat aan mij
zien. Nu ervaar je het op een andere manier. Maar toen die wedstrijd met het publiek en de sfeer en alles, dat was
fantastisch.
Wesley je hebt 11 seizoenen bij de selectie van het 1e elftal gezeten je hebt de gehele ontwikkeling dus van
dichtbij meegemaakt. Wat is het verschil tussen nu (2018) en toen je begon?
In een zin samenvattend zou je kunnen zeggen dat het van gezellig voetballen naar prestatievoetbal is gegaan. Zonder
de jongens van destijds te kort te doen! De manier waarop er getraind wordt en de manier waarop jongens naar
wedstrijden en trainingen toeleven is zo anders. We willen nu echt presteren in plaats van dat je het veld opkomt en
stinkend je best gaat doen. Laurens (Knippenborg) noemt het vaak de verandering van de voetbalcultuur. We zijn echt
gericht op prestatie in plaats van gezellig voetballen. Er wordt niet gedacht aan de grootste gunfactor en wie qua gevoel
het beste voor het team is, maar naar wie de beste speler is. Daar ben ik misschien zelf wel het beste voorbeeld van.
We hadden het net even over het artikel uit 2009 uit de Gelderlander na jullie kampioenschap en de taferelen van
toen, hoe kijk je daarop terug? Het betreffende artikel: https://www.gelderlander.nl/amateurvoetbal/jonge-talentenproductief-bij-kampioen-rkzvc~a68a1371/
De quote ‘de clown van het team’ hoor ik nog steeds. Zelfs bij mijn sollicitatie bij de Nedap kwam dit naar voren. Plezier
en humor vind ik erg belangrijk, ik denk dat dat is wat de jongens bedoelde, maar clown vonden ze leuker klinken denk ik.
Stappen de avond voor de wedstrijd ook al ben je kampioen en als keeper een penalty nemen zit er tegenwoordig niet
meer in. Dat is op dit niveau ook wel een beetje denigrerend naar tegenstanders (maar ik zou het zo weer doen, de
penalty dan). Zelf hou ik erg van de prestatiecultuur die nu leeft. Het is magistraal mooi hoe bijvoorbeeld het positiespel
op de training gaat. Zeker als keeper is dat afzien, vooral conditioneel. De beleving van nu is prachtig en ook het grote
verschil. Van ik speel de bal rond in het veld naar weten wat je wil. Spelen met een doel, weten wat er moet gebeuren en
wat niet, positiespel, taken uitvoeren, het spel verplaatsen, geen rechte bal spelen, vooracties maken enzovoort. In het
begin was het keihard werken en de diepe bal geven dat is nu wel echt anders. Dat hele proces is natuurlijk mooi om
mee te maken.
Wat verwacht je van het volgende seizoen als je gaat keepen bij Vragender?
Om de huidige keeper maar te citeren; “eindelijk komt hij, dan kan ik mooi stoppen”. Dus ik verwacht zeker dat ik ga
keepen en zowel zij als ik zelf verwacht dat ik van waarde kan zijn bij Vragender. Op dit moment spelen ze 4 e klasse en
moeten ze nog spelen voor lijfsbehoud in de nacompetitie. Dus het kan zo zijn dat ik van de kampioen van de 1 e klasse
naar de 5e klasse gaan. Maar zo zijn we in Zieuwent ook begonnen en kijk waar dat geëindigd is.
De laatste wedstrijd van het seizoen tegen Winterswijk gaat ook jouw laatste wedstrijd zijn. Hoe voel je je hierbij
of verheug je je er alleen maar heel erg op?
Ik ga zeker keepen zondag tegen Winterswijk. Maar het gevoel is heel erg dubbel inderdaad. Ik heb er enorm veel zin in,
dat merkte ik bij de Zweef ook al. Maar je bent toch bezig met afscheid nemen van iets waar je heel lang bij hebt gehoord
en waar je zoveel energie in hebt gestopt en van gekregen hebt. Ik heb bij de Zweef al een beetje afscheid genomen
maar zondag is echt de laatste thuiswedstrijd en dan keepen is wel heel mooi. De supporters, de club, de selectie en ook
het dorp Zieuwent, ga ik wel echt missen. Er zal ongetwijfeld een traantje bij komen kijken.
Van mijn eerste wedstrijd weet ik niet meer zoveel eigenlijk. Wat ik nog wel heel goed kan herinneren is de uitspraak van
Michiel (Krabbenborg) en Han (Rouwhorst) wat ze van me dachten na de eerste training. Ze hebben me later namelijk
wel eens verteld dat ze in het begin dachten “What the fuck moet die gast hier, hij houdt geen bal tegen”. Joop Eekelder
zei het ook al toen “Je bent te druk en wilt overal zijn, je moet rust uitstralen en er op de goede momenten staan.” Dat is
in de loop van de tijd natuurlijk wel flink verbeterd.
Deze groep voelt echt als een vriendengroep, je hoort altijd grappen over dat Zieuwent een grote familie zou zijn maar zo
warm voelt het ook. Ik heb nog geen speler zien komen of gaan die niet goed ontvangen is waaronder ikzelf natuurlijk.
Ondertussen zit ik zelf het langst bij de eerste selectie en heb je jarenlang drie keer in de week iedereen gezien en
prachtige dingen gedeeld. Ik hoop niet dat dat contact wegvalt en het zal er ook zeker van komen dat ik nog weer een
keer langskom. Dan glippen we natuurlijk eventjes de kantine in voor één biertje en dat worden er dan vast twee en... Je
weet wel hoe dat gaat (lachend).
Via deze weg wil ik nu alvast iedereen bedanken! Bedanken voor alle mooie jaren zowel binnen als buiten het voetbal. En
mocht vv Sneek – RKZVC nou te ver weg zijn, wellicht speelt KSV in de buurt!
Wesley bedankt voor het interview en vooral bedankt voor de fantastische jaren bij RKZVC!
26-5-2018 RKZVC 1 – FC Winterswijk 1: 2 – 1 (0 – 0)
Keeper Wesley Keegstra neemt afscheid met een overwinning
Voor de stand op de ranglijst was de wedstrijd niet meer van belang. Voor RKZVC waren er twee redenen om vandaag te
willen winnen. In februari verloor RKZVC dit jaar voor de laatste keer en wel in de uitwedstrijd naar FC Winterswijk en dat
wil je recht zetten. Bovendien namen vandaag keeper Wesley Keegstra (elf jaar keeper), assistent trainer Lars
Krabbenborg, teammanager Paul Bürer en verzorgster Nienke Hulshof afscheid en die gun je winst in hun
afscheidswedstrijd.

De wedstrijd onder bijna tropische omstandigheden werd op een bijpassend tempo gespeeld. Niettemin leverde dit vooral
voor rust aan beide kanten toch een aantal kansen op. Een Winterswijks schot werd gepakt door Wesley Keegstra. Aan
de andere kant werd een van richting verandert schot van Waldo Rhebergen door de Winterswijkse keeper gered. Het
dichtst bij een goal voor rust was Jens Schutten in de 18e minuut maar zijn lob over de keeper belandde op de lat. Nadat
Wesley Keegstra in de 20e een schot pakte, volgde een vlijmscherpe Zieuwentse counter maar was het laatste passje
van Sjors Storkhorst onnauwkeurig. Weer een minuut later ging een Winterswijks schot amper een halve meter naast.
Ook een goede kans in de 28e minuut was nog niet besteed aan Sjors Storkhorst (voorlangs). In de 34e minuut pakte
Wesley Keegstra een kopbal en weer enkele minuten later ging een Winterswijkse kopbal rakelings naast.
Na rust was het 20 minuten lang een saaie wedstrijd in een laag tempo. De eerste dreiging kwam van RKZVC met kleine
kansjes voor Sjors Storkhorst en Joey Belterman. De eerste Winterswijkse, echt levensgrote kans kwam in de 74 e minuut
maar de spits schoot vrij voor Wesley Keegstra een meter naast. In plaats van een 0-1 achterstand volgde een minuut
later wel de 1-0 voorsprong. Op rechts stuurde Waldo Rhebergen met een mooi passje Sven Jurjus de diepte in. Diens
harde en lage voorzet werd midden voor goal strak door Sjors Storkhorst binnen geschoten. Twee minuten later volgde
de “Vorentscheidung”. Waldo Rhebergen werd binnen de zestienmeter onderuit gewerkt waarna Sjors Storkhorst de 2-0
op het scorebord zette door de toegekende penalty via de handen van de keeper binnen te schieten. Na een schot van
Sjors Storkhorst vanuit een schuine hoek op de keeper volgde in de 84e minuut de tegentreffer na een corner. Mike
Leuijerink kopte hard onder de lat de 2-1 binnen. In de 88e werd Wesley Keegstra op de schouders van de spelers onder
luid applaus van het publiek het veld afgedragen. Zonder veel extra tijd bij te trekken floot de scheidsrechter een geweldig
seizoen voor RKZVC af.
In de nacompetitie voor promotie spelen Longa ’30 (1e ronde vrij), Rohda Raalte en NEC. Quick 1888 is rechtstreeks
gedegradeerd. Bemmel en Schalkhaar spelen nacompetitie tegen degradatie.
Een bijzonder goede prestatie is vandaag ook geleverd door RKZVC 2 door zich - als debutant in de 1e klasse - te
plaatsen voor de nacompetitie voor promotie naar de reserve hoofdklasse.
Met 55 punten,16 gewonnen wedstrijden, 7 gelijke spelen en slechts 3 verliespartijen en een doelsaldo van 51-25 was
het een geweldig seizoen voor RKZVC met het 3e kampioenschap op rij. Een terechte kampioen waarbij zowel de 1e als
de 3e periode werd gewonnen en men in de 2e periode 2e werd. In de eindstand is er een voorsprong van 7 punten op de
nummer twee (Longa ’30) en 10 punten op de nummer drie (Rohda Raalte). We gaan de zomerstop in maar kunnen bijna
niet wachten op het volgend seizoen als debutant in de hoofdklasse en daar komen we o.a. Jong De Graafschap tegen.

Afscheidsinterview met Lars Krabbenborg
Lars je bent zeven seizoenen speler geweest van de 1e selectie van RKZVC hoe
kijk je hierop terug?
Toen ik begon kwam ik samen Mark Knippenborg en Thijs Winkel naar het eerste. Wij
waren voor het eerst sinds tien jaar weer de jeugdspelers die doorstroomden dacht ik.
Wij kwamen in het team met de broertjes Petas (Erik en Peter Rouwhorst) en de
Krabbenborgjes (Dennis en John Krabbenborg). Het was bijzonder om er toen als
jeugdspelers bij te komen. Ik heb een hele gezellige en leuke tijd gehad. Toen was het
tijdens trainingen en wedstrijden echt de knop om maar daarbuiten hielden we geen
rekening met het voetbal. Nu leven we de hele week naar een wedstrijd toe, met vrijdag
de voorbereiding en nu na vier of vijf jaar is het eindelijk zover dat iedereen er zaterdag
echt rekening mee houdt. Daar komt natuurlijk ook de leeftijd bij kijken, mensen krijgen
een vriendin, daar worden ze ook rustiger van. Al met al heb ik veel lol gehad en
prachtige momenten meegemaakt.
In die 7 seizoenen heb je 34 goals gemaakt, is dit naar je eigen tevredenheid?
Dat is natuurlijk veel te weinig voor mijn positie (spits), daar ben ik dan ook niet tevreden over. Daar moet ik wel bij
zeggen dat ik de van die zeven seizoenen er vier in de basis heb gestaan en die andere drie erg veel wissel heb gezeten.
Ook heb ik veel op andere posities gespeeld, zo maakte ik mijn debuut als rechtsback. De laatste paar seizoenen toen
Sjors en Brian overkwamen, de een op links de ander op rechts, scheelde dat als spits natuurlijk ook enorm, maar het
blijft te weinig.
Wat was je mooiste moment als speler van het 1e elftal?
Het mooiste moment was voor mij de promotie naar de 3e klasse. Dat was een wedstrijd in Laren (complex van
Witkampers) tegen Brummen. Ik weet nog goed dat ik die wedstrijd zelf niet speelde, ik was wissel. Jens (Schutten) ging
toen mee als A-speler en we stonden op een gegeven moment na een 1-0 voorsprong, doelpunt van Dennis
(Krabbenborg), snel met 2-1 achter. Toen moest de trainer (Hans Wossink) er een spits bij zetten en moesten Jens en ik
beiden warmlopen. Ik had op dat moment vijf seizoenen basis gespeeld en hij zette Jens erin. Dat was voor mij echt een
moment waarom ik dacht: godverdomme... Je wint uiteindelijk met 3-2 door de goal van Sjors (Storkhorst). Ondanks dat
je niet speelt is dat het mooiste wat ik heb meegemaakt omdat je er het hele seizoen naar toe hebt gewerkt.
Wat was je mooiste wedstrijd als speler bij RKZVC?
Dat was natuurlijk mijn debuut als 18-jarige bij VV Reünie. De week ervoor was Erik Petas (Rouwhorst) geschorst en
mocht Peter Petas centraal spelen met Barry Wolterink. Ik mocht toen meedoen als rechtsback. Dat is natuurlijk wel apart
omdat ik later altijd spits speelde. Maar natuurlijk zijn alle wedstrijden wanneer het erom ging in de nacompetitie erg
mooi. Ik heb zelf nooit gespeeld voor 4.000 man zoals de jongens nu, wij waren al lang blij met 500 toeschouwers
(lachend).
Als assistent ben je erg succesvol geweest met de hele selectie en staf, wat zijn voor jou de dingen die dit
succes hebben gemaakt?
Hier moet ik echt een groot compliment naar de jongens maken. Want als ik zie hoe zij zich hebben ontwikkeld dan is dat
echt bijzonder. Natuurlijk hebben ook trainers en staf hieraan bijgedragen. Maar met name de prestatiedrang van die
jongen, overal rekening mee houden en continue weer aanhaken op een nieuw niveau dat verdient voor mij echt een
compliment. Daarnaast heeft Laurens (Knippenborg) qua staf een enorme prestatiecultuur neergezet. Waarin iedereen
kan maar ook moet presteren. Daarnaast hebben we nu als RKZVC drie jaar kunstgras en worden we drie keer
kampioen, dat is iets wat RKZVC als club wel eventjes voor elkaar heeft gekregen. Dat faciliteert de gehele selectie en
staf natuurlijk enorm.
Ook de combinatie tussen trainers en jongens is enorm goed. De klik tussen de driehoek: spelers, Laurens en mij is
fantastisch. Terwijl de stap naar een assistent-trainer kleiner is, lopen de jongens met Laurens weg. Ik heb natuurlijk mijn
leeftijd ook mee, ik heb met Sjors (Storkhorst), Jelle (Knippenborg) en Michiel (Krabbenborg), mijn broertje, samen
gespeeld. Daarnaast gaat mijn vriendengroep enorm veel met de vriendengroep van Sjors om. Dat zorgt ervoor dat we
echt een hechte groep zijn. Ik kan bijvoorbeeld Sjors en Michiel niet zoveel op voetbalgebied leren maar Michiel kan ik
bijvoorbeeld als broer zijnde aanspreken en Sjors op andere gebieden omdat we elkaar heel erg goed kennen. Dat geeft
toch weer een andere kijk en een andere invalshoek. Zij hebben ook geaccepteerd dat ik dingen mag zeggen en laten mij
toe daarmee. Natuurlijk was het ook in mijn voordeel dat ik in het verleden al trainer ben geweest van sommige jongens
(Jens, Jouke, Toby). Ik probeer als assistent dan ook tussen hen en op het juiste boven de groep te staan.
Wat ik misschien nog wel het belangrijkste vind zijn de trainingskampen. De afgelopen twee jaar hebben we na deze reis
altijd een goed start gehad. Dit seizoen hebben we allen van Winterswijk verloren en de rest gelijk gespeeld of
gewonnen. Vorig seizoen wonnen we zelfs de eerste tien wedstrijden achter elkaar en werden we kampioen. Tijdens de
trainingskampen, ondanks dat je in Malaga, ben je een bepaalde tijd samen, naast dat je traint en wedstrijden speelt, dat
geeft tijd om met elkaar te praten. “Als ik op mijn werk een studie 2-daagse heb, krijg ik ook echt nieuwe ideeën en heb je
zin om ergens aan te werken” We bespreken dan waar we naartoe willen en wat we willen bereiken in het resterende
seizoen. Zo bleek afgelopen winter dat de jongens na de periodetitel, die recht geeft op nacompetitie, alleen nog het
kampioenschap als doelstelling zagen. Dat bespreek je dan en het is leuk en aardig dat je dat wil, maar wat komt er dan

allemaal bij kijken en hoe bereid je je elke training en wedstrijd voor. Wij zeggen ook altijd: “je moet niet trainen om te
moeten trainen, maar om echt beter te worden”.
Je geeft lichamelijke opvoeding op scholen in Zutphen en Doetinchem (praktijkschool, moeilijke jongeren), in
hoeverre helpt dit je bij het (assistent)trainerschap?
Ik denk dat het helpt, maar ik weet niet in hoeverre het elkaar aanvult. Natuurlijk is het mooi meegenomen. Als leraar
moet je met ieder mens kunnen omgaan. Ook als trainer moet dat. Dat heb ik in het docentschap vooral geleerd met
daarbij dat iedereen anders is en een andere benadering behoeft. Ik geef overdag les aan jongeren van 12 tot 18 jaar en
‘s avonds sta je met een groep van 18 tot 32 jaar, die combinatie maakt het erg leuk.
In de 4 seizoenen als assistent heb je 3 kampioenschappen meegemaakt, dat zijn enorm veel mooie momenten.
Wat zijn je mooiste en minste momenten als assistent?
Ik herinner me vooral de wedstrijden waar het er echt om ging. Bijvoorbeeld de wedstrijd tegen Varsseveld in de 3e
klasse. Wij moesten winnen omdat anders Gendringen je inhaalt. Maar ook dat we in de 2 e klasse met vijftien punten
voorsprong tegen Winterswijk kampioen werden op de zaterdagavond. Maar het meest bijzondere was wel echt het
afgelopen kampioenschap en de promotie naar de hoofdklasse. Dit is echt uitzonderlijk, dit ga ik misschien wel nooit
meer meemaken drie kampioenschappen op een rij. Voorgaande jaren was het kampioenschap gepland en nu was het
totaal onverwacht uit bij Rohda. In de 3e klasse moest het omdat je het jaar ervoor 2e werd en in de 2e klasse was het
superknap. Maar dit sloeg echt alles.
Wat daar natuurlijk bijkomt is datgene wat mij en Michiel op persoonlijk vlak gebeurd is. De afgelopen drie seizoenen
waren op voetbalgebied intensief, met twintig tot dertig uur per week ermee bezig zijn, maar fantastisch om te doen. De
afgelopen twee jaar waren op persoonlijk gebied dramatisch. Dat speelt zeker een rol. Die passie die ik heb voor voetbal,
dat is echt een uitlaatklep en dat heeft mij enorm geholpen. Dat slaat je erdoor. Tegen Winterswijk was de wedstrijd
afgelast en toen hebben we toch besloten om de jongens bij elkaar te roepen. Michiel heeft toen zijn verhaal verteld.
Daarbij gaf hij aan dat een van zijn dromen was om ooit nog met deze groep hoofdklasse te voetballen. Dat was echt wel
een reden om kampioen te worden. Dat maakt het ook extra beladen en emotioneel natuurlijk.
Wat waren de mindere momenten die je hebt meegemaakt?
Ik heb het geluk gehad dat ik heel veel hoogtepunten heb meegemaakt en eigenlijk niet veel dieptepunten als assistent.
Natuurlijk maak ik alles mee qua discussie met Laurens, met het bestuur en spelers en met mij. Maar al met al waren het
vooral hoogtepunten. Misschien alleen mijn eerste jaar het mislopen van promotie doordat we in de nacompetitie eruit
gingen tegen Hatert.
Volgend seizoen ben je hoofdtrainer van VVG’25 uit Gaanderen, we zijn erg benieuwd waar je naar uitkijkt nu je
op eigen benen gaat staan?
Ik heb er heel veel zin in. Ik heb veel mogen leren van Laurens, ik kan mij geen betere leermeester wensen. Nu heb ik
vooral zin om te laten zien wat ik geleerd heb en dit toe te passen bij VVG. Dat wat ik vier jaar lang heb geleerd wil ik
toepassen. Het neerzetten van een prestatiecultuur bij VVG dat wil ik zelf graag doen. Daarvoor heb ik uiteindelijk
natuurlijk de cursus gedaan, om op eigen benen te staan en hoofdtrainer te zijn.
Zijn er dingen die je spannend vindt of waar je tegenop kijkt bij het hoofdtrainerschap?
Niet spannend, ik zie het vooral als een uitdaging. Natuurlijk ga ik tegen dingen aanlopen en komen er leermomenten. Ik
neem de ervaringen mee van afgelopen seizoenen en hiermee probeer ik goed met de situaties om te gaan. En
daarnaast zal ik veel met Laurens sparren over de ontwikkelingen. Hij is echt een goede sparringpartner daarin. Maar ik
zie het echt als een uitdaging en sta te popelen om te laten zien wat ik kan.
We moeten natuurlijk even terugkomen op het kampioenschap, hoe heb je dit gevierd?
Ik zag tijdens de warming-up al dat het allemaal superscherp was, ze vlogen over het veld als een malle. Dat gaf mij een
goed gevoel. Laurens gaf het voortijd al aan dat als we winnen van Rohda dat we kampioen zouden worden. Ikzelf dacht
daar wel anders over omdat in niet verwachtte dat Longa zou verliezen. Het was echt heel intens, heel erg bijzonder en
op dat moment ben je blijf maar besef je het nog niet echt. Het dringt niet tot je binnen. De volgende dag moest ik werken
helaas en ben ik pas later naar Mariënvelde gegaan waar de rest was op de kermis om het kampioenschap te vieren. Op
het werk merk je pas echt wat er is gebeurd. Mensen spreken je aan en vroegen of ik niet brak was. Zelfs in Zutphen
werd ik de hele week aangesproken: “Wat bijzonder wat jullie hebben gedaan”. Maandagavond ben ik wel naar
Mariënvelde gegaan maar toen waren de meesten al ladderzat. Dat is het verschil tussen speler en staf natuurlijk
(lachend).
Ik heb me in het eerste seizoen ook nog echt meer speler dan assistent gevoelt. Daar heb ik het vaak met Laurens over
gehad. Hij spiegelt zichzelf maar ook zijn staf. Ik moest niet emoties denken maar tactisch en rationeel. Ik dacht wel eens
als Sven (Jurjus) of Sjors niet goed speelden: “waarom wissel je hem niet”. Dan zijn ze toch belangrijk uit het niets of
scoren ze. Sjors kan altijd de winnende maken al speelt hij niet sterk, dat geldt voor meerdere spelers. Uit de eindspeech
van Laurens bleek ook wel dat ik veel waardering van hem krijg, dat is ook erg prettig natuurlijk. Ik wil ook echt nogmaals
een groot compliment geven aan de spelers! Zij hebben het uiteindelijk gedaan, wij sturen ze wel, maar zij doen het
uiteindelijk.
Lars enorm bedankt voor alle mooie jaren!! Wij wensen je veel succes bij VVG!
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“HET REALISEREN VAN HET ONMOGELIJKE”
In eerdere columns heb ik de route naar succes beschreven en aangegeven hoe succes
voor een groot deel maakbaar is. Dat wij als RKZVC 1 nu echter voor de 3e maal achtereen
kampioen zijn geworden, was voor velen iets dat tot het onmogelijke werd gehouden.
“SUCCESS ISN’T BORN, IT’S GROWN!”
De afgelopen seizoenen zijn wij als club en selectie erin geslaagd om een cultuur te creëren die presteren/winnen
mogelijk heeft gemaakt. In deze voor ons “high performance cultuur” was het dan ook belangrijk om de juiste
vervolgstappen hierin te kunnen gaan maken en niet stil te blijven staan of te blijven hangen in datgene wat er
gerealiseerd is.
Het vervolg en aandachtspunt werd het afgelopen seizoen dan ook gelegd op “de maakbaarheid van een groei mindset”,
een denkstijl die bepaalt hoe je naar jezelf en je team kijkt en je kwaliteiten en vaardigheden verder kunt ontwikkelen en
verbeteren door te trainen en te spelen.
De stelling hierin is dan ook “It’s not about being the best, It’s about being better than you were yesterday”.
Als groep zijn wij bezig geweest om hier nog meer inzicht in te krijgen wat je nog meer kunt doen om deze groei mindset
verder te stimuleren.
De mentaliteit van de persoon c.q. team speelt in dit proces vanzelfsprekend een cruciale rol, alsmede het inzetten op de
intrinsieke motivatie en het focussen, hierbij moet je dan denken aan,
• Taakgericht denken/handelen versus ego gericht
• Persoonlijke motivatiebronnen achterhalen
• Zelfinzicht geven
• Doelen stellen die haalbaar en gewaagd zijn
Uiteindelijk is de sleutel tot succes niet alleen inspanning, focus of veerkracht, maar is het de groei in mindset die je zelf
en met zijn allen creëert. Dat deze wijze van benaderen heeft bijgedragen aan goede resultaten is een stijl die past bij
ons teamplan maar is natuurlijk geen unieke methode die 100% succes garandeert. Dat het succes daardoor is
toegenomen is inmiddels wel bewezen.
"DE ROUTE NAAR DE HOOFDKLASSE"
Het seizoen 2017-2018 begon met de komst van Joey Belterman en Mart Schutten, twee spelers met meerwaarde voor
de selectie, en een selectie die al de benodigde kwaliteiten had om op 1e klas niveau te kunnen gaan acteren.
De start was veelbelovend, met een perfecte show in de wedstrijd tegen Longa’30, een wedstrijd waarin wij wilden laten
zien dat wij goed kunnen voetballen en er ook een show van wilden maken!
Op dat moment lieten wij al zien dat wij enorm gegroeid zijn in mentaal opzicht: als er wat op ons netvlies komt (of wordt
geplaatst), zijn wij in staat om dit te realiseren.
De route is echter nooit een rechte weg omhoog, dus ook voor ons niet en wij lieten dan ook te veel punten liggen voor
de winterstop.
De tegenslagen brachten onze visie niet in gevaar en in Malaga, het geheim van het succes!!, werd duidelijk uitgesproken
dat wij alleen nog voor het kampioenschap wilden gaan.
Met één nederlaag in 2018 werd het uiteindelijke doel behaald. Ook dit jaar werd het ultieme moment, de 1e mogelijkheid
tegen Rohda Raalte, direct aangegrepen. De overtuiging dat een goed TEAM binnen de teamsport het wint van een team
met goede spelers (ROHDA RAALTE) was dan ook de basis voor ons succes.
Dat uiteindelijk ook de 2e selectie erin slaagde om het 2e achtereenvolgende jaar te promoveren maakt het helemaal
bijzonder. Het maximaal gebruik kunnen maken van 1e selectiespelers bij het 2e team heeft daarin optimaal gerendeerd
en met de juiste mindset in de 2e selectie heeft dit er in geresulteerd, dat ook deze selectie zich op hoofdklasse niveau
mag laten zien. Iets om trots op te mogen zijn als RKZVC.
“ HOE ZIET DE TOEKOMST ERUIT ?”
Hierin wil ik mij beperken tot het seizoen 2018-2019, maar de club zal zich met de toekomst wel degelijk bezig moeten
gaan houden!
Wij gaan in ieder geval op landelijk niveau acteren en dat brengt toch weer iets aparts met zich mee. Meer wedstrijden,
meer tegenstand, onbekende tegenstanders, mooie clubs/wedstrijden, weer een uitdaging om ons te promoten en
hopelijk gezellige (terug) reisjes.
Als sporter wil je dit niet missen en absoluut meemaken en hopelijk jullie als supporter ook.
Wij als selectie rekenen weer op jullie steun die wij afgelopen jaar ook hebben gehad waarvoor onze dank.
Met vriendelijke groet, Laurens Knippenborg, Trainer/Coach RKZVC 1

