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Voetbaljaarboek RKZVC 2018 - 2019 

 
Wat een geweldig voetbalseizoen 2018 – 2019 was het!! Hieronder vijf hoogtepunten. 

 
 RKZVC JO8 kampioen 8-12-2018  
 

 
 

 
RKZVC 45+1 kampioen 10-5-2019 
 

 
  
 
RKZVC JO10-1 kampioen voorjaar 2018 25-5-2019
  

 

RKZVC JO13-3 kampioen voorjaar 2018 25-5-2019 
 

 
 
 
RKZVC 3 kampioen najaar 27-5-2019 
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Voorwoord 
In dit naslagwerk staat veel info over (de teams van) RKZVC in het seizoen 2018 - 2019. 
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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LINKS NAAR ANDERE BESTANDEN VAN HET SEIZOEN 2018 – 2019 

 

In dit voetbaljaarboek van het seizoen 2018 – 2019 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 2019 – 2020 

− link Notulen van de jaarvergadering op 17 september 2018 

− link RKZVC 1 Naslag 2018 – 2019 (wedstrijdverslagen in De Gelderlander)  

 

 De digitale nieuwsbrieven (nummers 23 en 24) zijn te vinden via de volgende link: 

RKZVC digitale nieuwsbrief 

  

Links naar alle video samenvattingen in het seizoen 2018 – 2019. 

Wedstrijdsamenvatting Interviews na wedstrijd 

− link juli 2018 Eerste training van RKZVC 1 

− link 18-7-2018 RKZVC 1 – ATC 1 

− link 9-9-2018 RKZVC 1 - Hollandia 1 

− link 15-9-2019 RKZVC 1 - Alcides 1 

−  22-9-2018 link nabeschouwing Silvolde - RKZVC 

− link 30-9-2018 RKZVC 1 – DEM 1 link nabeschouwing 
− link 14-10-2018 RKZVC 1 – Hoogeveen 1 link nabeschouwing 
− link 28-10-2018 RKZVC 1 – Be Quick 1887 1 link nabeschouwing 
− link 18-11-2018 RKZVC 1 – AWC 1 link nabeschouwing 
− link 2-12-2018 RKZVC 1 – SDO 1 link nabeschouwing  
− link 22-12-2018 RKZVC tv kerstwens 
− link 22-12-2018 Nieuwjaarstoespraak 2019 Johnny Cuppers 
− link 7-1-2019 Trainingskamp RKZVC Gran Canaria 
− link 27-1-2019 RKZVC 1 – Hoogland 1 link nabeschouwing 
− link 3-2-2019 DEM 1 – RKZVC 1   
− link 10-2-2019 RKZVC 1 – MSC 1 link nabeschouwing 
− link 10-3-2019 RKZVC 1 – Achilles 1894 1 link nabeschouwing  
− link 24-3 RKZVC 1 – DEM 1 link nabeschouwing 
− link 30-9 -2019 RKZVC 1 – RKHVV 1 link nabeschouwing  
− link 6-4-2019 RKZVC JO17-1 - Varsseveld JO17-1 

− link 29-3-2019 ZVCabaret deel 1 Bart Kolkman 
− link 14-4-2018 RKZVC 1 – Purmersteijn 1 link nabeschouwing 
− link 20-4-2019 SDO 1 - RKZVC 1 
− link 29-3-2019 ZVCabaret deel 2 Johan Stortelder 
− link 2-5-2019 RKZVC 1 – Fortuna Wormerveer 1 link nabeschouwing 
− link 19-5-2019 RKZVC 1 – Silvolde 1 wel of geen doelpunt 
− link 26-5-2019 Compilatie videobeelden rondom Laurens Knippenborg, amateurtrainer van het jaar 

− link 29-5-2019 Verenigingsdag RKZVC 
− link 26-5-2019 Beelden rondom kampioenschap RKZVC 3 

 
Links naar fotoreportages in het seizoen 2018 – 2019 van RKZVC door Lotte Bekkenutte. 

− link augustus 2018 Fletcher TOP Toernooi 

− link 2-9-2018 Fortuna Wormerveer 1 - RKZVC 1 

− link 9-9-2018 RKZVC 1 - Hollandia 1 

− link 15-9-2018 RKZVC 1 - Alcides 1 

− link 23-9-2018 Silvolde 1 - RKZVC 1 

− link 30-9-2018 RKZVC 1 - DEM 1 

− link 7-10-2018 Hoogland 1 - RKZVC 1 

− link 14-10-2018 RKZVC 1 - Hoogeveen 1 

− link 9-12-2018 Purmersteijn 1 - RKZVC 1 

− link 2-12-2018 RKZVC 1 - SDO 1 

− link 6-1-2019 Nieuwjaarsrun 

− link 27-1-2019 RKZVC 1 - Hoogland 1 

− link 10-1-2019 RKZVC 1 - MSC 1 

− link 24-3-2018 RKZVC 1 - RKHVV 1 

− link 7-4-2019 AWC 1 - RKZVC 1 

− link 14-4-2019 RKZVC 1 - Purmersteijn 1 

− link 20-4-2019 SDO 1 - RKZVC 1 

− link 12-5-2019 RKZVC 1 – Fortuna Wormerveer 1 

− link 19-5-2019 RKZVC 1 - Silvolde 1 

− link 26-5-2019 De Bataven 1 - RKZVC 1 

− link 26-5-2019 Kampioenswedstrijd RKZVC 3 – Vios B 3 (door Renske Hummelink) 

https://www.youtube.com/user/RKZVCTVZIEUWENT/videos
http://rkzvc.mijnalbums.nl/
http://www.rkzvc.nl/418/de-voorzet
https://www.rkzvc.nl/Data/RKZVC/Modules/TekstPagina/Front/bestanden/_specifiek/M_330/Concept_Verslag_jaarvergadering_2018.pdf
https://www.rkzvc.nl/417/rkzvc-1-naslag---verslagen-in-de-gelderlander/
https://www.rkzvc.nl/326/digitale-nieuwsbrieven/
https://www.rkzvc.nl/326/digitale-nieuwsbrieven/
https://www.youtube.com/watch?v=hHtwPyaGTZw&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=lTh1DwmbrF4
https://www.youtube.com/watch?v=nbu8f824gMg&t=53s
https://www.youtube.com/watch?v=pxxHyOTB_Sw&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=V_6XR0PTBgE&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=C3icWOnV0S8&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=BJL0CHtKfnQ&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=0wGF7skz5q8&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=sbn1DUh6UkQ
https://www.youtube.com/watch?v=QkpfRjy-tQw&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=r-bDPjFiHYI
https://www.youtube.com/watch?v=SI3Zss41lKo
https://www.youtube.com/watch?v=gnJJ90eShSo
https://www.youtube.com/watch?v=OgpXTX8ywAs&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=ydV2e6tJSPk&t=272s
https://www.youtube.com/watch?v=B_WPBgv2lV0
https://www.youtube.com/watch?v=J2L5UKNDSW4
https://www.youtube.com/watch?v=B_WPBgv2lV0
https://www.youtube.com/watch?v=trNhfik8JS4&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=p974JXaHMo8
https://www.youtube.com/watch?v=FIdzXkWwBNU&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=68VsYj6xy9k
https://www.youtube.com/watch?v=pClkwtMda6o&t=326s
https://www.youtube.com/watch?v=71SFMhoAzo4
https://www.youtube.com/watch?v=myVtHe5AvkI&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=Pbh-Qms6WSc&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=Pbh-Qms6WSc&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=C3icWOnV0S8&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=BJL0CHtKfnQ&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=V_6XR0PTBgE&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=B_WPBgv2lV0
https://www.youtube.com/watch?v=U-QajxjDzKM
https://www.youtube.com/watch?v=gVlPuUAXOFk
https://www.youtube.com/watch?v=5kqlIV5Pw5A&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=PEKPI6gMEKI&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=r3Kgjdy-ybw&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=1QFvKRCj3j8
https://www.youtube.com/watch?v=r4aQ3P5BrDo
https://www.youtube.com/watch?v=5NMHDlPFmMU
https://www.youtube.com/watch?v=FSI_OU3dGGg&t=187s
https://www.youtube.com/watch?v=iJ2ARGqB2aU&feature=youtu.be
https://myalbum.com/album/qsuihqjlINHq
https://myalbum.com/album/jcStntWlPged
https://myalbum.com/album/JgChdCGpqLXs
https://myalbum.com/album/ah4RRye6dJcc
https://myalbum.com/album/5Epcqre5ykEo
https://myalbum.com/album/ygkUo4dkIKYr
https://myalbum.com/album/R997Cg6MpE0F
https://myalbum.com/album/uTmYf1TD3DdL
https://myalbum.com/album/ny12pJCIyXuz
https://myalbum.com/album/3YvlHev9wY8S
https://myalbum.com/album/1iW64wQNyaMW
https://myalbum.com/album/VzhAsjnR0obu
https://myalbum.com/album/KU7IzG8u9PEI
https://myalbum.com/album/t4fllB6WsXNj
https://myalbum.com/album/mlqpRAqwem4I
https://myalbum.com/album/0TD5JZP3NOAP
https://myalbum.com/album/ZEH3KMw9BBsp
https://myalbum.com/album/HVJ6p3dfSnno
https://myalbum.com/album/7mDpKuYKGsog
https://myalbum.com/album/kzh4ftnMDpR4
https://myalbum.com/album/gXvrLcKHn5ph
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RKZVC 1 2018 – 2019 

 
Boven vlnr Freek Voogel, Jouke Knippenborg, Sven Jurjus, Mart Schutten, Jens Schutten, Wouter Pillen, Björn 

Doppen, Sjors Storkhorst, Remco van Leeuwen 
Midden vlnr Robert te Focht, Tonnie Krabbenborg, Steffen IJzereef, Toby Bokkers, Antonie Nieuwenhuis, Ferhat 

Ozerdogan, Laurens Knippenborg, Arjan Nijman, Bart te Focht, Michiel Krabbenborg, John Eekelder, Helga 
Wolsink 

Onder vlnr Mark te Winkel, Joey Belterman, Siebe Klein Goldewijk, Huib Jonkman, Sven Huinink, Tim Penterman, 
Mart Gebbinck, Waldo Rhebergen, Volkan Özkaya 

Afwezig Harm Bokkers, Stijn van Zutphen, Pam Wieggers, Teun Hummelink 
 
 
Technische staf van de 1e selectie van RKZVC in het seizoen 2018 – 2019 
Laurens Knippenborg Arjan Nijman Antonie Nieuwenhuis Joris Reijerink Tonnie Krabbenborg Bart te Focht  

       
 
Pasfoto’s van het medisch team van RKZVC in het seizoen 2018 – 2019 
John Eekelder Stijn van Zutphen Stan Kolkman Helga Wolsink Teun Hummelink 

     
 
Zie voor de wedstrijdverslagen achterin dit voetbaljaarboek. 
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 1e Klasse E G W GL V P DPV DPT   1e periode G W GL V P DPV DPT 

1 DEM 30 17 9 4 60 60 31  1 Hoogeveen  10 7 2 1 23 29 6 

2 Hoogeveen 30 17 6 7 57 71 45  2 SDO  10 6 2 2 20 24 9 

3 SDO 30 18 3 9 57 69 48  3 DEM  10 5 4 1 19 24 6 

4 RKZVC 1 30 16 5 9 53 59 53  4 RKZVC  10 6 1 3 19 24 10 

5 Hoogland 30 14 7 9 49 53 43  5 AWC  10 5 1 4 16 26 9 

6 Alcides 30 13 5 12 44 51 51  6 Bataven  10 4 3 3 15 19 10 

7 Silvolde 30 12 6 12 42 54 46  7 Achilles 1894  10 4 2 4 14 18 8 

8 Hollandia 30 12 6 12 42 43 49  8 MSC/Amslod  10 4 2 4 14 26 9 

9 Purmersteijn 30 10 11 9 41 48 37  9 Hollandia  10 4 2 4 14 16 8 

10 MSC/Amslod 30 12 3 15 39 53 58  10 Alcides  10 4 2 4 14 13 12 

11 AWC 30 12 3 15 39 52 69  11 Hoogland  10 3 3 4 12 16 17 

12 Be Quick 1887 30 10 7 13 37 52 51  12 Purmersteijn  10 2 4 4 10 18 14 

13 Bataven 30 10 7 13 37 51 60  13 Silvolde  10 3 1 6 10 27 20 

14 Fortuna Wormerveer 30 8 7 15 31 39 52  14 Fortuna Wormerveer  10 2 2 6 8 11 16 
15 Achilles 1894 30 8 6 16 30 47 59  15 Be Quick 1887  10 2 2 6 8 8 23 
16 RKHVV 30 3 5 22 14 30 80  16 RKHVV  10 2 1 7 7 15 30 

                   

 2e periode G W GL V P DPV DPT   3e periode G W GL V P DPV DPT 

1 Hoogland  10 7 3 0 24 22 8  1 DEM  10 7 2 1 23 19 4 

2 RKZVC  10 6 1 3 19 22 17  2 Hoogeveen  10 6 2 2 20 22 12 

3 Silvolde  10 5 3 2 18 16 8  3 SDO  10 6 1 3 19 22 15 

4 DEM  10 5 3 2 18 17 11  4 Purmersteijn  10 5 3 2 18 17 12 

5 SDO  10 6 0 4 18 23 19  5 Alcides  10 5 2 3 17 18 18 

6 Fortuna Wormerveer  10 4 4 2 16 15 11  6 Bataven  10 5 1 4 16 19 15 

7 MSC/Amslod  10 5 0 5 15 14 16  7 Hollandia  10 5 1 4 16 12 16 

8 Be Quick 1887  10 4 2 4 14 21 14  8 Be Quick 1887  10 4 3 3 15 23 14 

9 Hoogeveen  10 4 2 4 14 20 18  9 RKZVC  10 4 3 3 15 13 14 

10 AWC  10 4 2 4 14 15 21  10 Silvolde  10 4 2 4 14 11 11 

11 Purmersteijn  10 3 4 3 13 13 10  11 Hoogland  10 4 1 5 13 15 14 

12 Alcides  10 4 1 5 13 20 18  12 Achilles 1894  10 3 1 6 10 21 21 

13 Hollandia  10 3 3 4 12 15 15  13 MSC/Amslod  10 3 1 6 10 13 17 

14 Achilles 1894  10 1 3 6 6 8 22  14 AWC  10 3 0 7 9 11 24 

15 Bataven  10 1 3 6 6 13 28  15 Fortuna Wormerveer  10 2 1 7 7 13 25 

16 RKHVV  10 0 2 8 2 5 23  16 RKHVV  10 1 2 7 5 10 27 

 
 DEM kampioen, Achilles 1894 + RKHVV rechtstreeks gedegradeerd, De Bataven gedegradeerd in nacompetitie 
 
Heel bijzonder is dat RKZVC 1 - na 3 
achtereenvolgende kampioenschappen - ook bij het 
debuut in de hoofdklasse erg lang bovenin mee 
draaide.  
Na 20 wedstrijden zelfs nog weer als nummer 1 in de 
stand!   
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Pasfoto’s van spelers van de 1e selectie van RKZVC in het seizoen 2018 – 2019 
Wout Blasman Joey Belterman Harm Bokkers Toby Bokkers Bart te Focht  

      
 
Björn Doppen Mart Gebbinck Sven Huinink Steffen IJzereef Huib Jonkman  

      
 
Sven Jurjus  Siebe Klein Goldewijk  Jouke Knippenborg Michiel Krabbenborg Remco van Leeuwen  

        
 
Volkan Özkaya  Tim Penterman Wouter Pillen Waldo Rhebergen Jens Schutten  

      
 
Mart Schutten  Sjors Storkhorst Freek Voogel Mark te Winkel 

     
 
 
  



7 
 

Trainingskamp 1e selectie in Gran Canaria - Las Palmas van 2-1-2018 tot 7-1-2018 
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RKZVC 2 2018 – 2019 

 
Boven vlnr Jelle Knippenborg, Pascal Klein Holkenborg, Sven Huinink, Brian Voorhuis, Remco Buiting 
Midden vlnr Jordi Hummelink, David Cuppers, Wout Toebes, Bob te Molder, Nick Spekschoor, Bram te Molder 
Onder vlnr Lorenzo Krabbenborg, Bern Hummelink, Thijs Rouwhorst, Ferhat Ozerdogan, Sander Kolkman, Kevin 

Waalderbos, Tim van Wijngaarden 
Afwezig Sil van Doorn 
 
 1e Klasse B G W GL V P DPV DPT   1e periode G W GL V P DPV DPT 

1 HSC '21 2 26 17 5 4 56 82 32  1 HSC '21 2  8 7 1 0 22 37 8 

2 Longa '30 2 26 15 5 6 50 59 35  2 Rohda Raalte 2  8 6 1 1 19 22 8 

3 FC Winterswijk 2 26 14 5 7 47 51 37  3 FC Winterswijk 2  8 4 1 3 13 13 9 

4 TVC '28 2 26 12 7 7 43 57 44  4 AWC 2  8 3 3 2 12 29 11 

5 Rohda Raalte 2 26 13 4 9 43 55 44  5 Orion 2  8 3 3 2 12 20 10 

6 Orion 2 26 12 6 8 42 62 60  6 Leones 2  8 4 0 4 12 9 14 

7 RKZVC 2 26 10 5 11 35 45 43  7 TVC '28 2  8 3 2 3 11 18 20 

8 AWC 2 26 9 6 11 33 70 56  8 DCS 2  8 3 1 4 10 19 9 

9 DCS 2 26 8 7 11 31 47 50  9 RKZVC 2  8 3 1 4 10 12 14 

10 DVC '26 2 26 8 7 11 31 37 44  10 Longa '30 2  8 2 3 3 9 19 17 

11 Concordia-W 2 26 7 8 11 29 38 50  11 Concordia-W 2  8 2 2 4 8 14 12 

12 Leones 2 26 9 2 15 29 30 52  12 DVC '26 2  8 1 4 3 7 11 14 

13 Rigtersbleek 2 26 9 2 15 29 39 68  13 Rigtersbleek 2  8 2 1 5 7 8 24 

14 De Zweef 2 26 3 3 20 12 20 77  14 De Zweef 2  8 1 1 6 4 4 31 
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 2e periode G W GL V P DPV DPT   3e periode G W GL V P DPV DPT 

1 Longa '30 2  9 6 2 1 20 19 9  1 Longa '30 2  9 7 0 2 21 21 10 

2 HSC '21 2  9 5 2 2 17 18 9  2 FC Winterswijk 2  9 6 1 2 19 20 11 

3 Rohda Raalte 2  9 5 1 3 16 22 14  3 RKZVC 2  9 6 0 3 18 28 16 

4 Orion 2  9 5 1 3 16 20 16  4 HSC '21 2  9 5 2 2 17 27 14 

5 Rigtersbleek 2  9 5 1 3 16 15 15  5 TVC '28 2  9 5 2 2 17 26 14 

6 FC Winterswijk 2  9 4 3 2 15 18 12  6 DVC '26 2  9 5 0 4 15 19 15 

7 TVC '28 2  9 4 3 2 15 13 11  7 Orion 2  9 4 2 3 14 22 24 

8 AWC 2  9 3 2 4 11 25 19  8 DCS 2  9 3 3 3 12 13 16 

9 Concordia-W 2  9 2 4 3 10 12 20  9 Concordia-W 2  9 3 2 4 11 12 16 

10 DCS 2  9 2 3 4 9 15 18  10 AWC 2  9 3 1 5 10 16 14 

11 DVC '26 2  9 2 3 4 9 7 12  11 Leones 2  9 3 1 5 10 11 19 

12 RKZVC 2  9 1 4 4 7 5 10  12 Rohda Raalte 2  9 2 2 5 8 11 21 

13 Leones 2  9 2 1 6 7 10 19  13 Rigtersbleek 2  9 2 0 7 6 16 33 

14 De Zweef 2  9 2 0 7 6 8 23  14 De Zweef 2  9 0 2 7 2 8 27 

 
Technische staf van RKZVC 2 in het seizoen 2018 – 2019 

 
Trainer 2e selectie 
Ferhat Ozerdogan 

 
Leider RKZVC 2 
Sander Kolkman  

 
Ass.-scheidsrechter RKZVC 2 
Thijs Rouwhorst 

 
 

 
Spelers RKZVC 2 seizoen 2018-2019 (Giel Karnebeek, ontbreekt) 
Remco Buiting  Remco Bokkers David Cuppers Sil van Doorn Bern Hummelink   

     
Jordi Hummelink  Pascal Klein Holkenborg Jelle Knippenborg  Lorenzo Krabbenborg  Bob te Molder 

     
Bram te Molder  Niels te Molder  Nick Spekschoor  Wout Toebes  Brian Voorhuis 

    
Kevin Waalderbos  Tim van Wijngaarden 

  

http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2014/07/Gerrie-Beerten.jpg
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2014/07/Gerrie-Beerten.jpg
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2014/07/Thijs-Rouwhorst.jpg
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2014/07/Thijs-Rouwhorst.jpg
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RKZVC 3 2018 – 2019 

 
Boven vlnr Guus Rouwhorst, Erik Rouwhorst, Sjaak Storkhorst, Tom te Molder, Brian Voorhuis, Cas Maarse, Martin Slot 
Onder vlnr Remco Bokkers, Roy Boekelder, Lorenzo Krabbenborg, Jasper Baks, Sven Huinink, Nick Spekschoor, Wout 

Toebes, Mark Bokkers, Kevin Waalderbos 
Afwezig Stefan Beerten, Job Hummelink, Niels te Molder, Yoram Niënhuis 
 
Technische staf van RKZVC 3 seizoen 2018 – 2019 

 
Leider RKZVC 3 
Martin Slot 

 
Leider RKZVC 3 
Cas Maarse 

 
Assistent scheidsrechter RKZVC 3 
Guus Rouwhorst 

 

 4e Klasse 08 G W GL V P DPV DPT 

1 RKZVC 3 20 13 4 3 43 57 22 

2 Rietmolen 2 20 11 5 4 38 58 36 

3 KSV 2 20 11 1 8 34 54 40 

4 Grol 3 20 10 4 6 34 51 43 

5 Reunie 3 20 10 0 10 30 47 56 

6 Sp. Neede 2 20 8 5 7 29 39 29 

7 FC Trias 3 20 7 6 7 27 36 42 

8 SP Rekken 2 20 7 5 8 26 34 38 

9 KSH 2 20 6 4 10 22 39 48 

10 MEC 2 20 5 4 11 19 36 61 

11 VIOS B. 3 20 1 4 15 7 26 62 

RKZVC 3 kampioen! 
  

http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2014/12/Guus-Rouwhorst.jpg
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2014/12/Guus-Rouwhorst.jpg
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RKZVC 3 kampioen? 

Normaliter hoort u van RKZVC veel over het 1e elftal. Dat is terecht want ze acteren momenteel op een zeer hoog 

niveau. Maar RKZVC heeft niet alleen een 1e elftal waar de mannen strijden om de Zieuwentse trots. 

Ook bij RKZVC 3 wordt al jaren tevergeefs gestreden om het kampioenschap in de reserve 4e klasse. De manschappen 

van het 3e hebben nu dat kampioenschap binnen handbereik. En dat gaat, zoals u zich voor kunt stellen, niet zonder slag 

of stoot. 

Rond het 3e is een ware high performance cultuur opgezet. Zo is in de winterstop kuuroord Willingen aangedaan. In de 

lokale etablissementen is onder het genot van het rijkelijk vloeiend gerstenat uitgesproken dat alleen het kampioenschap 

het seizoen zou kunnen doen slagen. Vanaf dat mome@nt is alles op alles gezet om die koers te blijven volgen. 

Getalenteerde spelers en eeuwige talenten, samen op het veld, één doel één taak; Working on a dream! 

RKZVC 3 heeft als basis de verdediging; een aantal uitgerangeerde raspaarden met in de buikstreek lichtelijke obesitas 

strijden bal voor bal om een tegendoelpunt te voorkomen. Dames en heren, u hoeft niet meer naar Afrika om de big 5 te 

zien, bij RKZVC 3 staan ze gewoon achterin. Met langzame doch ferme pas, te late slidings en puike ingrepen weten ze 

toch telkens het leven van de aanvallers zuur te maken. Wanneer toch een aanvaller door weet te breken heeft RKZVC 3 

in Job Stieneman al jarenlang een soms betrouwbare sluitpost.  

Het middenveld bestaat uit een paar spelers die in het verleden dynamisch waren. Jongens met voetbalgogme die te 

goed voetballen om verdediger te zijn en te weinig explosiviteit bevatten om als aanvaller door het leven te kunnen. Met 

loopwonders Niels Breursken en Mark Bekkenboer worden vakkundig alle gaten gedicht en mocht er onverhoopt toch 

een nummer 10 doorbreken dan staat er altijd veldmaarschalk “El Patron” Wout Toebes nog. Als hij er bij kan. 

Voorin heeft het 3e naast een paar matige aanvallers het mirakel van de Achterhoek. Ome Lau wou hem al opnemen in 

de 1e selectie maar hij koos toch voor de gezamenlijke droom van het 3e. Als een jonge hinde dartelt hij tussen de 

verdedigers door en bijna elk schot is raak of over. Met zijn riante lichaam en gepaste arrogantie weet hij elke verdediging 

over zijn knie te leggen; Tom te Molder. Helaas is dit de laatste wedstrijd voor Tom. Hij kan het voetbal niet meer 

combineren met zijn housewarmings. Deze wedstrijd staat dus, naast het kampioenschap, ook in het teken van het 

afscheid van deze levende legende.  

Elk team heeft leiding nodig en die heeft RKZVC 3 in de vorm van Bondscoach Martin Slot en Cas-a-nova Maarse. Met 

een scherpe blik en een vaak pijnlijke visie proberen zij het in goede banen te leiden en dat lukt soms best aardig. Op 

vrijdag word het 3e getraind door 2 legendes. Jelle "panna" Krabbenborg en Sjors "de stok" Storkhorst. Deze trainingen 

zijn vaak zo fanatiek en intensief dat er zondagmorgen een zichtbaar aangeslagen elftal staat. Of deze aangeslagen 

hoofden alleen door de training of ook door de zaterdagavond komen is volstrekt onduidelijk. 

Bij RKZVC 3 heerst nu het Ajax syndroom. Drie punten voor op de naaste belager met een doelsaldo van +9 en nog één 

wedstrijd te spelen. Ondanks deze vooruitzichten kan RKVC 3 uw steun goed gebruiken. Kom deze giganten 

aanschouwen en aanmoedigen zodat, na een seizoen vol passie, strijd en doorzettingsvermogen, RKZVC 3 kampioen 

word! 

RKZVC 3 - VIOS 3 Aanvang: 10:00 uur op de Greune Weide. 

Working on a Dream 

History is written by the Legends 
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Omroepbericht kampioenswedstrijd RKZVC 3 – Vios B 3 
 
Wij heten u allen van harte welkom op sportpark de Greune Weide. 
Een speciaal woord van welkom aan onze gasten uit Beltrum, de Bizons. 
De wedstrijd van vandaag in de 4e klasse wordt gespeeld door ons 3e elftal welke bij winst een kampioenschap kan 
vieren. 
De tegenstander, de Bizons, kunnen vandaag hun laatste plek veilig spelen.  
 
De Wedstrijdsponsor van deze morgen is Jagermeister, alleen als ie ijs en ijskoud is. 
De Bal Sponsor van deze wedstrijd is: Gehaktballenmachine Job Stieneman 
De assistent-scheidsrechters zijn de heren Jordy Zieverdink en El Zwanso 
Dan volgen hier de opstellingen van beide teams. 
 
We begin met de opstelling van Vios Beltrum oftewel zoals hun bijnaam is: de Bizons 

Nick Horck 
Marijn Klein Willink 
Dillen Pelle 
Martijn Vossenbarg 
Bob Vossenbarg 
Jordy Guppie 
Gijs Paleis 
Hakkie John 
Bram te Woerd 
Luk Oele 
Bakker Bart 
 
Wissels:  
Oliver Kahn 
Jordy Huurneman  
Walter te Woerd  
Koning van de Ether Boy. 
 
Coach: Mieke van de koster 

 
Dan volgt hier de opstelling van RKZVC 3 

Job Stieneman 
Melkboer Beerten 
Sjaak de Stok 
Nick de Ligt 
Boekiewoekie Roy 
El Patron Toebes 
Mark Bekkenboer 
Niels Breursken 
Brian Voorhuid 
Geen Kolder te Molder 
Jahambaks 
 
Wissels:  
Wuule Waalderbos van Vos tone en Tillas Anna  
Remco Bekkenboer  
Jordy Winterink  
Erik Petas  
Mini Johnny Cuppers 
Coaches: Casanova en Bonsie 

 
Wij verzoeken het publiek om achter de omheining plaats te nemen. 
 
In de rust maar vooral in de derde helft staat Carina en haar Crew tot jullie beschikking om jullie te voorzien van drankjes. 
 
Wij wensen u allen een prettige wedstrijd toe. 
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Op 26-5-2019 werd RKZVC 3 kampioen in de 4e klasse 08. Hieronder enkele foto’s. Veel meer foto’s zijn te vinden via de 
volgende link 

− link 26-5-2019 Kampioenswedstrijd RKZVC 3 – Vios B 3 (door Renske Hummelink) 

 

 
Vlnr Roy Boekelder, Erik Rouwhorst, David Cuppers, Cas Maarse, Kevin Waalderbos, Guus Rouwhorst, Job 

Hummelink, Sjaak Storkhorst, Stefan Beerten, Mark Bokkers, Nick Spekschoor, Jasper Baks, Remco Bokkers, 
Tom te Molder, wouter Toebes, Brian Voorhuis, Niels te Molder, Martin Slot 

 

https://myalbum.com/album/gXvrLcKHn5ph
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RKZVC 4 2018 – 2019 

 
Boven vlnr Mark Wopereis, Melvin Klein Goldewijk, Bas te Molder, Pim Donderwinkel, Bob Klein Goldwijk, Myron Groot 

Zevert, Stan te Molder 
Onder vlnr Bern Klein Holkenborg, Stijn Wopereis, Tymen Paul, Freek Toebes, Thomas van Hagen 
Afwezig Corné Donderwinkel, Jur Eekelder, Stan ten Have, Marn Klein Holkenborg, Bart Kolkman, Teun 

Krabbenborg, Tim Papen 
 
Technische staf van RKZVC 4 in het seizoen 2018 – 2019 

  
Leider RKZVC 4  Leider RKZVC 4 
Freek Toebes  Pim Donderwinkel 

 

 
 

 7e Klasse 15 G W GL V P DPV DPT 

1 Vosseveld 3 22 18 4 0 58 101 27 

2 Grol 10 22 14 4 4 46 67 34 

3 Hoeve Vooruit 4 22 13 2 7 41 75 60 

4 RKZVC 4  22 11 3 8 36 65 58 

5 Mariënvelde 2 22 11 2 9 35 80 64 

6 Rietmolen 4 22 10 2 10 32 49 57 

7 FC Winterswijk 10 22 10 2 10 32 62 76 

8 VIOS B. 7 22 9 3 10 30 62 67 

9 Buurse 4 22 6 5 11 23 54 59 

10 Erix 4 22 5 4 13 19 45 65 

11 FC Eibergen 6 22 4 2 16 14 45 84 

12 KSH 3 22 4 1 17 13 24 78 

 

Leider RKZVC 4 
Bob Klein Goldewijk  

https://www.rkzvc.nl/420/team-informatie/?sznid=2
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RKZVC 4 is altijd in voor iets aparts. 
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RKZVC 5 2018 – 2019 

 
Boven vlnr Maikel Toebes, Roel Lankveld, Derk Toebes, Yurek Domhof, Harm Wolters, Martin Wopereis, Mark 

Knippenborg, Danny Wopereis 
Onder vlnr Jelle Krabbenborg, Luc Spekschoor, Coen Hummelink, Erik Klein Goldewijk, Bart de Graaf, Maikel ter Bogt, 

Dennis Krabbenborg 
Afwezig Henry Klein Holkenborg, Rens Spijkers, Johan Stortelder, Thijs Winkel, Rick Wopereis 
 
Technische staf van RKZVC 5 seizoen 2018 – 2019 

 

  
Leider RKZVC 5 Leider RKZVC 5 
Eric Klein Goldewijk Thijs Winkel 

 

 

 

 7e Klasse 14 G W GL V P DPV DPT 

1 v.v. Twenthe 4 22 19 3 0 60 106 28 

2 SVBV 2 22 16 3 3 51 92 20 

3 RKZVC 5 22 15 1 6 46 114 38 

4 Witkampers 5 22 14 2 6 44 49 29 

5 Diepenheim 3  22 14 1 7 43 84 32 

6 Vorden 6 22 11 2 9 35 74 55 

7 HSC '21 8 22 10 0 12 30 65 64 

8 FC Trias 6 22 9 1 12 28 57 72 

9 Grol 9 22 6 1 15 19 41 74 

10 VIOS B. 8 22 5 2 15 17 55 71 

11 Markelo 9 22 3 2 17 11 33 129 

12 SSA Ratti - Socii 3 22 1 0 21 3 23 181 

Leider RKZVC 5 
Roel Lankveld 

 

https://www.rkzvc.nl/234/team-informatie/?sznid=2
https://www.rkzvc.nl/238/team-informatie/?sznid=2
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RKZVC 6 2018 – 2019 

 
Boven vlnr Patrick Klein Holkenborg, Tonnie Hulshof, Guus Kolkman, Jesper Pillen, Marco Payers, Derby Groot 

Severt, Twan Hulshof, Freddy Bokkers, Menno Groters, Tonnie Kolkman 
Onder vlnr Ido Klein Holkenborg, Mout Storteler, Eddy Immink, Marcel Peppelman, Niek Spekschoor, Marco 

Spekschoor, Martin Klein Holkenborg 
Afwezig Ronald Kleinmeulman, Rolph Kleinmeulman, Stijn Rouwhorst, Wilco Wopereis, Maurice Paul, Berend 

Domhof, Jos Kolkman (leider) 
 
Technische staf van RKZVC 6 in het seizoen 2018 – 2019 

    
Leider RKZVC 6  Leider RKZVC 6 Assistent scheidsrechter RKZVC 6 
Tonnie Kolkman Tonnie Kolkman Tonnie Hulshof 
 

 7e Klasse 14 G W GL V P DPV DPT 

1 FC Trias 5 22 14 6 2 48 71 23 

2 SC Meddo 3 22 14 5 3 47 65 27 

3 Bredevoort 3 22 14 2 6 44 67 35 

4 SSA Ratti - Socii 5 22 12 4 6 40 68 48 

5 Reunie 4 22 12 4 6 40 74 57 

6 Halle 3 22 11 3 8 36 58 51 

7 FC Winterswijk 11 22 9 1 12 28 57 62 

8 Witkampers 7 22 7 3 12 24 47 63 

9 RKZVC 6 22 6 3 13 21 51 71 

10 Vorden 7 22 6 0 16 18 43 84 

11 Vosseveld 4 22 4 4 14 16 31 63 

12 GSV '63 4 22 3 5 14 14 47 95 

 
TOPSCORERS SENIOREN RKZVC SEIZOEN 2018 – 2019  
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nr  
doel 

punten elftal 
 

nr  
doel 

punten elftal 

1 Jurek Domhof 30 RKZVC 5 + 4  39-51 Toby Bokkers 2 RKZVC 1 

2 Thijs Winkel 22 RKZVC 5  39-51 Björn Doppen 2 RKZVC 2 

3-4 Sjors Storkhorst 19 RKZVC 1  39-51 Pascal Klein Holkenborg 2 RKZVC 2 

3-4 Brian Voorhuis 19 RKZVC 2+3+4  39-51 David Cuppers 2 RKZVC 2 

5-6 Harm Bokkers 18 RKZVC 1 + 2  39-51 Siebe Klein Goldewijk 2 RKZVC 2 

5-6 Dennis Krabbenborg 18 RKZVC 5  39-51 Jurek Domhof 2 RKZVC 3 

7 Tom te Molder 17 RKZVC 3  39-51 Job Hummelink 2 RKZVC 3 

8-9 Myron Groot Zevert 15 RKZVC 4  39-51 Stijn Wopereis 2 RKZVC 4 

8-9 Marco Spekschoor 15 RKZVC 6  39-51 Mark Knippenborg 2 RKZVC 5 

10 Twan Hulshof 14 RKZVC 6  39-51 Jelle Krabbenborg 2 RKZVC 5 

11-12 Bob te Molder 10 RKZVC 2 + 3  39-51 Derby Groot Severt 2 RKZVC 6 

11-12 Harm Wolters 10 RKZVC 5  39-51 eigen doelpunt tegenst. 3 2  
13 Mark Wopereis 9 RKZVC 4  39-51 eigen doelpunt tegenst. 5 2  

14-16 Jens Schutten 8 RKZVC 1  52-76 Freek Voogel 1 RKZVC 1 

14-16 Sven Jurjus 8 RKZVC 1+2  52-76 Mart Gebbinck 1 RKZVC 2 

14-16 Roel Lankveld 8 RKZVC 5  52-76 Bram te Molder 1 RKZVC 2 

17-19 Remco Bokkers 7 RKZVC 3+4+5  52-76 Bern Hummelink 1 RKZVC 2 

17-19 Stan te Molder 7 RKZVC 4  52-76 Volkan Özkaya 1 RKZVC 2 

17-19 Freddy Bokkers 7 RKZVC 6  52-76 Nick Spekschoor 1 RKZVC 3 

20-23 Joey Belterman 6 RKZVC 1  52-76 Jordi Hummelink 1 RKZVC 4 

20-23 Mart Schutten 6 RKZVC 1  52-76 Jur Eekelder 1 RKZVC 4 

20-23 Wout Blasman 6 RKZVC 1  52-76 Melvin Reukers 1 RKZVC 4 

20-23 Rick Wopereis 6 RKZVC 5  52-76 Pim Donderwinkel 1 RKZVC 4 

24-26 Stefan Beerten 5 RKZVC 3 + 4  52-76 Bob Klein Goldewijk 1 RKZVC 4 

24-26 Mark Bokkers 5 RKZVC 3 + 5  52-76 Bas te Molder 1 RKZVC 4 

24-26 Coen Hummelink 5 RKZVC 5  52-76 Bart Kolkman 1 RKZVC 4 

27-28 Tim van Wijngaarden 4 RKZVC 2  52-76 Tim Papen 1 RKZVC 4 

27-28 Stan ten Have 4 RKZVC 4  52-76 Derk Toebes 1 RKZVC 5 

29-38 Waldo Rhebergen 3 RKZVC 1  52-76 Bart de Graaf 1 RKZVC 5 

29-38 Wouter Pillen 3 RKZVC 1  52-76 Yoram Nieuwenhuis 1 RKZVC 6 

29-38 Jelle Knippenborg 3 RKZVC 2  52-76 Stijn Rouwhorst 1 RKZVC 6 

29-38 Niels te Molder 3 RKZVC 3  52-76 Stefan Beerten 1 RKZVC 6 

29-38 Wout Toebes 3 RKZVC 3  52-76 Ido Klein Holkenborg 1 RKZVC 6 

29-38 Stefan Beerten 3 RKZVC 4  52-76 Guus Kolkman 1 RKZVC 6 

29-38 Freek Toebes 3 RKZVC 4  52-76 Niek Spekschoor 1 RKZVC 6 

29-38 Teun Krabbenborg 3 RKZVC 4  52-76 Jesper Pillen 1 RKZVC 6 

29-38 Johan Stortelder 3 RKZVC 5  52-76 eigen doelpunt tegenst. 6e 1  
29-38 Mout Storteler 3 RKZVC 6  52-76 eigen doelpunt tegenst. 1e 1  

         

      totaal 389  
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RKZVC 45+ 1 2018 – 2019 (foto 2018 – 2019) 

 
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 2018 – 2019 

 
Leider RKZVC 45+ 1 
Eugène Hoenderboom 

 
Leider RKZVC 45+ 1 
Tonnie Krabbenborg 

 
 Najaar 2018          Voorjaar 2019        

 1e Klasse 12 najaar G W GL V P DPV DPT   1e Klasse 10 voorjaar G W GL V P DPV DPT 

1 FC Trias 45+1 12 8 4 0 28 23 6  1 RKZVC 45+1 19 14 1 4 43 26 12 

2 Grol 45+1 12 6 2 4 20 19 20  2 SC Meddo 45+1 20 10 4 6 34 26 12 

3 RKZVC 45+1 12 3 2 7 11 12 17  3 Grol 45+2 20 6 4 10 22 16 26 

4 Erix 45+1 12 2 2 8 8 12 23  4 FC Eibergen 45+1 19 4 8 7 20 13 23 

                   5 VIOS B. 45+1 20 5 3 12 18 12 20 

 
RKZVC 45+1 kampioen voorjaar!
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Door 3 overwinningen en een gelijk spel is RKZVC 45+ 1 op 10-5-2019 kampioen geworden. Proficiat!! 

 
Achter vlnr Marco Waalderbos, Hans Kampshof, Raymond Niénhuis, Jos Kolkman, René Klein Holkenborg, René 

Doppen, Tonnie Hulshof 
Voor vlnr Henry Weikamp, Raymond Meekes, Jos Heutinck, Peter Rouwhorst, Wilbert Stoverinck kampioen geworden. 

Proficiat!!  
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RKZVC 45+ 2 2018 – 2019 (foto 2018 – 2019) 

 
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 2018 – 2019 

 
Leider RKZVC 45+ 1 
Eugène Hoenderboom 

 
Leider RKZVC 45+ 1 
Tonnie Krabbenborg 

 
 1e Klasse 14 najaar G W GL V P DPV DPT   1e Klasse 13 voorjaar G W GL V P DPV DPT 

1 Erix 45+2 12 10 2 0 32 31 4  1 Longa '30 45+1 20 10 9 1 39 35 14 

2 RKZVC 45+2 12 6 4 2 22 20 7  2 RKZVC 45+2 20 6 10 4 28 29 25 

3 Grolse Boys 45+1 12 3 1 8 10 14 26  3 Erix 45+1 20 4 11 5 23 23 27 

4 Grol 45+2 12 1 1 10 4 1 29  4 Grol 45+1 20 2 13 5 19 26 30 
          5 Grol 45+3 20 1 11 8 14 21 3 
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 RKZVC JO19-1 2018 – 2019 

 
Boven vlnr Jordi Hummelink, Jasper Lankveld, Sven Doppen, Chiel van Dillen, Stan Leemreize, Twan Gebbinck, Daniël 

Karnebeek, Bram Groot Wassink, Wilbert Stoverinck 
Onder vlnr Rijk Voogel, Ties Leneman, Jord Waalderbos, Luuk Hillen, Teun van Melis, Jarno Stoverinck, Thijmen 

Domhof, Jord Krabbenborg, Dylan Spekschoor 
Afwezig Volkan Özkaya (trainer), Bart te Focht (leider) 

  
Technische staf van RKZVC 45+ 2JO19-1 in het seizoen 2018 – 2019 

     
Trainer JO19-1 Trainer JO19-1 Leider JO19-1 Leider JO19-1 Assistent-scheidsrechter 
Jordi Hummelink Volkan Özkaya Bart te Focht Wilbert Stoverinck Pim Donderwinkel 
 

  2e klasse 06 NAJAAR G W GL V P DPV DPT   2e klasse 06 
VOORJAAR 

G W GL V P DPV DPT 

1 Ajax B JO19-1 10 8 1 1 25 42 7  1 Gendringen JO19-1 10 8 1 1 25 42 13 

2 FC Winterswijk JO19-2 11 7 2 2 23 27 8  2 FC Winterswijk JO19-2 10 8 0 2 24 30 9 

3 DZSV JO19-1 11 6 3 2 21 24 7  3 RKZVC JO19-1 9 6 1 2 19 28 16 

4 Ulftse B/GWVV JO19-1 11 5 4 2 19 29 19  4 Ajax B JO19-1 9 5 2 2 17 17 12 

5 Gendringen JO19-1 11 5 2 4 17 35 27  5 Ulftse B/GWVV JO19-1 9 5 1 3 16 17 19 

6 Terborg JO19-1 11 4 4 3 16 24 23  6 VIOD JO19-2 9 4 2 3 14 23 21 

7 DZC '68 JO19-2 11 4 0 7 12 16 47  7 SC Meddo JO19-1 10 4 1 5 13 18 16 

8 RKZVC JO19-1 11 3 1 7 10 18 30  8 Grol JO19-2 10 3 0 7 9 20 19 

9 VIOD JO19-3 9 2 3 4 9 16 27  9 Terborg JO19-1 10 2 2 6 8 15 37 

10 AZSV JO19-2 10 2 2 6 8 19 29  10 Longa '30 JO19-4 10 2 1 7 7 17 32 

11 VIOD JO19-2 10 2 2 6 8 12 22  11 AD '69 JO19-1 10 0 1 9 1 22 55 

12 FC Trias JO19-2 10 1 4 5 7 13 29                    
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RKZVC JO17-1 2018 – 2019 

 
Boven vlnr John Krabbenborg, Bob te Molder, Syl Doppen, Pim Klein Goldewijk, Chiel te Molder, Bram Stegers, Thijs 

van Ostayen, Ticho Rouwhorst, Teun Krabbenborg 
Onder vlnr Maik Weustenenk, Thieme Terhaerdt, Tristan Krabbenborg, Joël Payers, Tijn Hoenderboom, Jelmer Harbers, 

Melvin Reukers 
Afwezig Eugène Hoenderboom (assistent scheidsrechter)  
 

Technische staf van RKZVC JO17-1 in het seizoen 2018 – 2019 

   
Trainer / leider JO15-1 Leider JO15-1 Assistent scheidsrechter JO15-1 
John Krabbenborg Bob te Molder Eugène Hoenderboom  

− link 6-4-2019 RKZVC JO17-1 - Varsseveld JO17-1 
 

1e klasse 06 NAJAAR G W GL V P DPV DPT  1e klasse 07 VOORJAAR G W GL V P DPV DPT 

1 DCS JO17-1 11 8 2 1 26 44 12 
 

1 Vorden JO17-1 11 9 0 2 27 49 16 

2 Fortissimo JO17-1 11 8 1 2 25 48 15 
 

2 SDOUC JO17-1 11 8 2 1 26 30 14 

3 VIOD JO17-1 11 6 2 3 20 36 16 
 

3 Terborg/Silvolde JO17-1 11 8 0 3 24 26 15 

4 DZC '68 JO17-2 11 6 1 4 19 37 28 
 

4 RKZVC JO17-1 11 6 2 3 24 24 21 

5 MvR JO17-1 11 5 4 2 19 19 15 
 

5 DZC '68 JO17-2 11 4 5 2 17 26 22 

6 SDOUC JO17-1 11 6 0 5 18 30 23 
 

6 FC Zutphen JO17-2 11 4 1 6 13 22 28 

7 Concordia-W JO17-1 10 4 3 3 15 23 22 
 

7 Concordia-W JO17-1 11 3 3 5 12 33 27 

8 RKZVC JO17-1 11 5 0 6 15 23 30 
 

8 MvR JO17-1 11 3 3 5 12 20 21 
9 Varsseveld JO17-1 10 3 2 5 11 18 28  9 Varsseveld JO17-1 11 3 1 7 10 28 34 

10 OBW JO17-1 11 3 2 6 11 17 28 
 

10 Ulftse B/GWVV JO17-1 11 2 4 5 10 21 30 

11 SV Basteom JO17-1 11 1 1 9 4 7 50 
 

11 Pax JO17-1 11 3 0 8 9 17 31 

12 Groessen JO17-1 11 0 2 9 2 7 42 
 

12 Keijenburgse B JO17-1 11 2 1 8 7 22 59 

https://www.youtube.com/watch?v=V_6XR0PTBgE&t=28s
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RKZVC JO17-2 2018 – 2019 

 
Boven vlnr Johan Roorda, Koen Hillen, Menno Arfman, Naud Gebbinck, Ruben Koldewey, Thomas Hendriksen, Patrick 

Klein Holkenborg 
Onder vlnr Jildar Mul, Marthé te Molder, Mack Hagelaar, Thijs de Bree, Wessel de Vries 
Afwezig Toon van Boeckel, Bram Pierik, Lawrence Mul (trainer) 
 

Technische staf van RKZVC JO17-2 in het seizoen 2018 – 2019 

                     
Trainer / leider JO17-2  Trainer / leider JO17-2  Leider JO17-2  Assistent scheidsrechters JO17-2 
Lawrence Mul Patrick Klein Holkenborg Johan Roorda Guus te Molder Hemmie Hummelink 
 

4e klasse 17 NAJAAR G W GL V P DPV DPT  5e klasse 02 VOORJAAR G W GL V P DPV DPT 

1 Ajax B/Dinxp JO17-1 11 10 0 1 30 64 12  1 Zelos JO17-2 11 10 1 0 31 45 15 

2 FC Trias JO17-6 11 9 1 1 28 72 17  2 Varsseveld JO17-2 11 10 0 1 30 44 15 

3 DZC '68 JO17-7 10 7 1 2 22 44 16 
 

3 Concordia-W JO17-4 11 7 2 2 23 43 11 

4 DZSV JO17-2 11 7 1 3 22 36 17 
 

4 DZC '68 JO17-8 11 6 1 4 19 34 20 

5 Gendringen JO17-2G 11 6 1 4 19 27 33 
 

5 AZSV JO17-5 11 4 3 4 15 20 20 

6 Longa '30 JO17-4 11 5 0 6 15 25 34 
 

6 VVL/Stokkum JO17-2 11 4 2 5 14 25 33 

7 AD '69 JO17-1 10 4 2 4 14 38 23 
 

7 DCS JO17-4 11 4 1 6 13 19 30 

8 Winterswijk JO17-4 10 4 1 5 13 33 26 
 

8 VIOS B. JO17-2 11 3 1 7 10 22 25 

9 AZSV JO17-4 10 2 3 5 9 21 28  9 Angerlo Vooruit JO17-2 11 3 1 7 10 22 46 

10 Varsseveld JO17-2 11 3 0 8 9 21 65 
 

10 DZSV JO17-3 10 2 2 6 8 20 32 

11 RKZVC JO17-2 11 0 2 9 2 13 62  11 DVC '26 JO17-4 10 2 2 6 8 11 31 

12 Zelos JO17-2 11 0 2 9 2 15 76  12 RKZVC JO17-2 11 2 0 9 6 21 48 
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RKZVC JO15-1 2018 – 2019 

 
Boven vlnr Yoram Nieuwenhuis, Björn Doppen, Mark Rouwhorst, Pepijn Vosters, Thijn Storteler, Stijn Immink, Finn 

Eekelder, Dico Stegers, Marco Payers 
Onder vlnr Hannes Domhof, Yob Goldewijk, Willem Domhof, Daan Rouwhorst, Thijmen Rouwhorst, Jesse Vos, Ryan 

Payers 
 

Technische staf van RKZVC JO15-1 in het seizoen 2018 – 2019 

 
Trainer / leider JO15-1 
Björn Doppen 

 
Leider JO15-1 
Yoram Nieuwenhuis 

 
Assistent scheidsrechter JO15-1 
Marco Payers 

 

2e klasse 07 NAJAAR G W GL V P DPV DPT  2e klasse 09 VOORJAAR G W GL V P DPV DPT 

1 DZSV JO15-1 10 9 0 1 27 72 9  1 AZSV JO15-2 11 9 1 1 28 60 18 

2 Sp. Neede JO15-1 10 8 1 1 25 41 6  2 Grol JO15-2 11 9 0 2 27 49 21 

3 Grol JO15-2 10 7 1 2 22 46 26  3 Wolfersveen JO15-1G 11 8 2 1 26 32 15 

4 Winterswijk JO15-2 10 6 1 3 19 29 17  4 FC Winterswijk JO15-2 11 6 1 4 19 22 17 

5 RKZVC JO15-1 10 6 1 3 19 33 28  5 Sp. Neede JO15-2 11 6 1 4 19 25 26 

6 DEO JO15-1G 10 5 1 4 16 30 27  6 Keijenburgse B JO15-1 11 5 1 5 16 25 43 

7 DEC '10 JO15-1 10 4 1 5 13 41 43  7 DEC '10 JO15-1 11 4 1 6 13 37 36 

8 SP Lochem JO15-2 10 3 1 6 10 34 51  8 Ruurlo JO15-2 11 3 2 6 11 20 34 

9 FC Eibergen JO15-2 10 2 1 7 7 17 44  9 FC Eibergen JO15-2 11 3 1 7 10 21 34 

10 Socii JO15-1 10 1 0 9 3 13 50  10 SP Lochem JO15-2 11 3 0 8 9 22 31 

11 FC Zutphen JO15-3G 10 0 0 10 0 9 64  11 RKZVC JO15-1 11 2 1 8 7 32 52 

                    12 DEO JO15-1G 11 1 3 7 6 10 28 



 

  

RKZVC JO15-2 2018 – 2019 

 
Boven vlnr Raymond Spexgoor, Jelte Beerten, Pim Teunissen, Wout Wopereis, Tom Klein Gebbinck, Tim 

Wissink, Justin Mul 
Onder vlnr Daan Spexgoor, Ruben Klein Holkenborg, Marijn Harbers, Douwe Stoltenborg, Jort Mul, Lars 

Kolkman, Denzel Hendriks 
Afwezig Martin Wopereis, (trainer), Manfred Harbers (assistent scheidsrechter) 
 
Technische staf van RKZVC JO15-2 in het seizoen 2018 – 2019 

    
Trainer JO15-2 Trainer JO15-2 Leider Leider 
Justin Mul Martin Wopereis Raymond Spexgoor Manfred Harbers 
 

4e klasse 12 NAJAAR G W GL V P DPV DPT 

1 Vosseveld JO15-2 9 8 0 1 24 44 9 

2 FC Winterswijk JO15-3 9 8 0 1 24 30 5 

3 ST: Erix/KSV JO15-1G 9 7 0 2 21 45 19 

4 FC Eibergen JO15-3 9 6 0 3 18 49 22 

5 AD '69 JO15-1 9 3 1 5 10 24 26 

6 Ruurlo JO15-3G 9 3 1 5 10 18 34 

7 Longa '30 JO15-3 9 3 1 5 10 11 34 

8 FC Trias JO15-3 9 3 0 6 9 11 31 

9 SJO HMC '17 JO15-1 9 2 1 6 7 15 32 

10 RKZVC JO15-2 9 0 0 9 0 4 39 



 

  

RKZVC JO13-1 2018 – 2019 

 
Boven vlnr Kay Wolterink, Raymond Niënhuis, Mik te Plate, Tim Wassink, Stef Rouwhorst, Lasse Brinkerhof, Jip 

Doppen, Wietse Stoverinck, Jelle Krabbenborg 
Onder vlnr Sep Spieker, Gijs Niënhuis, Jaap Domhof, Kevin Spieker, Sam Domhof, Roel Aagten, Dani Krabbenborg 
 
Technische staf van RKZVC JO13-1 in het seizoen 2018 – 2019 

     
Trainer / leider JO13-1 Trainer / leider JO13-1 Leider JO13-1 
Stef Rouwhorst Jelle Krabbenborg Raymond Niënhuis 
 

2e klasse 06 NAJAAR G W GL V P DPV DPT  2e klasse 06 VOORJAAR G W GL V P DPV DPT 

1 Ulftse B/GWVV JO13-1 11 10 0 1 30 57 19  1 Terborg/Silvolde JO13-1 11 8 1 2 25 42 16 

2 Pax JO13-1 11 9 2 0 29 46 11  2 FC Winterswijk JO13-2 11 8 0 3 24 34 21 

3 AZSV JO13-2 10 6 1 3 19 38 23  3 DZSV JO13-1 11 7 2 2 23 33 16 

4 VIOD JO13-2G 10 6 1 3 19 27 18  4 SDOUC JO13-1 11 5 1 5 16 26 25 

5 Grol JO13-2 11 5 0 6 15 20 24  5 ST: KSV/Erix JO13-1G 11 4 3 4 15 29 24 

6 Keijenburgse B JO13-1 11 4 2 5 14 35 27  6 Rietmolen JO13-1G 11 4 3 4 15 21 24 

7 SDOUC JO13-1 11 3 4 4 13 20 23  7 VIOD JO13-2G 11 4 1 6 13 26 29 

8 Longa '30 JO13-2 11 4 1 6 13 25 40  8 Grol JO13-2 11 4 1 6 13 27 34 

9 RKZVC JO13-1 11 3 2 6 11 13 21  9 RKZVC JO13-1 11 4 1 6 13 17 30 

10 MvR JO13-1 11 3 1 7 10 14 38  10 Longa '30 JO13-2 11 3 3 5 12 18 23 

11 Gendringen JO13-1 11 3 0 8 9 13 29  11 Keijenburgse B JO13-1 11 3 1 7 10 18 34 

12 DZC '68 JO13-3 11 2 0 9 6 21 56  12 MvR JO13-1 11 2 3 6 9 18 33 



 

  

RKZVC JO13-2 2018 najaar 

 
Boven vlnr Hans Kampshof, Stijn Onstenk, Sven klein Nienhuis, Lars Wissink, Stijn Kampshof, Twan Hulshof, Gijs 

Stortelder, Rens Spijkers 
Onder vlnr Jens Domhof, Eef Klein Holkenborg, Jordi ter Bogt, Ties Kampshof, Emiel Doppen, Mylan Kolkman, Sem 

Rouwhorst 
 
Technische staf van RKZVC JO1-2 in het najaar van 2018 

       
Trainer / leider JO13-2 Trainer / leider JO13-2 Leider JO13-2 Leider JO13-2 
Rens Spijkers Hans Kampshof Norbert Doppen Dorus Klein Holkenborg 
 

4e klasse 10 NAJAAR G W GL V P DPV DPT  4e klasse 09 VOORJAAR G W GL V P DPV DPT 

1 Ruurlo JO13-3 9 9 0 0 27 53 14  1 VIOS B. JO13-2G 11 # 0 1 30 60 23 

2 VIOS B. JO13-1G 9 7 1 1 22 48 16  2 FC Winterswijk JO13-3 10 9 1 0 28 62 13 

3 Reunie/GSV '63 JO13-2 10 7 1 2 22 42 13  3 RKZVC JO13-2G 11 6 3 2 21 35 26 

4 SP Lochem JO13-3 9 6 2 1 20 37 5  4 Ruurlo JO13-2 11 6 1 4 19 36 28 

5 Vosseveld JO13-1G 10 5 1 4 16 28 20  5 Vosseveld JO13-1G 10 5 1 4 16 29 17 

6 FC Eibergen JO13-3 9 5 0 4 15 42 24  6 DEC '10 JO13-1 11 5 1 5 16 35 33 

7 FC Trias JO13-3 9 3 1 5 10 29 28  7 FC Eibergen JO13-3 11 4 2 5 14 39 34 

8 Longa '30 JO13-3 9 3 0 6 9 25 42  8 Grol JO13-3 11 4 1 6 13 24 25 

9 RKZVC JO13-2G 10 3 0 7 9 21 23  9 Sp. Neede JO13-2 11 3 3 5 12 34 42 

10 Meddo SC JO13-1G 10 1 0 9 3 4 60  10 FC Trias JO13-3 11 3 1 7 10 32 55 

11 DEO JO13-2G 10 0 0 # 0 5 89  11 SP Rekken JO13-1 11 2 2 7 8 32 61 

                   12 Reunie/GSV '63 JO13-3 11 0 0 11 0 8 69 



 

  

RKZVC JO13-3 voorjaar2019 

 
Boven vlnr Rens Spijkers, Sven Klein Nienhuis, Gijs Stortelder, Stijn Kampshof, Daan Spexgoor, Tim Wissink, Lars 

Wissink, Mik te Plate, Mylan Kolkman, Hans Kampshof 
Onder vlnr Jip Doppen, Eef Klein Holkenborg, Sam Domhof, Ties Kampshof, Sep Spieker, Jordi ter Bogt , Sem 

Rouwhorst 
 
Technische staf van RKZVC JO13-3 in het voorjaar van 2019 

    
Trainer / leider RKZVC JO13-3 Trainer / leider RKZVC JO13-3 Assistent-scheidsrechter RKZVC JO13-3 
Hans Kampshof  Rens Spijkers  Maikel ter Bogt 
 

4e klasse 08 VOORJAAR G W GL V P DPV DPT 

1 RKZVC JO13-3 14 10 3 1 33 42 8 

2 DZSV JO13-2 14 7 6 1 27 42 14 

3 Ulftse B/GWVV JO13-2 14 8 1 5 25 51 39 

4 Ajax B JO13-1 14 5 3 6 18 37 35 

5 Halle JO13-1G 14 4 4 6 16 33 44 

6 Longa '30 JO13-3 14 4 1 9 13 34 60 

7 Zelos JO13-2 14 3 3 8 12 25 49 

8 Den Dam/NVC JO13-1 14 1 7 6 10 22 37 

 
RKZVC JO13-3 kampioen! 

  



 

  

Kampioensfoto´s RKZVC JO13-3 

 

 

  



 

  

RKZVC 13-3 jeugdploeg van het jaar 2019 

 
Motivatie voor de keuze om jeugdploeg van het jaar te worden 
 
Met de 3 P's in ons achterhoofd (en dan bedoelen we niet Patat, Pizza en Pannenkoeken), zijn we na de winterstop 
begonnen met de aftrap van 'waarschijnlijk' iets moois. 
Plezier, Passie en Prestatie werden vooraf al genoemd door dit team. 
Een mix van oudgedienden, ervaring en jonge honden, gedirigeerd door een fris technisch duo. 
Nadat de resultaten in het begin iets tegenvielen, werd er altijd met opgeheven koppies en opgestroopte mouwen 
gevochten om iedere bal, ook al zat het soms even tegen. Wat uiteindelijk leidde naar de dik verdiende 3 punten voor de 
"withemden" van RKZVC. 
Er stond week na week, meer en meer een (h)echt team! 
Doelstellingen werden bereikt, de lat werd hoger en hoger gelegd. 
Smoesen met elkaar over een eventueel kampioenschap, bracht toch wel een stukje extra gezonde spanning. 
Ook voor het inmiddels iets minder okselfrisse technische duo, waarvoor de druk ook zeker voelbaar was. 
De nummer 2 heeft verloren..... 
Oei, zelf ook verloren..... 
Verschil is 4 punten..... 
Nog 3 wedstrijden..  
Wat een spanning..... 
Kampioenshirtjes laten drukken??? 
Fanatiek blijven trainen, 2x in de week. 
Toewerken naar die belangrijke uitwedstrijd tegen Zelos. 
Drukte langs de lijn. 
Meer spanning bij de ouders, dan bij de spelers. 
Zou het vandaag dan toch eindelijk gaan gebeuren? 
0-3 voor bij rust, dit kan niet meer stul<. 
Na het laatste fluitsignaal staat er 1-4 op het scorebord! 
De doelstelling is gehaald, de buit is binnen.... 
Dik en dik verdient KAMPIOEN! 
Wij gaan een feestje vieren. 
En euhh....... DIT IS EEN LEUK STEL HOOR!!! 
 
Bedankt, namens spelers, trainers en leiders RKZVC JO 13-3. 
 

  



 

  

RKZVC JO12-1 najaar 2018 

 
Boven vlnr Maikel ter Bogt, Gijs Wessels, Niels Wopereis, Bjorn Domhof, Noure Mul, Milan ter Bogt, Diederick Brinkerhof 
Onder vlnr Ben Domhof, Dries Domhof, Jessy Epping, Storm Brinkerhof, Jochem Besselink 
 
Technische staf van RKZVC JO12-1 in het najaar van 2018 

     
Trainer / leider JO12-1 Leider JO12-1 Leider JO12-1 
Diederick Brinkerhof Maikel ter Bogt Björn Domhof 
 

4e klasse 5 NAJAAR G W GL V P DPV DPT 

1 FC Zutphen JO12-2 10 10 0 0 30 54 10 

2 DCS JO12-2 9 7 1 1 22 46 14 

3 DZC '68 JO12-3 10 5 0 5 15 28 33 

4 SP Lochem JO12-2 10 4 2 4 14 33 34 

5 FC Winterswijk JO12-2 10 4 2 4 14 24 27 

6 SC Doesburg JO12-1 9 4 1 4 13 36 24 

7 Oeken/Brummen JO12-1 10 4 1 5 13 45 53 

8 AZSV JO12-2 9 4 0 5 12 25 41 

9 VIOD JO12-1 8 3 2 3 11 28 25 

10 RKZVC JO12-1 9 2 1 6 7 21 30 

11 Longa '30 JO12-3 10 0 0 10 0 10 59 

 
  



 

  

RKZVC JO11-1 najaar 2018 

 
Boven vlnr Sven Doppen, Rob Aagten, Tom Nijenhuis, Len te Plate, Friso Vosters, Taco Vosters  
Onder vlnr Lynn Wolterink, Lynn Aagten, Rein Domhof, Lasse Wopereis, Tim Rouwhorst, Lars Verhoeven, Thijmen 

Dibbets 
Afwezig Jarno Stoverinck (trainer) 
 
RKZVC JO11-1 voorjaar 2019 

 

Boven vlnr Rob Aagten, Sven Doppen, Taco Vosters, Jarno Stoverinck 
Midden vlnr Friso Vosters, Gijs Wessels, Lenn te Plate, Tom Nijenhuis, Lynn Aagten 
Onder vlnr Lars Verhoeven, Rein Domhof, Lasse Wopereis, Jochem Besselink, Tim Rouwhorst 
 
 



 

  

Technische staf van RKZVC JO11-1 in het voorjaar van 2019 

       
Trainer / leider JO11-1 Trainer JO11-1 Leider Leider 
Sven Doppen  Jarno Stoverinck Taco Vosters Rob Aagten 
 

2e klasse 09 NAJAAR G W GL V P DPV DPT  2e klasse 07 VOORJAAR G W GL V P DPV DPT 

1 Holten JO11-1 11 10 1 0 31 87 25  1 VIOD JO11-4 9 9 0 0 27 68 19 

2 Longa '30 JO11-2 11 9 0 2 27 65 41  2 Zelhem JO11-1 9 7 0 2 21 51 20 

3 Grol JO11-2 11 8 2 1 26 54 24  3 Dinxperlo JO11-1 9 7 0 2 21 47 21 

4 Excelsior '31 JO11-2 11 7 2 2 23 53 27  4 VVG '25 JO11-1 9 6 0 3 18 42 23 

5 Hector JO11-1 11 5 1 5 16 34 31  5 Gendringen JO11-1 9 5 0 4 15 53 28 

6 Bon Boys JO11-2 11 4 2 5 14 45 52  6 DZC '68 JO11-2 9 4 0 5 12 36 40 

7 Ruurlo JO11-2 11 4 1 6 13 52 46  7 FC Trias JO11-2G 9 3 1 5 10 29 40 

8 Markelo JO11-2G 11 3 1 7 10 47 60  8 AZSV JO11-2G 9 1 1 7 4 24 72 

9 FC Eibergen JO11-2 11 2 4 5 10 32 46  9 RKZVC JO11-1 9 1 0 8 3 34 53 

10 RKZVC JO11-1 11 3 1 7 10 25 55  10 MvR JO11-1 9 0 2 7 2 15 83 

11 DEO JO11-1G 11 2 1 8 7 43 82                    

12 SP Lochem JO11-3 11 1 0 10 3 27 75           

  
  



 

  

RKZVC JO11-1 kreeg nieuwe tenues van Bevabro. Hieronder twee foto's. 

 
Boven vlnr Sven Doppen, Rob Aagten, Tom Nijenhuis, Len te Plate, Friso Vosters, Taco Vosters, Jos Beening, Lloyd 

Boerboom 
Onder vlnr Lynn Wolterink, Lynn Aagten, Rein Domhof, Lasse Wopereis, Tim Rouwhorst, Lars Verhoeven, Thijmen 

Dibbets 
Afwezig Jarno Stoverinck (trainer)  

 
Boven vlnr Rob Aagten, Sven Doppen, Jos Beening, Lloyd Boerboom, Taco Vosters 

Onder vlnr Rein Domhof, Lynn Wolterink, Tom Nijenhuis, Len te Plate, Lasse Wopereis, Friso Vosters, Thijmen 
Dibbets, Lynn Aagten, Tim Rouwhorst, Lars Verhoeven 

Afwezig Jarno Stoverinck (trainer) 

  



 

  

RKZVC JO11-2 2018 – 2019 

 
Boven vlnr Jur Groot Severt, Roy Klein Nienhuis, Pelle Kolkman, Wout te Molder 
Onder vlnr Michelle te Molder, Ruben van Dillen, Amjad Alsafadi, Toby Goldewijk, Joes Penterman, Sven Waenink, 

Eugene van Dillen 
Afwezig Freek Voogel (trainer), Steffen IJzereef (trainer) 
 
Technische staf van RKZVC JO11-2 in het seizoen 2018 – 2019 

       
Trainer / leider JO11-12 Trainer JO11-2 Leidster JO11-2 Leider JO11-2 
Freek Voogel Steffen IJzereef Michelle Te Molder Eugène van Dillen 
 

3e klasse 10 NAJAAR G W GL V P DPV DPT  3e klasse 10 VOORJAAR G W GL V P DPV DPT 

1 Buurse JO11-1 10 9 1 0 28 48 15  1 DZC '68 JO11-4 11 10 1 0 31 93 23 

2 Rietmolen JO11-1G 10 8 0 2 24 53 25  2 FC Eibergen JO11-2 11 9 0 2 27 79 24 

3 Haaksbergen JO11-1 10 6 0 4 18 42 29  3 AZSV JO11-3G 11 7 1 3 22 62 45 

4 Winterswijk JO11-3 10 5 1 4 16 45 29  4 SC Meddo JO11-1G 11 6 3 2 21 33 20 

5 Grol JO11-3 10 4 1 5 13 37 42  5 Longa '30 JO11-4 11 6 1 4 19 69 64 

6 Longa '30 JO11-4 9 4 0 5 12 36 39  6 AD '69 JO11-1 11 6 0 5 18 57 48 

7 RKZVC JO11-2 10 3 2 5 11 27 40  7 FC Winterswijk JO11-3 11 5 1 5 16 35 41 

8 FC Trias JO11-3 10 3 1 6 10 15 33  8 SJO HMC '17 JO11-1 11 4 0 7 12 36 49 

9 Vogido JO11-4 9 3 0 6 9 23 40  9 DEO JO11-2G 11 3 0 8 9 47 61 

10 SC Meddo JO11-1G 10 3 0 7 9 34 55  10 Grol JO11-3 11 3 0 8 9 25 49 

11 DEO JO11-2G 10 2 2 6 8 32 45  11 RKZVC JO11-2 11 2 0 9 6 15 71 

                   12 Sp. Neede JO11-2G 11 1 1 9 4 26 82 



 

  

RKZVC JO10-1 2018 – 2019 

 
Boven vlnr Anouk Harbers, Natasja Klumperink, Pim Wessels, Erik Rouwhorst 
Onder vlnr Romy Rouwhorst, Tygo Banning, Toon Domhof, Thijs Klein Nienhuis, Fedde Rouwhorst, Senna Waalderbos, 

Jurre Spexgoor 
 
Technische staf van RKZVC JO10-1 in het seizoen 2018 – 2019 

     
Trainer JO11-12 Leidster JO11-2 Leidster JO11-2 
Erik Rouwhorst Natasja Klumperink Anouk Harbers 
 
Van RKZVC JO8 en JO10 worden geen standen meer opgemaakt door de KNVB. 
 
 
RKZVC JO10-1 werd toch kampioen in het voorjaar van 2019 op basis van eigen administratie. 
Er worden bij JO10 geen standen bij gehouden maar omdat RKZVC JO10-1 slechts eenmaal gelijk speelde en de laatste 
wedstrijd op zaterdag 25 mei met 8-4 van naaste concurrent Ruurlo JO10-2 won, mag RKZVC JO10 zich toch kampioen 
noemen. Gefeliciteerd. Op de volgende bladzijde twee foto’s na het behaalde kampioenschap. 
  



 

  

Op 25-5-2019 werd RKZVC JO10-1 voorjaarskampioen. Hieronder de kampioensfoto. 

 
Achter vlnr Erik Rouwhorst, Natasja Klumperink, Peter Rouwhorst. 
Voor vlnr Thijmen Dibbets, Romy Rouwhorst, Ruben Rouwhorst, Sep te Molder, Thijs Klein Nienhuis, Senna 

Waalderbos, Toon Domhof, Fedde Rouwhorst. 
 

  



 

  

RKZVC JO8-1 2018 – 2019 

 
Vlnr Dirk-Jan Wessels, Sem Temming, Pepijn Wessels, Ruben Rouwhorst, Sep te Molder, Juul Hulzink, Jens 

Groot Severt, Natasja Klumperink, Peter Rouwhorst 
Afwezig Siem Wassink 
 
Technische staf van RKZVC JO8-1 in het seizoen 2018 – 2019 

    
Trainster JO8-1 Leider JO8-1 Leider JO8-1 
Natasja Klumperink Dirk-Jan Wessels Peter Rouwhorst 



 

  

 
 
JO8 werd in het najaar 

kampioen (zie volgende 

bladzijde) en won in de 

winter in de sporthal ook het 

Norbert Kuypertoernooi 

 

 

 

 

 

 

 

Bij JO8 wordt er door de KNVB officieel geen stand bij gehouden. Toch is het voor die jonge spelers geweldig om aan het 
eind van een competitie boven aan te staan, dus kampioen te worden. Erix JO8-1 en RKZVC JO8-1 hadden tot de laatste 
onderlinge wedstrijd allebei alle wedstrijden gewonnen. 
In de onderlinge spannende wedstrijd op 12-12-2018 won RKZVC JO8-1 met 7-6 waardoor ze dus kampioen zijn 
geworden! 
Op de volgende bladzijde de foto van het kampioensteam. 
 

 
De uitslagen van najaar 2018 van RKZVC JO8-1 staan hieronder. 
 
23-9-2018 AZSV JO9-4 RKZVC JO9-2G 4-9 
30-9-2018 RKZVC JO9-2G Terborg JO9-2 5-2 
7-10-2018 Zelos JO9-2G RKZVC JO9-2G 0-8 
14-10-2018 RKZVC JO9-2G Vorden JO9-2 3-2 
28-10-2018 Varsseveld JO9-2 RKZVC JO9-2G 3-4 

4-11-2018 RKZVC JO9-2G AD '69 JO9-1 3-3 
11-11-2018 RKZVC JO9-2G FC Eibergen JO9-4 5-2 
18-11-2018 FC Winterswijk JO9-5 RKZVC JO9-2G 3-3 
25-11-2018 RKZVC JO9-2G Halle JO9-1 5-1 
2-12-2018 Longa '30 JO9-5 RKZVC JO9-2G 5-7 
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RKZVC JO7 2018 – 2019 
Hieronder de foto’s van RKZVC MINI F in het najaar 2018 

 
Vlnr Judith Doppen (trainster / leidster), Asen Krabbenborg, Niek Spieker, Dorus Domhof, Teun Holkenborg, 

Dirk Verhoeven, Chris Spieker, Daan Eekelder, Nick Spieker 
Afwezig Liam Gerritsen 

 
Vlnr Dorus Domhof, Teun Holkenborg, Niek Spieker, Asen Krabbenborg, Judith Doppen (trainster / leidster), Dirk 

Verhoeven, Daan Eekelder, Nick Spieker, Chris Spieker 
Afwezig Liam Gerritsen 
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VERENIGINGSDAG 10 JUNI 2019 
De afsluiting van het seizoen 2018-2019 met de verenigingsdag op 10 juni gebeurde onder prima weersomstandigheden. 
Voor de jeugd waren er diverse spelletjes en voor de ouderen was er een onderling voetbaltoernooitje. 
Na afloop was het gezellig vertoeven op het terras. 

 
 
Vervolgens werden zowel bij jeugd als senioren afscheid genomen van diverse leiders / trainers en enkele prijzen 
uitgereikt. 

Bij de jeugd    Bij de senioren   

Michel Ballast voetbalschool 4 jaar  Antonie Nieuwenhuis assistent-trainer RKZVC 1 1 jaar 

Diederik Brinkerhof trainer/leider JO12-1 2 jaar  Joris Reijerink keeperstrainer RKZVC 1 vele jaren 

Eugene van Dillen Leider JO11-2 1 jaar  Ferhat Erzodogan trainer RKZVC 2 3 jaar 

Eugene Hoenderboom Ass. Scheidsrechter JO17-1 2 jaar  Sander Kolkman leider RKZVC 2 1 jaar 

Bob te Molder Trainer/leider JO17-1 1 jaar  Erik Klein Goldewijk leider RKZVC 5 vele jaren 

Dirk Jan Wessels Leider JO8-1 3 jaar     

Martin Wopereis Trainer JO15-2 2 jaar     

John Krabbenborg Trainer JO17-1      

Eugene Hoenderboom Ass. scheidsrechter JO17-1      

Diederick Brinkerhof trainer JO12-1      

Eugene van Dillen Leider JO11-2      

Bob te Molder leider JO17-1      

Dirk-Jan Wessels leider JO8-1      

Michel Ballast trainer voetbalschool      
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RKZVC JO13-3 is gekozen als jeugdteam van het jaar 2019 
Hierna eerst een foto van spelers van RKZVC JO13-3 wachtend op de prijsuitreiking voor jeugdteam van het jaar. 

 
… en hieronder met de beker 
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Als supporters van het jaar werden Caroline Harbers, Marjo Krabbenborg, Jeanette Klein Goldewijk, Jeanette Hummelink 
en Nicole Nijenhuis gekozen. Zij hebben de veel van de verre uitwedstrijden dit jaar gezien en hebben daar drie keer een 
weekendje uit aan gekoppeld. Op de foto hieronder zitten ze van links naar rechts. 

 

Bart te Focht werd gekozen als voetballer van het jaar 
van RKZVC 1  
 

 
 
 

Afscheid van Ferhat Erzodogan die RKZVC 2 drie jaar 
trainde en promoveerde naar de reserve hoofdklasse 
(het hoogst mogelijke niveau voor reserveteams). 
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Afscheid van Antonie Nieuwenhuis, één jaar assistent-
trainer bij RKZVC 1 

 
 
Carina Hulshof kreeg een bloemetje als dank voor haar 
inzet in de kantine. 

 

Jurek Domhof werd de topscorer van het seizoen 2018-
2019 met 30 goals. Goede tweede was Thijs Winkel met 
22 goals (ook van RKZVC 5). Sjors Storkhorst (RKZVC 
1) en Brian Voorhuis (RKZVC 3) eindigden samen op de 
derde plaats met 19 goals.  

De volledige lijst staat op de volgende bladzijde . 

 
In het gehele seizoen werden er door de 6 
seniorenteams van RKZVC 389 goals gescoord. RKZVC 
5 had met 106 goals hierin veruit het grootste aandeel. 

 
 
Harm Bokkers en Jens Schutten sloten het "officiële" 
gedeelte af met de bekendmaking van de prijswinnaars 
van de sponsoractie die de 1e selectie aan het begin 
van de competitie altijd opzet. De volledige uitslag zal 
zsm op deze site bekend gemaakt worden. 
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Totaal gescoord door alle 6 elftallen 389     

RKZVC 5 heeft het meest gescoord 106     

Logisch dus dat de topscorers uit het vijfde komen     

1 Jurek Domhof 30 RKZVC 5 + 4     

2 Thijs Winkel 22 RKZVC 5     

3-4 Sjors Storkhorst 19 RKZVC 1     

3-4 Brian Voorhuis 19 RKZVC 2+3+4     

         

Eindstand Naam goals team  Eindstand Naam goals team 

1 Jurek Domhof 30 RKZVC 5 + 4  39-51 Toby Bokkers 2 RKZVC 1 

2 Thijs Winkel 22 RKZVC 5  39-51 Björn Doppen 2 RKZVC 2 

3-4 Sjors Storkhorst 19 RKZVC 1  39-51 Pascal Klein Holkenborg 2 RKZVC 2 

3-4 Brian Voorhuis 19 RKZVC 2+3+4  39-51 David Cuppers 2 RKZVC 2 

5-6 Harm Bokkers 18 RKZVC 1 + 2  39-51 Siebe Klein Goldewijk 2 RKZVC 2 

5-6 Dennis Krabbenborg 18 RKZVC 5  39-51 Jurek Domhof 2 RKZVC 3 

7 Tom te Molder 17 RKZVC 3  39-51 Job Hummelink 2 RKZVC 3 

8-9 Myron Groot Zevert 15 RKZVC 4  39-51 Stijn Wopereis 2 RKZVC 4 

8-9 Marco Spekschoor 15 RKZVC 6  39-51 Mark Knippenborg 2 RKZVC 5 

10 Twan Hulshof 14 RKZVC 6  39-51 Jelle Krabbenborg 2 RKZVC 5 

11-12 Bob te Molder 10 RKZVC 2 + 3  39-51 Derby Groot Severt 2 RKZVC 6 

11-12 Harm Wolters 10 RKZVC 5  39-51 eigen doelpunt tegenst. 3 2  

13 Mark Wopereis 9 RKZVC 4  39-51 eigen doelpunt tegenst.5 2  

14-16 Jens Schutten 8 RKZVC 1  52-76 Freek Voogel 1 RKZVC 1 

14-16 Sven Jurjus 8 RKZVC 1+2  52-76 Mart Gebbinck 1 RKZVC 2 

14-16 Roel Lankveld 8 RKZVC 5  52-76 Bram te Molder 1 RKZVC 2 

17-19 Remco Bokkers 7 RKZVC 3+4+5  52-76 Bern Hummelink 1 RKZVC 2 

17-19 Stan te Molder 7 RKZVC 4  52-76 Volkan Özkaya 1 RKZVC 2 

17-19 Freddy Bokkers 7 RKZVC 6  52-76 Nick Spekschoor 1 RKZVC 3 

20-23 Joey Belterman 6 RKZVC 1  52-76 Jordi Hummelink 1 RKZVC 4 

20-23 Mart Schutten 6 RKZVC 1  52-76 Jur Eekelder 1 RKZVC 4 

20-23 Wout Blasman 6 RKZVC 1  52-76 Melvin Reukers 1 RKZVC 4 

20-23 Rick Wopereis 6 RKZVC 5  52-76 Pim Donderwinkel 1 RKZVC 4 

24-26 Stefan Beerten 5 RKZVC 3 + 4  52-76 Bob Klein Goldewijk 1 RKZVC 4 

24-26 Mark Bokkers 5 RKZVC 3 + 5  52-76 Bas te Molder 1 RKZVC 4 

24-26 Coen Hummelink 5 RKZVC 5  52-76 Bart Kolkman 1 RKZVC 4 

27-28 Tim van Wijngaarden 4 RKZVC 2  52-76 Tim Papen 1 RKZVC 4 

27-28 Stan ten Have 4 RKZVC 4  52-76 Derk Toebes 1 RKZVC 5 

29-38 Waldo Rhebergen 3 RKZVC 1  52-76 Bart de Graaf 1 RKZVC 5 

29-38 Wouter Pillen 3 RKZVC 1  52-76 Yoram Nieuwenhuis 1 RKZVC 6 

29-38 Jelle Knippenborg 3 RKZVC 2  52-76 Stijn Rouwhorst 1 RKZVC 6 

29-38 Niels te Molder 3 RKZVC 3  52-76 Stefan Beerten 1 RKZVC 6 

29-38 Wout Toebes 3 RKZVC 3  52-76 Ido Klein Holkenborg 1 RKZVC 6 

29-38 Stefan Beerten 3 RKZVC 4  52-76 Guus Kolkman 1 RKZVC 6 

29-38 Freek Toebes 3 RKZVC 4  52-76 Niek Spekschoor 1 RKZVC 6 

29-38 Teun Krabbenborg 3 RKZVC 4  52-76 Jesper Pillen 1 RKZVC 6 

29-38 Johan Stortelder 3 RKZVC 5  52-76 eigen doelpunt tegenst. 6 1  

29-38 Mout Storteler 3 RKZVC 6  52-76 eigen doelpunt tegenst. 1 1  
         

      totaal 389  
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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. 
 

Mix van voor- en tegenspoed basis van succes RKZVC 
(Eindejaarskrant Elna, za 22 dec 2018, 9:13 ) Door Henri Walterbos 

 
'Misschien zit er nog wel een stap in' 

ZIEUWENT - Uit de gehele regio komen voetballiefhebbers naar Zieuwent om de plaatselijke en inmiddels ook Oost-
Achterhoekse voetbaltrots aan het werk te zien. Op Hoofdklasseniveau. Een prestatie van formaat voor de brigade 
van trainer Laurens Knippenborg. Na het kampioenschap, dat op 13 mei 2018 werd binnengehaald, werd door velen 
hardop afgevraagd: 'Hoelang zou dit sprookje van RKZVC nog voortduren? Is de Hoofdklasse niet net te hoog?' Er lijkt 
vooralsnog geen maat op het succes van RKZVC te staan. De club wandelt in zevenmijlslaarzen door het 
amateurvoetballandschap heen en presteert ook op Hoofdklasse niveau formidabel. Een prestatie van formaat, die 
enorm veel respect afdwingt in de gehele regio. Het verhaal van RKZVC is echter geenszins een verhaal van enkel 
voorspoed en geluk. 
Het tegendeel is waar. Het team kreeg naast de vele loftuitingen en huldigingen de afgelopen jaren te maken met 
diverse drama's in eigen gelederen die er nogal inhakten. Was het eerst assistent-trainer Lars Krabbenborg 
(tegenwoordig hoofdtrainer VVG, HW) die mei 2016 de groep vertelde drager te zijn van het Huntington-gen, eind 
2017 gevolgd door jongere broer Michiel, aanvoerder van de succesmachine. Twee grote klappen die als mokerslagen 
binnenkomen. Daarnaast werd elftalleider Joost Rouwhorst ernstig ziek. Op 2 juli 2018 overleed Joost op 53-jarige 
leeftijd. Zeer bewogen jaren waarin successen synchroon lopen met persoonlijk leed, dat het gehele team raakt. 
 

Diepe dalen gekend 
Met aanvoerder Michiel Krabbenborg blikken we terug op een in meerdere opzichten memorabel jaar. "We hebben 
afgelopen jaar veel met elkaar meegemaakt in voor- en tegenspoed. We hebben diepe dalen gekend op persoonlijk 
vlak. Mijn eigen bericht eind 2017, het overlijden van Joost. Door die diepe dalen groei je naar elkaar toe als team. Dan 
besef je dat hetgeen wat we iedere week doen heel bijzonder is en een voorrecht is om mee te maken. Met zijn allen 
komen we er mentaal ook steeds weer sterker uit. Dat helpt ons soms weer over dooie punten heen. Als je ook 
afgelopen weken ziet wat voor hecht en sterk team wij zijn, in de laatste minuten weten te winnen, dan is dat voor mij 
een teken dat het op het mentale vlak wel goed zit bij ons. Zowel binnen als buiten het veld. Het liefst heb je die 
drama's niet natuurlijk, maar als het dan toch naar voren komt, dan weten wij dat als team met elkaar op te vangen en 
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daar weer een goeie draai aan te geven, zodat je dat weer omzet in een bepaalde kracht, je je daardoor niet uit het 
veld laat slaan." 
 

Huntington 
Wat de ziekte van Huntington betreft beleefde het team 
onlangs een benefietavond ten bate van Stichting Huntington 
Oost Achterhoek, werd 'Happen voor Huntington' vanuit de 
kleedkamer in Zieuwent over de Achterhoek verspreid, met 
als gevolg dat eerste teams van onder meer Longa, Grol, FC 
Winterswijk, Vios, maar ook andere sportverenigingen, 
meedoen om maar zoveel mogelijk geld op te halen voor de 
stichting. Daarnaast brachten Michiel en Lars, met hun 
ouders een indrukwekkend bezoek aan het 
onderzoekscentrum van Eric Reits, hoogleraar/professor 
Cellular Imaging aan de Faculteit der Geneeskunde van de 
Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA) en voorzitter 
Huntington Research Nederland. 
 

Eerbetoon 
Na het overlijden van elftalleider Joost Rouwhorst wordt de thuiswedstrijd tegen Alcides uit Meppel een eerbetoon 
aan Joost. "Als team vonden we dat erg belangrijk. Joost was een enorm belangrijke spil binnen ons team. Een stille 
kracht. Hij kon op de juiste momenten de juiste dingen zeggen. We wilden hem een mooi afscheid gunnen. We hebben 
speciale shirts laten maken met zijn foto erop, met achterop 'Bedankt Joost'. Ook voor het KWF hebben we als team 
geld ingezameld. Joost steunde het KWF. Als team hebben we daar een goed gevoel aan over gehouden." 
Dat Joost belangrijk was voor het team blijkt ook uit het feit dat nadat het team op Moederdag-zondag het 
kampioenschap binnenhaalde in de Eerste Klasse, maandagmorgen een delegatie van het team een bezoek bracht aan 
Joost in het ziekenhuis in Enschede. "Hebben we hem daar het kampioensshirt en de kampioensmedaille 
overhandigd, en natuurlijk alle leuke verhalen verteld die we hadden meegemaakt, al wisten we wel dat het slecht 
met hem ging. Toen hij later thuiskwam zijn we als spelers ook bij hem thuis geweest in kleine groepjes, om hem een 
hart onder de riem te steken. Dat we dit zo gedaan hebben zegt ook wel weer iets over dit team. Maar het is ook wel 
iets typisch Zieuwents. Als iemand iets treft dan hebben we daar allemaal een bepaald gevoel bij en willen we daar 
iets voor betekenen." 
 

Hoofdklasse 
"Wat ik erg leuk vind is dat mensen uit de hele regio naar Zieuwent komen om te komen kijken naar het mooie 
voetbal. Er gebeurt altijd wat. Er vallen veel doelpunten. We hebben er veel 'voor', maar ook veel 'tegen'. Maar we 
blijven altijd met beide benen op de grond staan, maar denken ook: misschien zit er nog wel een stap in. Is de grens 
bereikt of kunnen we misschien het onbereikbare bereiken? In het begin van het seizoen hebben we gezegd dat het 
linker rijtje haalbaar moet zijn, maar nu je er zo goed voor staat, dan gaan we tijdens trainingskamp op Gran Canaria, 
van 2 tot 7 januari, beslissen hoe we de tweede helft van de competitie gaan aanvliegen. Het kampioenschap is 
natuurlijk nu wel het doel geworden. We willen kijken of we daarvoor kunnen gaan. We willen sowieso afsluiten met 
een prijs. Als het kampioenschap niet haalbaar is gaan we natuurlijk voor een periode, en dan in de nacompetitie 
weer kijken wat er mogelijk is. Het is drie keer gelukt, en dat bevalt me goed", lacht Michiel. 
Ook het voetballen in de Hoofdklasse bevalt hem. "De Hoofdklasse is echt wel een niveau hoger. Dat kun je wel zien 
aan ons doelsaldo. In de Eerste Klasse E hadden we na 14 wedstrijden doelsaldo 28-14. Nu hebben we na 14 
wedstrijden 33-29. Het dubbele aantal tegendoelpunten zegt wel iets over de tegenstanders. Het verschil zit 'm echt 
in het afmaken van de kansen. Van de 10 kansen tegen gaan er 9 in. Daar moeten we erg scherp op zijn. Wat ik mooi 
vind in de Hoofdklasse is dat het voetbal de voorkeur krijgt boven het parkeren van de bus voor het doel. Dat was 
afgelopen jaar wel het geval. We zien wel waar het schip strandt." Het reizen bevalt ook nog steeds erg goed, kijkt 
Michiel terug. "Dat is allemaal perfect geregeld. Onderweg een pastamaaltijd eten, de benen strekken op een 
parkeerplaats langs de snelweg. Na een winst is de terugreis helemaal erg gezellig. Dan is het groot feest. Misschien 
ook wel omdat het allemaal nieuw is, want je weet ook niet waar je steeds weer belandt met elkaar. De clubs zijn over 
het algemeen zeer goed op de hoogte van elkaar. Ook van ons, mede omdat de beelden van onze wedstrijd op onze 
site staan. 
Het is wel leuk dat er in bestuurskamers wordt afgevraagd hoe dit allemaal mogelijk is met een club van 350 leden in 
een dorp van 2000 inwoners. Vooral omdat wij het met het overgrote merendeel doen met eigen jongens en niet 
betalen." 
 

Zieuwent-supporters 
Ook tijdens de verre uitwedstrijden zijn de Zieuwent supporters wederom sterk vertegenwoordigd. "Over het 
algemeen is het zo dat er bij uitwedstrijden meer supporters van ons zijn dan van de thuisclub. In Purmerend waren 
er laatst toch zeker een stuk of 70. We voelen ons zeer gesteund. We zullen zien hoe het na de winterstop gaat. Het 
gaat zeer interessant worden." 

https://pubblestorage.blob.core.windows.net/05e27930/content/2018/12/ddf71f0a-eb7f-4cfe-a84d-e2c11a01c100.jpg
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'Nooit te oud om je te ontwikkelen', Laurens Knippenborg succestrainer 

 

LAURENS KNIPPENBORG IS BIJ RKZVC BEZIG AAN DE LEUKSTE PERIODE IN ZIJN LANGE TRAINERSLOOPBAAN. FOTO THEO KOCK 
 

Laurens Knippenborg is 64 jaar, maar de Zieuwentenaar wil nog steeds een betere voetbaltrainer worden. Met 
hoofdklasser RKZVC is hij, na drie titels, nog altijd hongerig. 
RAYMOND WILLEMSEN, 21-12-2018 
 

Veel van zijn leeftijdsgenoten hebben het trainingspak allang op zolder gedumpt en kijken naar omroep MAX. Voor 
het trainen van voetballers vinden ze zich te oud, laat staan dat ze nog vernieuwend willen zijn. 
 

Hoe anders is dat bij Laurens Knippenborg. 64 lentes telt de trainer van de Zieuwentse hoofdklasser RKZVC, maar nog 
elke dag wil hij beter worden. ,,De laatste tien jaar heb ik me als trainer meer ontwikkeld dan in de dertig jaar 
daarvoor. Ik voel me nu een veel betere trainer en dat geeft een prettig gevoel. Ik word niet snel meer verrast.'' 
 

Vorige week was Knippenborg op een congres in Papendal om kennis te vergaren en zijn horizon te verbreden. ,,Wat 
mij opviel, was dat er bijna geen trainer uit deze regio aanwezig was. Veel trainers zitten in hun eigen cirkeltje, doen 
het al jaren op hun manier. Maar de tijd verandert, dus je moet je als trainer ontwikkelen. Bijna alles is tegenwoordig 
te vinden op internet en je zult mee moeten. Een trainer daagt zijn spelers uit, maar ik vind dat de trainer zichzelf ook 
uit moet dagen. Je bent de professional binnen de club, de betaalde kracht. Dan mag er iets van je verwacht worden.'' 
 

,,Anthonie Nieuwenhuis is mijn assistent bij RKZVC en die zei dat ik een heel andere trainer ben geworden dan in mijn 
periode bij AZSV in Aalten, waar ik tien jaar trainer was. Ik heb andere oefenstof, train veel intensiever en bouw meer 
weerstand in. Niets gaat op de automatische piloot. Ik kan dagen over de voorbereiding van één training doen, ben er 
continu mee bezig. Ik zoek op internet naar filmpjes van oefeningen en geef er mijn eigen draai aan. Ik leef naar de 
trainingen toe, die moeten een feestje worden.'' 
 

Een freak, zo mag Knippenborg best genoemd worden. ,,Toen ik 18 jaar was, wist ik al dat ik trainer wilde worden. 
Destijds bekeek ik al trainingen van Fritz Korbach en Pim van de Meent.'' 
 

Tegenwoordig gaat hij bijna elke week naar Duitsland. Naar Borussia Dortmund, Schalke 04 of VfL Bochum. ,,Het liefst 
in mijn eentje, dan neem ik een kladblokje mee. Vaak pak ik trainingen van twee clubs op een dag mee. Er wordt in 
Duitsland intensiever getraind, professioneler ook. En trainingen van Domenico Tedesco (Schalke 04) zijn 
vernieuwend. Daar leer ik weer van.'' 
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Net zoals Knippenborg - vroeger een digibeet - zijn spelers tegenwoordig overlaadt met beelden van hunzelf en de 
tegenstanders. Werkelijk niets wordt aan het toeval overgelaten. 
 
Bij RKZVC hebben de spelers er profijt van. Knippenborg begon er ruim vijf jaar geleden als trainer in de derde klasse, 
maar na drie kampioenschappen op rij speelt de dorpsclub uit Zieuwent in de hoofdklasse A. En met succes, want de 
achterstand op koploper SDO bedraagt bij het ingaan van de winterstop slechts één punt. ,,Toen ik in 2013 bij RKZVC 
begon, had ik dit nooit gedacht'', zegt Knippenborg. ,,De eerste twee jaar lukte het ons niet om uit de derde klasse te 
komen. Maar toen het in 2016 wel lukte, ging het steeds beter. De prestatiedrang was er en is er nog steeds.'' 
 
,,Mijn periode bij RKZVC is tot nu toe de leukste in mijn trainersloopbaan. Op mijn 25ste begon ik als trainer bij de 
interregionale A-jeugd van WVC in Winterswijk en nu zijn we bijna veertig jaar verder. Ook bij AZSV heb ik een mooie 
periode gekend. Daar ben ik tien jaar trainer geweest. Als je het niet naar je zin hebt, zit je er niet zo lang. Maar AZSV 
was een stuk conservatiever dan RKZVC. Het is in Zieuwent makkelijker om bij het bestuur dingen te doorbreken. Ze 
zijn in veel dingen meegegaan. Als wij tegenwoordig in de bus naar een uitwedstrijd gaan, is er een pastamaaltijd voor 
de spelers.'' 
 
Knippenborg is er ook achter gekomen dat hij bij sommige clubs absoluut niet past. 
 
,,Ik was trainer bij Nunspeet, daar kwamen veel spelers van buitenaf. Ze hadden een groot ego en wilden niet beter 
worden. 'Laten we maar lekker een partijtje doen, niet zo moeilijk doen'. Dat past niet bij mij. Als Spakenburg (club in 
tweede divisie, RW) mij zou bellen, doe ik het niet. Zo'n club past niet bij mij.'' 
 
Ondanks de successen in Zieuwent heeft Knippenborg nog niet bijgetekend voor volgend seizoen. ,,De spelers en het 
bestuur hebben aangegeven dat ze graag nog een jaar verder willen. Ik wacht tot de winterstop. Begin januari gaan 
we op trainingskamp naar Gran Canaria en dan zal bekend worden of de groep bereid is om een volgende stap te 
maken. Doen ze dat, dan blijf ik graag. Als ze zeggen 'het is goed zo', dan stop ik bij RKZVC.'' 
 
,,Stoppen met trainen? Dat zie ik me nu zeker nog niet doen. Ik ben nog fit en fris. Blijf ik niet, dan zou ik graag nog een 
keer ergens anders realiseren wat ik de laatste jaren bij RKZVC heb opgestart.'' 

 
 

Sjors Storkhorst is ook op halve kracht topscorer in regio 

 
Sjors Storkhorst (nummer 11) schudt Lucas ter Maat in de derby tegen Silvolde van zich af.  
Foto Theo Kock 
FRED DIKS 
 
Sjors Storkhorst is net als vorig jaar de topschutter in de regio. Toch kon de aanvaller van RKZVC maar zeven duels 
voluit gaan.  
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In zijn knusse woning in het hartje van Zieuwent hangen drie ingelijste shirts. Die herinneren Sjors Storkhorst (29) 
voortdurend aan de drie titels op rij met zijn club RKZVC. ,,Het is niet ondenkbaar dat er nog een vierde bijkomt", zegt 
de topscorer, die met zijn weergaloze acties is uitgegroeid tot een fenomeen. ,,We blijven ons ontwikkelen. Voetballen 
op een nog hoger niveau zou ons niet misstaan. Ons sprookje is nog niet voorbij. Het sportklimaat wordt ook steeds 
beter. Trainer Laurens Knippenborg heeft iedereen meegekregen in zijn streven optimaal te presteren. Na trainingen 
krijgen we shakes voor het spierherstel. We krijgen voedingsadviezen en de fysiotherapeut maakt een programma, 
waardoor iedereen zich nog fitter voelt. Bij uitwedstrijden eten we pasta onderweg en assistent Anthony 
Nieuwenhuis komt in de bus langs voor de laatste details. De ingestudeerde corners hebben al twee goals opgeleverd. 
De trainingen en besprekingen zijn professioneel. Zes jaar geleden was lang niet iedereen ervan overtuigd dat die 
professionele benadering van Laurens zou werken." 
 
Slechts zeven duels was Sjors Storkhorst dit seizoen fit genoeg om te scoren. De teller staat nu op tien. ,,Ik heb veel 
last van de hamstrings. Met sprinten kan het er zo inschieten. Ook heb ik veel last van de nek. Dat komt doordat ik 
vroeger met snowboarden ben gevallen." 
 
Doordat de aanvaller noodgedwongen bankzitter werd, groeide zijn bewondering voor zijn ploeggenoten. ,,Ik geniet 
van die gasten. Onze achterhoede is nog bijna hetzelfde als in de derde klasse, maar iedereen groeit met het niveau 
mee. We hebben wel veel goals tegen, maar dat is inherent aan onze open speelwijze. We krijgen steeds meer 
toeschouwers, omdat we altijd proberen attractief te voetballen. Ons middenveld is van grote klasse. Echt uniek, hoe 
ze daar met z'n allen ballen. Joey Belterman heeft ervaring als prof bij Heracles, Mart Schutten is in bloedvorm. Hij 
heeft ons de laatste tijd vaak aan de punten geholpen. Remco van Leeuwen, Waldo Rhebergen, Jouke Knippenborg en 
Sven Jurjus zijn ook ontzettend vaardig. Voorin speel ik al negen jaar samen met Jens Schutten. Onze samenwerking is 
optimaal.'' 
 
Dat Storkhorst zelf nooit prof werd, wijt hij aan zichzelf. ,,Als kind kon ik niet kiezen tussen tennissen en voetballen. 
Bij de B-junioren zocht Mart Schutten het hogerop. Dat had ik achteraf ook moeten doen, maar ik vond het veel te 
gezellig om bij Zieuwent te blijven. Toen ik op met 24ste naar Grol ging, was dat veel te laat. Bovendien leefde ik er 
niet voor. Ik ging op zaterdag nog wel eens stappen en dan werd het erg laat. Dat is nu ondenkbaar." 
 
Op de vraag of er tijdens de Zieuwentse glorieperiode een standbeeld voor trainer Knippenborg moet komen, 
antwoordt de topscorer: ,,Dat zou Laurens erg leuk vinden. Hij heeft de club immers erg groot gemaakt. Maar ik denk 
dat ze er in Zieuwent veel te nuchter voor zijn." 
 
Storkhorst is besmet door het trainersvirus. ,,Ik train nu ons derde elftal. Ik heb constant veertien man op de training 
en ook daar gaat het er al professioneel aan toe. Ik wil ermee verder, maar eerst blijf ik nog vijf jaar zelf voetballen." 

 

Ferhat Ozerdogan (RKZVC) zoekt spanning van het moeten presteren 
Interview , 1 december 2018 DOETINCHEM  
 
Eigenlijk heeft hij het mooiste tweede elftal uit de verre regio onder zijn hoede, en 
tóch kruipt het bloed waar het niet gaan kan. RKZVC2-trainer Ferhat Ozerdogan 
uit Doetinchem wil weer graag hoofdtrainer worden, omdat hij de spanning van de 
eindverantwoording mist én ervan overtuigd is dat hij ook eerste elftalspelers 
beter kan maken. 
 
Het is gevaarlijk, dat geeft hij toe. ‘’Je weet wat je hebt, en ik heb nu een geweldig 
team onder mijn hoede bij een geweldige club in Zieuwent”, zo merkt de 
Doetinchemmer aan de keukentafel desgevraagd op. “Maar eindverantwoording 
hebben brengt toch ook een stuk extra spanning met zich mee. Dat lijkt me ook 
leuk, we zullen zien hoe het balletje komende winter rolt.” 
 
Ferhat Ozerdogan is niet de trainer van mijn wil is wet, maar wil wel zijn eigen 
(voetbal-)normen en waarden trouw blijven. “Ik heb mede door mijn jaren bij 
RKZVC een geweldig kijkje gekregen in hoe Lau Knippenborg met zijn spelers 
omgaat. Hoe hij traint, hoe hij de lat steeds iets hoger legt. Dat wil niet zeggen dat 
ik een kopie ben, maar het heeft mijn voetbalinzicht wel verrijkt.” 
 
Hij hoort wel eens de angst van spelers uit de omgeving dat hij te ambitieus zou zijn, maar lacht dat weg. “Toe joh, je 
kunt sommige dingen ook overdrijven. Neem nou het werken met beelden. Nergens staat dat ik dat bij mijn eventueel 
nieuwe club iedereen overlaad met beelden. Wat wel kan zijn is dat ik een wedstrijd opneem, voor mijzelf als trainer. 
En mocht er dan eens speler zijn die iets wil weten en we dat beter weten te visualiseren door het gebruik van die 
beelden, dan is dat mooi meegenomen.” 
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In het verleden was hij bij diverse clubs assistent, hij trainde verschillende jeugdteams, bestierde een voetbalschool én 
was hoofdtrainer bij VVG’25 in Gaanderen. ,,Daardoor weet ik wat er allemaal bij komt kijken. Dat vind ik mooi.” Het 
belangrijkste vindt Ozerdogan echter de band met zijn spelers. “We moeten samen een weg uitstippelen waarmee we 
onze doelen bereiken, en ik ben blij dat ik hierbij verschillende tools tot mijn beschikking heb.” 
 
Al pratend over systemen, laat Ozerdogan zich niet verleiden tot een systeem dat hij heilig verklaart. ”Echt niet, dat 
hangt toch echt van je materiaal af. Daarbij komt de mening van mij als trainer en die van de spelers” In het spoor van 
RKZVC1 heeft ook RKZVC2 stappen gemaakt. Ferhat Ozerdogan: “De spelers doen dat geweldig, ze kijken op 
trainingen en wedstrijden wat er binnen hun mogelijkheden allemaal kan. Precies dat wil ik voor mezelf ook graag als 
trainer.” 

 
Beste wensen 
Column Raymond Willemsen 
 
Het fijne aan begin januari vind ik altijd dat je weer vooruit kunt kijken. Al die lijstjes en alle terugblikken kunnen weer 
350 dagen de prullenbak in. En we wensen elkaar aan het begin van het jaar alle goeds toe voor de komende twaalf 
maanden. Al houden veel mensen dat nooit zo heel erg lang vol. Kijk maar even naar de reacties op de site van deze 
krant bij het artikel 'Wout Blasman per direct van GVVV naar RKZVC'. 
 
Dat de 21-jarige aanvaller Blasman niet terugkeerde naar zijn oude club Silvolde maar vanaf deze maand in Zieuwent 
voetbalt, wordt hem niet door iedereen in dank afgenomen. Ene Gerard geeft Blasman op internet daarom maar de 
schuld van de gemiste promotie van Silvolde in 2018. Dat Blasman vorig seizoen 24 keer scoorde voor Silvolde, telt 
blijkbaar niet meer. 'Het valt me vies van je tegen, Wout', schrijft Gerard. Ik wens Gerard, en vele anderen die allerlei 
bagger op internet poepen, in 2019 wat meer gevoel voor nuance toe. 
 
Verder wens ik dat een aantal voetbalclubs in deze regio wat minder hypocriet wordt. Clubs als Silvolde en RKZVC 
reageren telkens als door een wesp gestoken als het woord 'betalen' valt. Het bestuur van RKZVC kwam zelfs met een 
speciale mededeling op zijn website toen er nogal wat kritiek kwam na de aangekondigde komst van Blasman. 
Volgens het bestuur van RKZVC wordt Blasman tot het einde van het seizoen voor 0 euro gehuurd van GVVV.  
Een ongeloofwaardig statement. Het kan dat het bestuur van RKZVC niet betaalt, maar dan doet een of andere 
sponsor het. Bij Concordia Wehl werd ook nooit betaald, maar sommige spelers weten wel beter. 
 
En zo kunnen we nog heel wat clubs opnoemen. Het is 2019 en wees transparant. Het wordt hier nog steeds als een 
taboe gezien, maar dat slaat nergens op. Wie omhoog wil, moet soms de buidel trekken.  
Ik wens RKZVC en Wout Blasman de titel en Gerard en Silvolde handhaving in de hoofdklasse. En vooral iedereen 
veel geluk en gezondheid in 2019! 

 
ZIEUWENT - RKZVC-trainer Laurens Knippenborg is 
genomineerd voor de Rinus Michels Award, die in mei 
uitgereikt wordt aan de beste trainer in het 
amateurvoetbal. Raymond Willemsen 16-04-19 
 
Knippenborg werd de afgelopen drie seizoenen kampioen 
met RKZVC en maakt als debutant in de hoofdklasse A van 
het zondagvoetbal met zijn ploeg een uitstekend seizoen 
door. De dorpsclub maakt nog steeds kans op de titel. 
Eerder was Knippenborg trainer bij onder meer AZSV (10 
jaar op rij), Nunspeet, DOS’37, DFS Opheusden, DVC'26 
en SDOUC. 
Op vrijdag 19 mei wordt in het stadion van PEC Zwolle 
bekend of Knippenborg in de prijzen valt en de opvolger 
wordt van Paul van der Zwaan, die vorig jaar als trainer van 
Quick Den Haag de Rinus Michels Award in ontvangst nam. 

 

  

RKZVC-trainer Laurens Knippenborg. © Marcel ter Bals 
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Mooi artikel in Tubantia. 

 
Michiel Krabbenborg: met RKZVC van de vijfde klasse naar de derde divisie? © Emiel Muijderman 

Aanvoerder RKZVC: 'Derde divisie is het ultieme doel' 
Aan het succes van RKZVC lijkt maar geen einde te komen. Na drie titels op rij lonkt nu promotie naar de 
derde divisie. Een monoloog van aanvoerder Michiel Krabbenborg (28). 
Stan Waning 08-03-19, 07:09  
 

Debuut 

"We debuteerden in de hoofdklasse met een uitduel bij Fortuna Wormerveer en wonnen met 1-0. De eerste 
thuiswedstrijd wonnen we ook, met 3-0. Een heerlijke start. Mede daardoor hadden we gelijk al het gevoel dat dit weer 
een mooi jaar zou kunnen worden. We verloren het derde duel, maar pakten het daarna goed op. De doelstelling was 
eerst om in het linker rijtje te eindigen, maar in de winterstop hebben we dat opgeschroefd. We kunnen qua niveau 
mee met de topploegen en willen dus nu meedoen om de titel. Mentaal sterk blijven zal essentieel zijn." 

Besef 

"Ik heb met RKZVC nog in de vijfde klasse gespeeld. Drie seizoenen geleden nog in de derde klasse. Nu stap ik met 
diezelfde club om de week in de bus voor een verre uitwedstrijd. Al die nieuwe clubs en accommodaties, ik vind het 
prachtig. De een chilt lekker in de bus, de ander legt een kaartje. En of we nou winnen of verliezen, op de terugweg 
drinken we lekker een biertje. Er is veel veranderd, maar ook veel hetzelfde gebleven. De vijfde klasse was minder 
voorspelbaar. Iedere wedstrijd was een verrassing. De hoofdklasse is zakelijker. Je weet vooraf wat je kan verwachten. 
Het verschil met de eerste klasse is dat je hier ieder duel scherp moet zijn. Voor mij als verdediger helemaal. In de 
eerste klasse kwam je nog wel eens weg met een foutje. Hier straft een tegenstander alles af. We hebben nog geen 
enkele wedstrijd makkelijk gewonnen." 

Spanning 

"Er zijn nog tien duels te gaan. Samen met Hoogland, DEM, Hoogeveen en SDO zijn we in een razend spannende 
titelstrijd verwikkeld. Op basis van verliespunten staat Hoogeveen er het beste voor, maar dat zegt niet altijd alles. 
Voetballend vind ik DEM de beste ploeg. Als het om strijd gaat, zijn SDO en ook Hoogeveen ijzersterk, maar dat zegt 
niet veel. De verschillen zijn minimaal. Van de ploegen onderin winnen we de meeste duels, in topduels hebben we 
veel punten laten liggen. Wij spelen van de top-5 alleen nog uit bij SDO. De topploegen moeten allemaal nog tegen 
elkaar. Dat kan een voordeel voor ons zijn." 

Trots 

"Het zou geweldig zijn om aan het einde van het seizoen weer te promoveren. RKZVC in de derde divisie. Dat zou mij 
echt trots maken. Dat is nog geen enkele club in de Achterhoek gelukt. De derde divisie is het ultieme doel. Nu sta ik 
niet echt stil bij de prestaties die we met elkaar neerzetten. Pas over een jaar of tien kunnen we echt terugkijken op 
deze bijzondere jaren voor de club. 

 

https://www.tubantia.nl/amateurvoetbal/aanvoerder-rkzvc-derde-divisie-is-het-ultieme-doel~ab6f877c/142937742/
https://www.tubantia.nl/amateurvoetbal/aanvoerder-rkzvc-derde-divisie-is-het-ultieme-doel~ab6f877c/142937742/
https://www.tubantia.nl/amateurvoetbal/aanvoerder-rkzvc-derde-divisie-is-het-ultieme-doel~ab6f877c/142937742/


 

55 
 

Zieke Lars staat bij Frenkie en Matthijs als de Champions League-hymne klinkt: 
‘Ik heb er heel veel zin in’ 
ZIEUWENT/ AMSTERDAM - Let vanavond iets voor 
negenen niet alleen op de 22 sterren van de Champions 
League die strijden om een plek in de finale. Ergens tussen 
al die profvoetballers van Ajax en Tottenham Hotspur loopt 
een kleine Achterhoeker die zelf zijn wedstrijden in 
Zieuwent afwerkt.  
Kay Scholten 08-05-19, 13:32 Laatste update: 15:57  
 
Dankzij stichting Make-A-Wish staat Lars Verhoeven vanavond 
tijdens de bekende hymne van de Champions League op het 
veld van de Johan Cruijff Arena. 
 
Lars, die Ajax-fan is, wordt hiermee beloond voor zijn 
bijzondere prestaties op de loopband in het Amalia 
kinderziekenhuis in Nijmegen. Hij liep daar in februari niet voor 
de lol. Lars heeft de taaislijmziekte, een ongeneeslijke, erfelijke 
aandoening, en zijn gezondheid wordt in het ziekenhuis goed in 
de gaten gehouden.  
 
Zoals hij liep, dat had iemand van zijn leeftijd met de 
taaislijmziekte nog nooit gedaan. Genoeg reden voor de 
longarts om hem aan te melden bij Make-A-Wish. Die stichting 
zorgde er op haar beurt voor dat Lars zijn debuut mag maken 
op de grasmat van de Arena. 
 

Liefst in de buurt bij Frenkie 
,,Ik ben erg verbaasd dat ik naar Ajax mag”, reageert de 
rechtermiddenvelder van RKZVC onder 11 jaar, die dit seizoen 
al een paar keer scoorde.  
 
,,Maar ik heb er heel veel zin in. Ik denk dat het 3-1 wordt.” Als het even kan, hoopt hij in de buurt te kunnen lopen van 
zijn twee favoriete voetballers: Frenkie de Jong en Mathijs de Ligt. 
 
Moeder Marieke Krabbenborg gaat ook mee. Zij ziet dat haar zoon ondanks zijn ziekte fitter is dan ooit. ,,Afgelopen 
zondag heeft hij nog achttien kilometer gewandeld. En hij voetbalt gewoon bij RKZVC zonder dat hij extra wordt 
gewisseld.” 
 

Ze prijst zich gelukkig, want lang niet iedereen met de taaislijmziekte kan fatsoenlijk 
sporten. ,,Wij wisten vanaf dag één dat Lars een milde vorm van de taaislijmziekte 
had. Daardoor konden ze gelijk starten met de medicatie. Hij is net begonnen met 
nieuwe medicatie en daar reageert hij prima op. Als het zo doorgaat, kan hij net zo 
oud worden als ieder ander. Terwijl sommige andere kinderen met de ziekte maar 40 
jaar worden.” 
 
 
 
Lars voor de wedstrijd staande voor Mathijs de Ligt. 

 
Speciale aandacht dit jaar voor Laurens Knippenborg die door het vakblad De Trainer Coach gekozen werd tot 
amateurtrainer van het jaar.  
Op de volgende bladzijden eerst een aantal foto’s van de prijsuitreiking en daarna het verhaal dat in het vakblad stond in 
juni 2019. 

 Lars Verhoeven mag woensdag 08-05-2019 halve 
finale champions league mee het veld 
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DIGITALE NIEUWSBRIEVEN SEIZOEN 2018 – 2019 
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 2019 – 2020 
zijn er 2 gemaakt en die staan op de volgende 
bladzijden. 
 
 

Inhoud 
1 Privacywetgeving en deze nieuwsbrief 
2 29 maart vrijwilligers-/clubavond  
3 Nieuw kassasysteem kantine 
4 Nieuws van het bestuur 
5 Nieuws van het jeugdbestuur  
6 75 jarig bestaan RKZVC in 2020 
7 Seesing Tournament  
8 De Neefjes 
9 Tussenstand sponsoractie eerste elftal 
10 Nieuwe entree 
 

Agenda 
11 maart kruisjassen 
29 maart vrijwilligersavond 
8 april kruisjassen 
8 en 9 juni Seesing Tournament 
10 juni Verenigingsdag 
 

1 Privacywetgeving en deze nieuwsbrief 
Vanwege de AVG (privacy wetgeving) mag officieel de 
nieuwsbrief niet per mail aan leden worden gestuurd. 
Diegene die de nieuwsbrief niet meer per mail willen 
ontvangen, moet dit even mailen aan Bennie Storkhorst 
b.storkhorst@chello.nl. 
 

2 29 maart vrijwilligers-/clubavond 
Dit is een vooraankondiging. Later volgt meer informatie. 
 
3 Nieuw kassasysteem kantine 
Sinds begin dit jaar werken we in de kantine tot grote 
tevredenheid met een kassasysteem. Dit biedt ons veel 
voordelen in accuraatheid, inzicht in verkoop en 
verwerking hiervan. We zijn net begonnen en dus duurt 
het soms iets langer voor we een bestelling ingevoerd 
hebben. Graag uw begrip hiervoor! 
 
4 Nieuws van het Bestuur 
• Er worden voor het terras 2 parasols besteld. Tussen 

beide parasols komt een watergoot. Er zal geen gebruik 
worden gemaakt van windschermen aan de parasols. 
Later zal gekeken worden wat daarvoor de beste 
oplossing is. 

• De verenigingsdag zal op 2e pinksterdag worden 
georganiseerd. 

• Op zaterdag mag er voor 16.00 geen bier worden 
geschonken. Indien er al eerder geen wedstrijden meer 
zijn, mag Carina hier flexibel mee omgaan. 

• De kantine is in december aangesloten op het glasvezel 
netwerk maar moet nog beter worden ingesteld. 

 
 

 
 

• Er wordt een jaarlijkse klusdag voorgesteld. Op deze 
dag kunnen leden helpen met de vaste karweitjes in en 
om het terrein. Met het plannen van deze dagen 
kunnen leden hier rekening mee houden hopelijk zijn 
er dan ook meer leden beschikbaar. 

• Voor de AED cursus zal binnenkort een datum 
afgesproken worden. 

• Het organiseren van het jubileumfeest (75-jarig 
bestaan in 2020) is begonnen. Het bestuur gaat 
akkoord met het toepassen van een “jubileum logo” 
met dien verstande dat dit aangepaste logo wordt 
gedragen door alle keepers, en voorkomt op alle 
aanvoerdersbanden. 

 
5 Nieuws van het Jeugdbestuur 
• Door een tekort aan spelers bij de jeugd is besloten om 

JO12-1 en JO15-2 te laten vervallen. Hiervoor in plaats 
komt er in het voorjaar een JO13-3. 

• Nieuwe trainingspakken. Het jeugdbestuur is op dit 
moment bezig met het uitzoeken van nieuwe 
trainingspakken voor de jeugd. De wens is er om het 
aankomend jaar de gehele jeugdafdeling weer in het 
nieuw te steken. We zullen het resultaat hopelijk in 
september kunnen bewonderen. 

• De tijden van de competitiewedstrijden van de jeugd 
zijn sinds 30 januari aangepast. De wedstrijden 
beginnen ’s ochtends later en de JO19-1 (A-jeugd) 
begint de wedstrijd ’s middags om 15.00 uur. We 
hopen hiermee te bereiken dat de wedstrijden op 
zaterdag beter aansluiten op elkaar, zodat er minder 
momenten zijn, dat er niet gevoetbald wordt.  
Hieronder het nieuwe overzicht: 

JO8-1 11.00  
JO10-1 11.00  
JO11-1+2 11.00  
JO13-1 9.30  
JO13-2 12.15  

JO13-3 11.00  
JO15-1 13.30  
JO17-1 15.15  
JO17-2 13.30  
JO19-1 15.00  

 

http://www.rkzvc.nl/
https://twitter.com/RKZVC
mailto:b.storkhorst@chello.nl
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6 75 jarig bestaan RKZVC in 2020 

In het logo van RKZVC staat de 
oprichtingsdatum: 28 juni 1945. 
Ter voorbereiding van het jubileum 
is er een jubileumcommissie 
gevormd die bestaat uit Dick Schieven, Bennie 
Storkhorst, Dennis Krabbenborg, Henk Winkel, Jouke 
Knippenborg, Cas Maarse, Freek Toebes en Carina 
Hulshof. In twee vergaderingen is het raamwerk voor de 
activiteiten rondom het jubileum ongeveer vastgesteld. 
Uiteraard volgt er later meer info hierover. Wel zou de 
jubileumcommissie graag nog enkele vrijwilligers er bij 
willen hebben. Te denken valt aan: 

• Iemand uit de Club van 100 

• Iemand uit De Neefjes 

• Mensen die willen helpen met het verzamelen / zoeken 
en archiveren van oud materiaal. 

Uiteraard zouden we graag oud materiaal willen 
ontvangen (eventueel gescand) van mensen die dat thuis 
nog hebben liggen. Denk aan foto’s, filmpjes en 
krantenartikelen van de vorige eeuw. Hiervoor kun je 
contact opnemen met: 
Henk Winkel, 06-11186753, h.winkel74@upcmail.nl  
Bennie Storkhorst, 0544-351945 b.storkhorst@chello.nl  
 
7 Seesing Tournament 

De 17e editie van het JO12 Seesing Tournament zal 
worden gehouden op zaterdag 8 Juni 2019 en zondag 9 
Juni 2019.  
Het Seesing Tournament is een voetbaltoernooi voor 
eerstejaars D-pupillen dat wordt jaarlijks wordt 
gehouden op Pinksterzaterdag en 1e Pinksterdag op 
sportpark “de Greune Weide” te Zieuwent.  
Het deelnemersveld bestaat uit 9 JO12-elftallen van 
nationale en internationale topclubs. Uiteraard neemt 
ook het JO13-1 elftal van gastheer RKZVC deel aan dit 
toernooi (versterkt met enkele regionale spelers). 
De organisatie heeft haar uiterste best gedaan om een 
mooi deelnemersveld vast te kunnen leggen …. en dat is 
gelukt.  
Voor verschillende nationale- en internationale teams 
zijn we op zoek naar gastgezinnen. 
Voor meer informatie of opgeven als gastgezin, mail dan 
naar Raymond Niënhuis via onderstaand adres: 
Seesing Tournament (coördinator gastgezinnen) 
r.nienhuis7@chello.nl 
Hieronder de poule-indeling. 

  
  
8 De Neefjes 

Op vrijdag 25 januari jl. vond de 
eerste feestelijke avond plaats 
van de “Neefjes van RKZVC”. Het 
Groot-Gallisch Garnizoen trok 
vroeg in de avond samen in het 
praathuis van Veldmaarschalk en 
tevens Hofschenker, Freek Toebes. Van daaruit hebben 
we onszelf en de onvermijdelijke ketel met toverdrank 
verplaatst langs diverse Lichtenvoordse 
horecakampementen, alwaar we ons de grenadine en 
beukennootjes goed lieten smaken. Hatsjikidee!! 
Uiteraard lieten de “Eumkes van RKZVC” (bij 
gelegenheid: Dennis Krabbenborg, Stefan Beerten en 
Björn Domhof), tijdens deze avond, de kans niet voorbij 
gaan om het RKZVC-legioen nog even toe te spreken. 
Tijdens de door hen, op droogkomische wijze, geschetste 
toekomst van RKZVC, lachte menigeen zich een 
spreekwoordelijke “kroon in de bokse”!..... Hetgeen 
overigens voor velen van hen, geen enkele belemmering 
vormde om vervolgens nog te gaan dansen in diverse 
horecagelegenheden…. 
Kortom: we mogen spreken van een ronduit geslaagde 
avond, welke zeker smaakt naar meer!  
Mocht u zich willen aansluiten bij ons Garnizoen, dan 
kunt u zich voor nadere info melden bij Ruud 
Donderwinkel, Han Rouwhorst, Sjors Storkhorst of Björn 
Domhof. 
 
9 Tussenstand sponsoractie eerste elftal 

De top tien van de tussenstand in de sponsoractie van 

de 1e selectie staat beneden. Kijk voor de volledige lijst 

op de website van RKZVC. Dat kan ook via de volgende 

link. 

Voor de bepaling van de stand is op de volgende manier 

gerekend. 

• Momenteel (in januari) staan we op de 1ste plek en 
hebben we 37 doelpunten gemaakt in 16 wedstrijden. 

http://www.rkzvc.nl/
https://twitter.com/RKZVC
mailto:h.winkel74@upcmail.nl
mailto:b.storkhorst@chello.nl
mailto:r.nienhuis7@chello.nl
https://www.rkzvc.nl/1/246/tussenstand-sponsoractie-1e-selectie/
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Als we dit omrekenen naar 30 wedstrijden komen we 
op 69 doelpunten afgerond.  

• De tussenstand is als volgt tot stand gekomen. Als 
eerste is er gekeken naar de voorspelling met 
betrekking tot de ranking. Iedereen die ons op de 
eerste plek heeft voorspeld, heeft geen afwijking. Heb 
je ons op de tweede plek voorspeld, dan heb je een 
afwijking van 1 en heb je ons op plek 13 voorspeld heb 
je een afwijking van 12.  

• Om verder onderscheid aan te brengen, hebben we 
gekeken naar de voorspelling met betrekking tot het 
aantal doelpunten. Hierbij zijn we uitgegaan van 69 
doelpunten over 30 wedstrijden.  

• Belangrijk is dus: er wordt eerst gekeken naar de 
ranking en daarna pas naar het aantal doelpunten.  

 
Hieronder staat de top-tien in de tussenstand. 
 

 Sponsor Rang 
Doel- 
punten 

Tussen- 
stand 
rang 

Tussen- 
stand 
doel- 
punten 

Samen- 
gevoegd 

1 Mariët te Focht 1 66 0 3 0.3 

1 Huib Jonkman 1 66 0 3 0.3 

3 Sunarat Munphruek 1 65 0 4 0.4 

3 Sten Verbeek 1 65 0 4 0.4 

4 Bein Westerlaan 1 63 0 6 0.6 

5 Henk Winkel 1 60 0 9 0.9 

5 Lynn Hoogendoorn 1 60 0 9 0.9 

5 Bert Jonkman 1 60 0 9 0.9 

5 Edwin van Vuure 1 60 0 9 0.9 

10 Annette Vosters 1 45 0 24  

 
 
 
 
 
 

10 Nieuwe entree 

In december is de nieuwe entree gereed gekomen. 
Hierbij is het hekwerk volledig vernieuwd, de ingang aan 
de straatkant gekomen en de kassa daar naar toe 
verplaatst.  

Hartelijk dank aan allen die hierbij geholpen hebben!!! 
 

http://www.rkzvc.nl/
https://twitter.com/RKZVC
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1 Privacywetgeving en deze nieuwsbrief 
Vanwege de AVG (privacy wetgeving) mag officieel de 
nieuwsbrief niet per mail aan leden worden gestuurd. 
Diegene die de nieuwsbrief niet meer per mail willen 
ontvangen, moet dit even mailen aan Bennie Storkhorst 
b.storkhorst@chello.nl. 
 

2 Verenigingsdag 10 juni 
De verenigingsdag wordt dit jaar gehouden op 10 juni, 
aanvang volgens de bijgevoegde flyer. 

 

 

3 Zomercup 

 
 
 
 
 

http://www.rkzvc.nl/
https://twitter.com/RKZVC
http://www.facebook.com/rkzvc
mailto:b.storkhorst@chello.nl
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4 Tussenstand sponsoractie 1e elftal 
Nu de competitie van het 1e elftal geëindigd is, betekent 
het ook dat de sponsoractie ten einde is en de einduitslag 
bekend is. De bekendmaking van de winnaar wordt 
gedaan tijdens de verenigingsdag. Dus, verwacht je een 
hoge eindklassering dan is het zeker van belang dat je 
aanwezig bent om de prijs in ontvangst te nemen. 
 

5 Nieuws van het bestuur 
De voorbereidingen op het komende seizoen lopen. Er 
zijn verder geen bijzonderheden te melden. 
 

6 Nieuws van het jeugdbestuur 
Er heeft in het jeugdbestuur een bestuurswisseling 
plaats gevonden. Nicole Nijenhuis heeft aangegeven te 
willen stoppen. Zij bekleedt de functie 
wedstrijdsecretaris van de pupillen. Het jeugdbestuur 
heeft een opvolgster gevonden in de persoon van 
Natasja Klumperink. Wij bedanken Nicole voor haar 
jarenlange inzet en wensen Natasja veel succes toe. 
De voetbalschool gaat met ingang van het komende 
seizoen de trainingstijden aanpassen. De training zal op 
dinsdagmiddag na schooltijd zijn. Meer informatie 
hierover volgt nog. 
 

7 Tassenrek 
In december is de nieuwe entree gereedgekomen. Er 
ontbrak nog een tassenrek. Dit rek is inmiddels geplaatst. 
Het vriendelijke verzoek is dan ook om het rek te 
gebruiken waar het voor bedoeld is. 
 

8 Kampioenen 
In het laatste competitie weekend zijn er 3 teams 
kampioen geworden. 
Er worden bij RKZVC JO10-1 geen standen bij gehouden 
maar omdat RKZVC JO10-1 slechts eenmaal gelijk 
speelde en de laatste wedstrijd met 8-4 van naaste 
concurrent Ruurlo JO10-2 won, mag RKZVC JO10-1 zich 
toch kampioen noemen. RKZVC JO13-3 is overtuigend 
voorjaarskampioen geworden door te winnen van Zelos 
JO13-2 met 1-4. 
Het 3e elftal is op de laatste wedstrijddag ook officieel 
kampioen geworden. Onder toeziend oog van veel 
publiek werd Vios Beltrum verslagen met 4-0 waaronder 
een prachtig doelpunt van Tom te Molder. 
Op 10 mei is RKZVC 45+1 kampioen geworden. Drie 
overwinningen en een gelijk spel op die avond waren 
voldoende voor het kampioenschap. 
Foto´s staan aan het eind van deze nieuwsbrief. 
Allen proficiat!! 
 

9 75-jarig bestaan RKZVC in 2020 
In het logo van RKZVC staat de oprichtingsdatum: 
28 juni 1945. 
Ter voorbereiding van het jubileum is er een 
jubileumcommissie gevormd zoals eerder al gemeld. 
In twee vergaderingen is het raamwerk voor de 
activiteiten rondom het jubileum ongeveer vastgesteld. 
Uiteraard volgt er later meer informatie hierover. Wel 
zou de jubileumcommissie nog enkele vrijwilligers erbij 
willen hebben. Te denken valt aan: 
• Lid van de Club van 100 
• Lid van De Neefjes 
• Mensen die willen helpen met het verzamelen / zoeken 
en archiveren van oud materiaal. 
Uiteraard zouden we graag oud materiaal willen 
ontvangen (eventueel gescand) van mensen die dat thuis 
nog hebben liggen. Denk aan foto’s, filmpjes en 
krantenartikelen van de vorige eeuw. Hiervoor kun je 
contact opnemen met: 
Henk Winkel, 06-11186753, h.winkel74@upcmail.nl 
Bennie Storkhorst, 0544-351947 b.storkhorst@chello.nl 
Er is een eerste raamwerk gemaakt voor de activiteiten 
die plaats gaan vinden. Eén aspect willen we hier al 
noemen: er komt waarschijnlijk een speciaal logo. 
De bedoeling is dat de officiële start plaats vindt op de 
nieuwjaarsreceptie van 2020. 
 

10 10 Bijdragen voor de digitale nieuwsbrief 
Als er teams of personen zijn welke tekst hebben om in 
de nieuwsbrief te vermelden, kunnen zij dat mailen naar 
mskrabbenborg@gmail.com . 
Begin september komt de volgende nieuwsbrief van het 
seizoen 2019-2020 uit. Bijdragen zijn dus van harte 
welkom. 
 

11 Agenda 
8 en 9 juni Seesing Tournament 
10 juni Verenigingsdag 
7 juli Zomercup 
10 juli Start voorbereiding 1e elftal 
20 augustus “State of art” Keitoernooi 
24 augustus “State of art” Keitoernooi 
01 september Start competitie 1e elftal 
14 oktober kruisjassen 
11 november kruisjassen 
 
 
  

http://www.rkzvc.nl/
https://twitter.com/RKZVC
http://www.facebook.com/rkzvc
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12 Voorbereiding seizoen 2019 – 2020 1e elftal  
De voorbereidingen op het nieuwe seizoen voor het 1e 
elftal in de hoofdklasse zijn alweer in volle gang. Op de 
volgende bladzijde staat het voorlopige schema van 
wedstrijden en trainingen . Volg website voor eventuele 
wijzigingen. 

Week: 28 Dag: Tijd: Activiteit: 

Woensdag 10-jul 19.00  Aftrap Kantine 

    19.45  Training (01) 

Vrijdag 12-jul 19.15  Training (02) 

Week: 29 Dag: Tijd: Activiteit: 

Maandag 15-jul 19.45  Training (03) 

Dinsdag 16-jul 20.00  RKZVC - ATC '65 

Donderdag  18-jul 19.00  Training (04) 

Week: 32 (1) Dag: Tijd: Activiteit: 

Maandag 5-aug 19.45  Training (05) 

Dinsdag 6-aug 19.45  Training (06) 

Donderdag 8-aug 19.45  Training (07) 

Zaterdag 10-aug 17.00  RKZVC - DCS 

Week: 33 (2) Dag: Tijd: Activiteit: 

Maandag 12-aug 19.45  Training (08) 

Dinsdag 13-aug 20.00  ACHILLES '12 - RKZVC 

Donderdag 15-aug 19.45  Training (09) 

Zaterdag 17-aug 18.00  RKZVC - sv OBW 

Week: 34 (3) Dag: Tijd: Activiteit: 

Maandag 19-aug 19.45  Training (10) 

Dinsdag 20-aug ?? "STATE OF ART" keitoernooi 

Donderdag 22-aug 19.45  Training (11) 

Zaterdag 24-aug ?? "STATE OF ART" keitoernooi 

Week: 35 (4) Dag: Tijd: Activiteit: 

Maandag 26-aug 19.45  Training (12) 

Dinsdag 27-aug 19.45  Training (13) 

Donderdag 29-aug 19.45  Training (14) 

Zondag 1-sep 14.00  START COMPETITIE 

        

Week: 36 (5) Dag: Tijd: Activiteit: 

Dinsdag 3-sep 19.45  Training (15) 

Donderdag 5-sep 19.45  Training (16) 

Zondag 8-sep 14.00  2e Competitie-Wedstrijd 

 
 
 
 

13 Seesing Tournament  
Uiterlijk wordt het iedereen van harte aanbevolen om op 
het Seesing Tournament te gaan kijken. Hieronder het 
schema voor de zaterdag. Kijk eventueel ook op de site 
van het Seesing Tournament 
https://www.seesingtournament.nl/  
 

Zaterdag 8 juni 2019 

Tijd / Time  Wedstrijd / Match  

10:00-10:30  PSV  –  De Graafschap  

10:00-10:30  Ajax  –  OSC Lille  

10:45-11:15  AZ  –  RSC Anderlecht  

10:45-11:15  AC Milan  –  Feyenoord  

11:30-12:00  Ajax  –  Bayer 04 Leverkusen  

11:30-12:00  OSC Lille  –  PSV  

12:15-12:45  RKZVC  –  AC Milan  

12:15-12:45  Feyenoord  –  AZ  

13:00-13:30  Ajax  –  PSV  

13:00-13:30  De Graafschap  –  Bayer 04 Leverkusen  

13:45-14:15  AC Milan  –  AZ  

13:45-14:15  RSC Anderlecht  –  RKZVC  

14:30-15:00  OSC Lille  –  De Graafschap  

14:30-15:00  PSV  –  Bayer 04 Leverkusen  

15:15-15:45  Feyenoord  –  RSC Anderlecht  

15:15-15:45  AZ  –  RKZVC  

16:00-16:30  OSC Lille  –  Bayer 04 Leverkusen  

16:00-16:30  De Graafschap  –  Ajax  

16:45-17:15  RKZVC  –  Feyenoord  

16:45-17:15  RSC Anderlecht  –  AC Milan  

 
 
 
  

http://www.rkzvc.nl/
https://twitter.com/RKZVC
http://www.facebook.com/rkzvc
https://www.seesingtournament.nl/
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RKZVC JO10-1 kampioen  

 
Achter vlnr Erik Rouwhorst, Natasja Klumperink, Peter Rouwhorst.  
Voor vlnr Thijmen Dibbets, Romy Rouwhorst, Ruben Rouwhorst, Sep te Molder, Thijs Klein Nienhuis, Senna Waalderbos, 
Toon Domhof, Fedde Rouwhorst.  
 
RKZVC JO13-3 kampioen  

 
Vlnr Rens Spijkers, Ties Kampshof, Mylan Kolkman (achter), Milan te Bogt (voor) Hans Kampshof (achter), Jordi ter Bogt, 
Gijs Stortelder, Daan Spexgoor, Lars Wissink, Tim Wissink, Ben Domhof, Stijn Kampshof, Sem Rouwhorst, Denzel 
Hendriks, Sven Klein Nienhuis (links op de knieën), Eef Klein Holkenborg (rechts op de knieën)  
 

http://www.rkzvc.nl/
https://twitter.com/RKZVC
http://www.facebook.com/rkzvc
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RKZVC 3 kampioen  

 
Vlnr Roy Boekelder, Erik Rouwhorst, David Cuppers, Cas Maarse, Kevin Waalderbos, Guus Rouwhorst, Job Hummelink, 
Sjaak Storkhorst, Stefan Beerten, Mark Bokkers, Nick Spekschoor, Jasper Baks, Remco Bokkers, Tom te Molder, wouter 
Toebes, Brian Voorhuis, Niels te Molder, Martin Slot  
 
RKZVC 45+ 1 kampioen  

 
Achter vlnr Marco Waalderbos, Hans Kampshof, Raymond Niënhuis, Jos Kolkman, Rene Klein Holkenborg, Ferdinand 
Schutten, Rene Doppen, Tonnie Hulshof  
Voor vlnr Henry Weikamp, Raymond Meekes, Jos Heutinck, Peter Rouwhorst, Wilbert Stoverinck  

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


 

  

Website, twitter- en facebookberichten in 2018-2019 
 
Juli 2018 
 
In memoriam Joost Rouwhorst  
  
Vanmiddag bereikte ons het bericht, waarvan we hoopten dat het nooit zou komen. 
Maar helaas heeft RKZVC lid  

Joost Rouwhorst 
in zijn al 6 jaar durende strijd tegen zijn ziekte, in de leeftijd van 53 jaar, uiteindelijk 
toch het onderspit moeten delven. Wij verliezen in Joost een bevlogen clubman. 
Na zijn actieve voetbalcarrière, waarbij zijn harde schot door menig tegenstander 
gevreesd werd, was hij op vele fronten actief voor de vereniging. Eerst als 
jeugdleider, maar met name jarenlang als assistent-scheidsrechter bij het eerste 
elftal. En ook als er wat te klussen viel, was Joost altijd als een van de eersten van 
de partij. De schok was dan ook groot toen hij moest melden dat hij ernstig ziek 
was, waardoor hij de vlag niet langer kon hanteren. Maar ook gedurende zijn ziekte 
bleef hij als leider steun en toeverlaat van ons eerste elftal, en verrichtte hij menig 
hand en spandienst waar en wanneer hij maar kon. Wij zijn blij en trots dat wij hem 
in ons midden hebben mogen hebben en dat wij toch voor wat afleiding hebben kunnen zorgen tijdens zijn strijd tegen de 
vreselijke ziekte die hem vandaag dan uiteindelijk noodlottig is geworden. Joost, wij kunnen je niet genoeg bedanken voor 
alles wat je voor RKZVC hebt gedaan en betekent. Rust zacht, de strijd is voorbij. 
  
Wij wensen zijn vriendin Inge en zijn familie en vrienden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verschrikkelijke verlies. 
Leden en bestuur RKZVC. 
 
Indeling competitie RKZVC 1 2018-2019 

2-9-2018 14.00 Fortuna Wormerveer RKZVC 

9-9-2018 14.00 RKZVC Hollandia 

16-9-2018 14.00 RKZVC Alcides 

23-9-2018 14.00 Silvolde RKZVC 

30-9-2018 14.00 RKZVC DEM (RKVV) 

7-10-2018 14.00 Hoogland RKZVC 

14-10-2018 14.00 RKZVC Hoogeveen 

21-10-2018 14.00 MSC/Amslod RKZVC 

28-10-2018 14.00 RKZVC Be Quick887 

4-11-2018 14.00 Achilles894 RKZVC 

18-11-2018 14.00 RKZVC AWC 

25-11-2018 14.00 RKHVV RKZVC 

2-12-2018 14.00 RKZVC SDO 

9-12-2018 14.00 Purmersteijn RKZVC 

16-12-2018 14.00 RKZVC Bataven 

20-1-2019 14.00 Alcides RKZVC 

27-1-2019 14.00 RKZVC Hoogland 

3-2-2019 14.00 DEM (RKVV) RKZVC 

10-2-2019 14.00 RKZVC MSC/Amslod 

17-2-2019 14.30 Hoogeveen RKZVC 

10-3-2019 14.00 RKZVC Achilles894 

17-3-2019 14.00 Be Quick887 RKZVC 

24-3-2019 14.00 RKZVC RKHVV 

7-4-2019 14.00 AWC RKZVC 

14-4-2019 14.00 RKZVC Purmersteijn 

20-4-2019 18.00 SDO RKZVC 

5-5-2019 14.00 Hollandia RKZVC 

12-5-2019 14.00 RKZVC Fortuna Wormerveer 
sv 

19-5-2019 14.00 RKZVC Silvolde 

26-5-2019 14.00 Bataven RKZVC 

 



 

  

ZOMERCUP AFGELAST  

Het overlijden van Joost Rouwhorst en de herdenkingsbijeenkomst van komende zondag, heeft ons doen besluiten 
de Zomercup van komende zondag af te lasten. Naar een nieuwe datum wordt gekeken. Deze zal later bekend 
worden gemaakt. 
 
TERUGBLIK SEIZOEN 2017-2018 

Alle verslagen in De Gelderlander over RKZVC 1 zijn 
verzameld in een naslagwerk. Nog een laatste keer 
terugblikken op het fantastische seizoen 2017-2018 voordat 
de 1e selectie op 9 juli weer begint te trainen ter 
voorbereiding van het volgende seizoen. Lees het naslag 
werk via onderstaande link: 
https://www.rkzvc.nl/…/RKZVC_1_-
Naslag_De_Gelderlander_201… 
 
 

RKZVC stelt graag twee bedrijven voor die onze prachtige 
club gaan steunen, als nieuwste Business Club leden: 

Damen Gifts  

De Heer - IJs en Snacks 
 
Vandaag presteren wij U onze nieuwste sponsoren! 

Paashuis Bedrijfswagens BV 

Beukenhorst Koffie 

Roorda Vastgoed 
 

  
 
Terugblik seizoen 2017 - 2018 / start seizoen 2018-2019 
Via de volgende link is een video samenvatting te zien van het prachtige seizoen 2017-2018. 
En via de volgende link is een sfeerimpressie te zien van de 1e training voor het nieuwe seizoen 2018-2019.  
 

WE ZIJN WEER BEGONNEN 
Daar waar wij begin van deze week nog een naslagwerk van het afgelopen seizoen deelden met jullie, en menigeen nu 
van een biertje geniet op de Zwarte Cross, is RKZVC begonnen met de eerste trainingen van het zomer-blok. Zie 
hieronder een sfeerimpressie van de eerste training!  
YOUTUBE.COM  we zijn weer begonnen! sfeerimpressie van de eerste training seizoen 2018 - 2019 
 

Supportersbus 
Op 2 september speelt RKZVC haar eerste wedstrijd in de Hoofdklasse A. Om 14:00 zal er worden afgetrapt in 
Wormerveer tegen Fortuna. Om 11:15 vertrekt er een supportersbus vanaf de Greune Weide richting Wormerveer. 
Busstickets kosten €15,- per persoon. Opgeven kan door uw naam en de desbetreffende wedstrijd te mailen naar 
secretaris@rkzvc.nl #metdebusnoarwormerveer 
 
De Voorzet 2018-2019 
De presentatiegids "De Voorzet 2018-2019" is klaar en bij alle leden aan huis bezorgd. In de kantine liggen nog enkele 
exemplaren voor liefhebbers. Digitaal is de presentatiegids (2,8 MB) te lezen via de volgende link. 

 
Helaas staan er twee namen verkeerd geschreven (onze excuses daarvoor):  
Blz 24 Wilbert Stoverink : moet Wilbert Stoverinck zijn 
Blz 25 Doris Klein Holkenborg: moet Dorus Klein Holkenborg zijn 
 

https://www.rkzvc.nl/…/RKZVC_1_-Naslag_De_Gelderlander_201…
https://www.rkzvc.nl/…/RKZVC_1_-Naslag_De_Gelderlander_201…
https://www.facebook.com/rkzvc/photos/a.750659275081247.1073741828.750652051748636/1113309345482903/?type=3
https://www.facebook.com/rkzvc/photos/a.750659275081247.1073741828.750652051748636/1113309345482903/?type=3
https://www.facebook.com/rkzvc/photos/a.750659275081247.1073741828.750652051748636/1113156345498203/?type=3
https://www.facebook.com/rkzvc/photos/a.750659275081247.1073741828.750652051748636/1113156345498203/?type=3
https://www.facebook.com/PaashuisBV/?fref=mentions
https://www.facebook.com/Beukenhorst-Koffie-339546846100120/?fref=mentions
https://www.facebook.com/rkzvc/photos/pcb.1130007640479740/1130000010480503/?type=3
https://www.facebook.com/rkzvc/photos/pcb.1130007640479740/1130000010480503/?type=3
https://www.facebook.com/rkzvc/photos/pcb.1130007640479740/1130000110480493/?type=3
https://www.facebook.com/rkzvc/photos/pcb.1130007640479740/1130000110480493/?type=3
http://www.youtube.com/watch?v=k1h61DXGkag
https://www.youtube.com/watch?v=hHtwPyaGTZw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DhHtwPyaGTZw&h=AT0e1pEqI7IXHhkxld01ucCs13UbHqmhcXCJi1kkTpqb7Swu6yusyopqqoNCoRa-RIWlvAZjIrz6Oaz5OR3ZfyJ3PMoE-3kCtaqW_u7-a8NabLxH6HVdC5kD36CFZQRf3cB2t2f2FQXP
https://www.facebook.com/hashtag/metdebusnoarwormerveer
https://www.rkzvc.nl/Data/RKZVC/Modules/TekstPagina/Front/bestanden/_specifiek/M_418/De_Voorzet_2018-2019.pdf
https://www.facebook.com/rkzvc/photos/pcb.1130007640479740/1130000010480503/?type=3
https://www.facebook.com/rkzvc/photos/a.750659275081247.1073741828.750652051748636/1113309345482903/?type=3
https://www.facebook.com/rkzvc/photos/pcb.1130007640479740/1130000110480493/?type=3
https://www.facebook.com/rkzvc/photos/a.750659275081247.1073741828.750652051748636/1113156345498203/?type=3


 

  

Nieuwe sponsors - reclamezuil aangepast 
Met RTI heeft RKZVC een nieuwe hoofdsponsor. Daarnaast is Rouwhorst Plafonds en Wanden nieuw als Z-sponsor en 
zijn er V- en C-sponsors bijgekomen. Reden om de reclamezuil bij de ingang van De Greune Weide aan te passen. 
Hieronder staan de drie zijden van de zuil. 

    
 
Augustus 2018 
 
Fletcher TOP Toernooi 
Op 14 en 18 augustus wordt in Rijssen het FletcherTop Toernooi gespeeld waaraan 
RKZVC voor het eerst mee doet. Hieronder volgende achtereenvolgens de poster en het 
speelschema. 

 
 

 
 
 
 
 
  

https://www.facebook.com/rkzvc/photos/a.750659275081247.1073741828.750652051748636/1151637048316799/?type=3
https://www.facebook.com/rkzvc/photos/a.750659275081247.1073741828.750652051748636/1151637048316799/?type=3


 

  

RKZVC presenteert twee oer-Achterhoekse bedrijven die onze prachtige club gaan 
steunen, als Business Club leden: SteentjesWoltersMulder advocaten & mediators én: 
Schoppen Bouw; een echt Zieuwents bedrijf dat klaar staat voor al uw bouw klussen! 

 
 
 
START TWEEDE 
TRAININGSBLOK 
Gisteren is de eerste selectie gestart met het tweede 
trainingsblok deze zomer. Op onderstaande foto zijn de 
heren in het nieuwe trainingstenue te zien. 
 
 
 
 
 

 
“De Voorzet 2018-2019" is klaar 
De presentatiegids "De Voorzet 2018-2019" is klaar en bij alle leden aan huis bezorgd. In de kantine liggen nog enkele 
exemplaren voor liefhebbers. Digitaal is de presentatiegids (2,8 MB) te lezen via de volgende link. 
Helaas staan er twee namen verkeerd geschreven (onze excuses daarvoor): 
Blz 24 Wilbert Stoverink: moet Wilbert Stoverinck zijn 
Blz 25 Doris Klein Holkenborg: moet Dorus Klein Holkenborg zijn 
 
Einduitslag van de sponsorcontracten 
Eind juni is de einduitslag gemaild aan degenen die meegedaan hebben met een sponsorcontract bij RKZVC 1 om de 
eindplek in de competitie te voorspellen en het gescoorde aantal doelpunten. Enkele deelnemers vonden dat er in dat 
overzicht te weinig duidelijkheid stond.  
Leuk weetje voor het archief: 
Toen RKZVC 1 van de 3e klasse naar de 2e promoveerde dachten 2 mensen dat we kampioen zouden worden. 
Toen RKZVC 1 van 2e klasse naar de 1e promoveerde waren dat er ineens 93. 
 
NIEUWE SERIE TECHNIEK TRAININGEN STARTEN IN SEPTEMBER!! 
In september start een nieuwe serie techniektrainingen voor jeugdspe(e)l(st)ers in de Hamalandhal in Lichtenvoorde. 
Via de volgende link is meer informatie te lezen en is te zien hoe geïnteresseerde jeugdspelers zich kunnen aanmelden. 
 
Seizoensopening RKZVC 

Hallo leden van RKZVC, 
De start van het nieuwe voetbalseizoen staat weer voor de deur! 
Het eerste elftal heeft al enkele keren de voetbalschoenen 
aangetrokken en voor de andere teams zal dit ook niet lang meer 
duren. Het is alweer even geleden dat er gevoetbald is bij 
RKZVC. Normaliter is de verenigingsdag de laatste keer. 
Vanwege de drukke agenda’s van sommige teams en de 
geweldige prestaties daaraan verbonden is de verenigingsdag er 
afgelopen seizoen bij in geschoten. 
Dit willen we rechtzetten om het seizoen met zijn allen samen te 
openen op 1 september. Voor de jeugd zullen er leuke 
spelletjes, onder andere Bubbelbal, zijn om te werken aan een 
goede teambuilding. Voor de senioren zal er een heuse strijd 
losbarsten op het hoofdveld waarmee serieuze prijzen te verdienen zijn. Bij een goed resultaat speel je jezelf ook nog 
eens in de kijker bij de trainer van je elftal. Deze spektakelstukken worden na afloop vervolgd met wat eten en te 
drinken om bij te praten na de voetbalzomer. 
Het programma die dag is als volgt: 
15:00 – Aanvang jeugdspelen (Teams die uit spelen kunnen later aansluiten en alsnog aan alle activiteiten deelnemen. 
16:30 - Titanenstrijd (individueel) der Senioren (na wedstrijd JO19) – Opgave ter plaatse 
17:00 - Eten verzorgd door club 
Jeugdspelers kunnen zich opgeven of afmelden bij hun eigen trainer of leider. 
Wij hopen op een grote opkomst deze dag! 

 
Teamfoto´s maken start zaterdag 
Het maken van teamfoto´s start zaterdag 1 september weer bij de jeugd. Dick Schieven zal dit jaar de foto´s gaan maken. 
Hieronder het voorlopige schema. 

https://www.rkzvc.nl/Data/RKZVC/Modules/TekstPagina/Front/bestanden/_specifiek/M_418/De_Voorzet_2018-2019.pdf
https://rkzvc.voetbalassist.nl/Data/RKZVC/Modules/TekstPagina/Front/bestanden/_specifiek/N_186/NIEUWE_SERIE_TECHNIEK_TRAININGEN_STARTEN_IN_SEPTEMBER.pdf


 

  

HORECAPERSONEEL GEZOCHT 
Voor de kantine van De Greune Weide we opzoek naar een leuke spontane 
meid (18+). Je zult één à twee dagen in het weekend werken: de vrijdagavond, 
de zaterdagmiddag of avond en/of de zondagmiddag. Deze diensten worden 
gekenmerkt door alleen maar gezelligheid, dat wil jij toch niet missen?! Ken jij 
of ben jij iemand die dit leuk lijkt? Laat ons het dan weten en stuur dan een 
berichtje naar 0630814192. 
 

Vertegenwoordig RKZVC tijdens 
Zomer in Zieuwent op TV Gelderland 
Wil jij RKZVC vertegenwoordigen tijdens de TV-opnames van 
Zomer in Zieuwent? Op donderdag 23 mag je in tenue als 
RKZVC-er onze prachtige club vertegenwoordigen op omroep 
Gelderland. Heb je tijd tussen 16:30 en 19:00? Wij zijn op zoek 
naar een groep van in totaal 10 jongens en meisjes! Wil jij 
eeuwige roem op TV en misschien zelfs bijdragen aan de titelwinst "mooiste 
dorp van Gelderland" voor Zieuwent? Meld je dan nu snel aan! We hebben 
maar een beperkt aantal plekken dus meld je zo snel mogelijk. Opgeven kan bij 
onze secretaris Dick Schieven door te mailen naar secretaris@rkzvc.nl of door 
een appje te sturen naar 0627083077.  
 
Video “De Zomer in Gelderland” 
Donderdag 23 augustus was "De Zomer in Gelderland" in Zieuwent. Wie dit 
massaal bezochte spektakel nog eens wil bekijken, kan dat ook doen via de 
website van RKZVC (in 3 delen) 
https://www.youtube.com/user/RKZVCTVZIEUWENT/videos 

 
RKZVC op Omroep Gelderland in de Zomer in Gelderland.  
Vanavond kort na 18.00 op TV Gelderland. 

 
Supportersbus naar Wormerveer 
Op 2 september speelt RKZVC haar eerste wedstrijd in de Hoofdklasse A. Om 
14:00 zal er worden afgetrapt in Wormerveer tegen Fortuna. Om 11:15 vertrekt 
er een supportersbus vanaf de Greune Weide richting Wormerveer. Busstickets 
kosten €15,- per persoon. Opgeven kan door uw naam en de desbetreffende 

wedstrijd te mailen naar secretaris@rkzvc.nl #metdebusnoarwormerveer 
 
Benefietwedstrijd Joost Rouwhorst zaterdag 15 september 
Zaterdag 15 september speelt RKZVC thuis om 19:30 tegen Alcides uit 
Meppel. Deze wedstrijd zal in het teken staan van Joost Rouwhorst. Joost 
heeft zich jarenlang met ziel en zaligheid ingezet voor RKZVC maar is ons 
helaas ontvallen deze zomer. Ter nagedachtenis aan hem zal er voor de 
wedstrijd 1 minuut stilte gehouden worden in aanwezigheid van de familie 
van Joost. Daarnaast zullen er bij de ingang collectebussen staan zodat u de 
gelegenheid hebt om een donatie te doen aan het KWF, ten behoeve van het 
onderzoek naar geneesmiddelen tegen de verschrikkelijke ziekte waar 
helaas ook Joost de strijd niet van kon winnen. 

 
Wij hopen op een prachtige wedstrijd van 
onze club zodat wij Joost mogen 
herdenken daar waar hij zo graag was. 
 

Erg mooi bedrag benefiet 
Joost Rouwhorst 
De benefietwedstrijd 
gisteravond voor Joost 
Rouwhorst heeft door vrije gift en 
entreegelden dit mooie bedrag opgeleverd. 
Iedereen die hieraan heeft bijgedragen willen 
we hiervoor hartelijk danken. 

 

 Joost Rouwhorst 

mailto:secretaris@rkzvc.nl
https://www.youtube.com/user/RKZVCTVZIEUWENT/videos
https://www.facebook.com/hashtag/metdebusnoarwormerveer
https://www.alcides.nl/
https://www.alcides.nl/
https://www.kwf.nl/pages/default.aspx
https://www.facebook.com/rkzvc/photos/a.750659275081247/1199991510148019/?type=3&__xts__%5b0%5d=68.ARCGJXsPKEMf_qlsBOv9uNbdnClbdiKcN0QgBlxiYrO8uH8dsVITPkrNxYL0L3gOVvt2amjCt8Dw8EK7a4_zF1uYsGOSR1wE69lIiXHB6aUuvfsKmNu_7KyI8DkDs9RqQjYIQ9YNrJ3u4itCkt_3NDHY9ARwiBqzdk9BiT1XfLsIP-ZsGpfSqw&__tn__=EHH-R


 

  

September 2018 
 
De Seizoensopening van RKZVC met o.a. het scooter schieten 
voor de jeugd was een succes. De oudere jeugd kon onze rijder 
niet vellen maar de jongste jeugd lukt het wel! De jeugd heeft de 
toekomst! Wij willen ook BubbelBal bedanken en natuurlijk al onze 
vrijwilligers die hebben geholpen om het tot een mooie dag te 
maken! 
 
 

 
ACHTERHOEK-CUP 
RKZVC neemt dit jaar  
deel aan de 
Achterhoek-
Cup met een 
beloftenteam 
onder leiding 
van Ferhat 

Ozerdogan. Dit beloftenteam zal worden gevormd door 
spelers uit het 1e, 2de, 3de en de O19. Dinsdag 18 
september zal de eerste wedstrijd zijn voor dit 
beloftenteam. Om 20.00 zal dit team op de Greune Weide 
aantreden tegen FC Trias 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neefjes van RKZVC 

Wat in de aanloop naar de derby RKZVC – Longa’30 als een ludieke actie van onze buren uit 
Lichtenvoorde begon, is inmiddels de aanzet voor een nieuwe club van mensen die RKZVC een 
warm hart toedraagt. 
Wij zijn de “Neefjes van RKZVC” en hebben als doel om onze voetbalvereniging financieel te 
helpen zodat iedereen voetbal kan spelen op zijn/ haar eigen niveau en met de juiste 
faciliteiten.  
Ieder “Neefje” (m/v), doneert jaarlijks €100,- aan de club. Hij of zij ontvangt daarvoor, naast 
eeuwige roem, een “Neefje van..”-lidmaatschapskaart. Deze geeft toegang tot alle 
thuiswedstrijden van RKZVC. Ook ontvang je de presentatiegids en wordt je uitgenodigd voor 
onze jaarlijkse feestavond (deze beloven op voorhand legendarisch te worden…).  
Iedereen van 18 jaar of ouder kan “Neefje van ….” worden. Denk aan supporters, leden, oud-leden, vrijwilligers, ouders 
en alle overige inwoners van Zieuwent en omstreken. Ook (eenmans-)bedrijven kunnen lid worden. De namen van alle 
“Neefjes” worden vermeld op de website van RKZVC. 
Mensen die reeds lid zijn van RKZVC en/of in het bezit zijn van een seizoenkaart, krijgen een korting op het 
lidmaatschap van de “Neefjes” van €25,-. 
Aanmelden kan door het invullen en ondertekenen van bijgevoegd inschrijf- en machtigings-formulier. Deze kun je 
onder meer vinden in de kantine en op de website, www.rkzvc.nl. Je kun je ook rechtstreeks melden bij één van de 
initiatiefnemers, Ruud Donderwinkel, Han Rouwhorst, Björn Domhof of Sjors Storkhorst. 
Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Betaling zal geschieden aan het begin van het boekjaar/ 
lidmaatschapsjaar of bij aanmelding. Klik op de link voor het --> Inschrijfformulier 
In de aankondiging op de radio, van het programma “Zomer in Gelderland”, werd Zieuwent qua ijver en 
doorzettingsvermogen vergeleken met dat dorpje uit Astrix en Obelix. 
Laten we ook nu met z’n allen die vergelijking weer waarmaken! 
Twijfel niet langer en steun met velen onze club uit het “Gallië van Gelderland”, door massaal lid te worden van de 
“Neefjes van RKZVC”! Dan beklinken we ook dit succes binnenkort met een goed glas “toverdrank” …..en zo u wenst 
een everzwijn…. 

 
  

http://www.rkzvc.nl/
https://rkzvc.voetbalassist.nl/Data/RKZVC/Modules/TekstPagina/Front/bestanden/info__inschrijving_doorlopende_machtiging.pdf


 

  

Jaarvergadering RKZVC 2018 
Maandag 17 september start om 20:30 de jaarvergadering van RKZVC.  
Hieronder staat de agenda. 
In de volgende link zijn de Concept notulen van de Jaarvergadering 2017 te lezen. 

 Agenda jaarvergadering RKZVC  
  

 Datum: Maandag 17 september 2018  

 Aanvang: 20.30 uur  

 Locatie: Kantine RKZVC  
1. Opening door de Voorzitter  
2. Binnengekomen stukken  
3. Notulen jaarvergadering 2017 (notulen staan op www.rkzvc.nl gepubliceerd)  
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: Huub Wopereis    Niet herkiesbaar  
 Rene Doppen Herkiesbaar  
 Richard Hendriksen 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  
 
Opvallende prestatiepiek van de Rooms Katholieke Zieuwentse Voetbal Club 
Twitter van Fortuna Wormerveer 

 
 
Scheidsrechters gezocht 
Vind je het leuk om binnen onze club als verenigingsscheidsrechter bij 
de senioren te fungeren, geef je dan op snel op voor de cursus wie 
binnenkort van start gaat. Opgave via: 
wedstrijdsecretarissenioren@rkzvc.nl 
 
RKZVC won 1e thuiswedstrijd tegen Hollandia met 3-0 en kreeg 
erg veel reacties 
De Gelderlander: Er zit geen rem op bij RKZVC 
 
Een twitteraar: Vanmorgen met veel plezier alle berichten over RKZVC 
gelezen. Ik ken veel mensen bij die club. Ik blijf het ongelooflijk vinden 
wat daar gebeurd. Heel stiekem dacht ik even aan de derde divisie! 
Een droom in Zieuwent? Of gewoon heel goed mogelijk? Ik ga voor 
dat laatste. 
 

https://www.rkzvc.nl/Data/RKZVC/Modules/TekstPagina/Front/bestanden/_specifiek/M_330/Concept_Verslag_jaarvergadering_2017.pdf


 

  

Afgelopen maandag werden de trainers van RKZVC bijgeschoold door de KNVB 
Afgelopen maandag gaf de KNVB een bijscholing inclusief presentatie en demonstratie voor alle jeugdtrainers van 
RKZVC. Hierbij waren de meeste jeugdtrainers aanwezig. Tijdens deze avond was er ook aandacht voor RINUS, de 
online-tool voor alle trainers als hulpmiddel tijdens de traingingen.  
Al met al een leerzame en gezellige avond om de volgende RKZVC generatie klaar te stomen voor het hoogst haalbare! 
 
 
 
 
 

 

 

Jubilarissen op jaarvergadering 
Dit jaar zijn er 11 jubilarissen. Vier 
daarvan konden niet aanwezig zijn. 
De wel aanwezige jubilarissen 
werden door voorzitter Johnny 
Cuppers even in het zonnetje gezet 
en kregen een attentie en bedankt 
voor hun inzet in al die jaren. 
- 50 jaar lid waren Ferdinand Schutten, Martin Toebes en Rene Doppen. Zij krijgen een rondvlucht aangeboden. 
- 40 jaar lid zijn Guus Kolkman, Sander Kolkman (afwezig) en Jelle Krabbenborg. Zij kregen een pen met inscriptie. 
- 25 jaar lid zijn Bart Kolkman, Lars Krabbenborg, Roel Lankveld (afwezig) , Derk Toebes (afwezig) en Mark Knippenborg 
(afwezig) . Zij kregen een pen met inscriptie. 
 
Hieronder de foto's van de aanwezige jubilarissen. 

       
Ferdinand Schutten  Martin Toebes  Rene Doppen 

    
Guus Kolkman  Jelle Krabbenborg 

    
Bart Kolkman  Lars Krabbenborg 



 

  

ROUWHORST NIEUWE Z-SPONSOR 
Als Zieuwents bedrijf heeft Rouwhorst Plafonds en Wanden zich aangesloten als (Z+) sponsor van RKZVC. Het bedrijf is 
gespecialiseerd in het leveren en monteren van systeemplafonds en scheidingswanden. Al meer dan 25 jaar zijn zij thuis 
in het afbouwen van grote tot kleine projecten. Heren Rouwhorst, bedankt voor de samenwerking! 

Nostalgie uit de negentiger jaren van de vorige eeuw. 
Een plakboek van Jos Heutinck is volledig gescand. Het was een hels 
karwei maar meerdere spelers uit die tijd wilden dit graag nog wel 
eens zien en bewaren. 
Voor velen erg leuk om nog eens door te bladeren. 
 
Het bestand staat onder Clubinfo - Archief - Voetbaljaarboeken maar 
kan via de volgende link ook direct worden geopend. 
 

Ook bij de uitwedstrijd naar Hoogland rijdt er zondag a.s. een 
supportersbus.  
De prijs blijft € 15 per persoon.  
Vertrek om 12.15 bij de kantine.  
Opgave uiterlijk vrijdag 5 oktober 20.00 bij Willie Klein Holkenborg: 06-
10756423. 
 
Op maandag 8-10-2018 is weer de eerste kruisjasavond van het 
seizoen.  
Klik op de volgende link om te zien wanneer alle kruisjasavonden zijn. 
 
Samenvatting van de wedstrijd RKZVC-DEM inclusief interviews met de hoofdtrainers 
van beide teams. 
Video samenvattingen van wedstrijden worden al jaren gemaakt. Na deze wedstrijd was er voor 
de eerste keer een interview met beide trainers. 
klik hier voor de samenvatting van de wedstrijd RKZVC-DEM 
klik hier voor het interview met hoofdtrainers Laurens Knippenborg en Arvid Smit  
 
TrainersMagazine 28 sep.  
Om het Nederlands voetbal hogerop te brengen, moeten we op zoek naar clubs die het anders doen. Vandaag luisteren 
we naar het verhaal van RKZVC, een klein clubje, die de hoofdklasse haalde zonder de spelers van het eerste te betalen. 
Wat is het geheim? 
  

https://www.rkzvc.nl/Data/RKZVC/Modules/TekstPagina/Front/bestanden/_specifiek/M_415/Voetbaljaarboek_1995_-_1999.pdf
https://www.rkzvc.nl/358/kruisjassen/
https://www.youtube.com/watch?v=C3icWOnV0S8
https://www.youtube.com/watch?v=BJL0CHtKfnQ&t=42s
https://twitter.com/TrainersMag/status/1045646808075112448


 

  

DE HOOFDKLASSE HALEN ZONDER TE BETALEN 
 

Om het Nederlands 
voetbal hogerop te 
brengen, moeten we 
op zoek naar clubs en 
trainers die het anders 
doen. Vandaag 
luisteren we naar het 
verhaal van RKZVC uit 
Zieuwent, een clubje 
van 350 leden, die de 
hoofdklasse haalde 
zonder de spelers van 
het eerste te betalen. 
Wat is het geheim? In 
plaats van de trainer 
aan het woord te laten, 
kijken we dit vooral de 
organisatie. Aan het 
woord is, Johnny 
Cuppers, voorzitter RKZVC. 
  
Tekst: Paul van Veen | Foto's: Lotte Bekkenutte 
  
 De laatste keer dat RKZVC ‘hoog’ (in die tijd de derde klasse – red.) heeft gespeeld, is alweer enige tijd geleden. 
“Hiervoor moeten we wel terug naar de jaren 70”, begint Johnny Cuppers aan het jongensboek RKZVC. “Dat waren de 
vaders van de spelers van nu. Ongeveer de helft van de spelers die nu in het eerste spelen, zijn zonen van dat elftal. 
Dat maakt het verhaal extra speciaal.” 
  
“We wisten dat er een goede lichting aan zat te komen en daar wilden we het optimale uit halen. Toen deze lichting de 
senioren-leeftijd kreeg, hebben we als bestuur tegen elkaar gezegd: we moeten proberen om deze jongens voor de 
club te behouden. Goede spelers hebben we altijd wel, maar je zag dat spelers toch ergens anders hun geluk gingen 
zoeken. En de spelers die het bij een profclub net niet haalden, kwamen vaak niet naar onze club terug. Ze gingen 
toch ergens anders voetballen omdat ze ons net een maatje te klein vonden.” 

 
“Als bestuur hebben we gezegd dat we randvoorwaarden zo optimaal mogelijk wilde maken. Alles moest goed voor 
elkaar is. Dus moesten we zorgen voor een goede trainingsaccommodatie, een goed clubhuis, goede velden, goede 
ballen en ook heel belangrijk: een goede trainer. De jongens moeten wel het idee hebben dat ze geprikkeld worden, 
dat ze er nog niet zijn en dat er vooruitgang in zit. Als de groep denkt dat de man die voor de groep staat flauwekul aan 
het vertellen is en ze niks meer leren, dan heb je kans dat ze verder gaan kijken voor hun ontwikkeling. Die trainer 
hebben we gevonden in de persoon van Laurens Knippenborg. Een trainer met hoofdklasse-ervaring, maar die het zag 
zitten om bij ons in de derde klasse te beginnen.” 

 
“Dit heeft geholpen om de talentvolle spelers bij RKZVC te houden. Vervolgens vragen we ieder jaar aan de spelers: 
Wat mis je nog? Wat kunnen we nog doen voor jullie? Daar komt ieder jaar minder uit. Het enige verzoek van dit jaar 
was om WiFi in de bus te krijgen. Als zij dat belangrijk vinden, gaan wij proberen om dat voor elkaar te krijgen.” 
 

“Alles is erop gericht dat ze ons niet aan kunnen spreken dat ze iets missen.” 

 
“De prestaties waren goed en je zag langzamerhand spelers met RKZVC-roots terug keren. Het zijn dan ook echt 
kameraden van elkaar. Ze spelen omdat ze het leuk vinden en graag met elkaar willen optrekken en presteren. Niet 
omdat ze een paar honderd euro krijgen.” 



 

  

“Eén ding weet iedereen. Wij betalen niet en zullen ook 
nooit betalen. Spelers moeten het voor hun hobby doen. 
We zijn een clubje van 350 leden, dus de financiële 
middelen zijn er ook gewoon niet. Gelukkig zitten er wel 
veel ondernemers in ons dorp en de sponsorcommissie 
gaat ieder jaar hard aan de slag om de kosten af te dekken. 
De bus gaat komend jaar duurder worden in verband met 
de extra reistijd, de trainersstaf wordt groter, we werken 
inmiddels met camerabeelden en dat is iedere wedstrijd 
toch ook weer een paar honderd euro.” 
  
“Dat is allemaal mooi, maar als bestuur vinden wij het 
allerbelangrijkste dat de rest er van de club geen nadeel 
ondervindt van het feit dat het eerste zo hoog speelt. Het 
moet geen nadeel zijn, maar juist een voordeel zijn voor de 
andere leden. Niemand vindt het erg dat het eerste iets meer krijgt, maar het mag niet ten koste van de andere teams 
gaan. Er mag geen enkel lid bij ons komen die vindt dat hij of zij wat te kort komt. Of dat zij een hoge contributie 
betalen omdat het eerste zo hoog voetbalt. Het eerste moet de hele club versterken en niet andersom. Zo hadden we 
zonder de prestaties van het eerste nooit kunstgras gehad. We hadden een beetje geluk met de verkiezingen en zo 
werd het een speerpunt van de gemeenteraad. En doordat we kunstgras hebben, kunnen andere teams ook beter 
trainen.” 
  
“Toen het eerste het camerasysteem kreeg waarin de beelden in Rusland geanalyseerd worden, was er meteen een 
plan voor de hele vereniging. Zo mag het tweede dat ook vijf keer in het jaar gebruiken. En het derde en ieder 
jeugdelftal mag daar twee keer per jaar gebruik van maken. Op die manier profiteert iedereen mee van de 
vooruitstrevendheid van het eerste elftal.” 
  
“Zo kwam de trainer pas dat hij vijf van die grote 
opblaaspoppen op de training wilde hebben. Dat doen we 
natuurlijk en het duurde natuurlijk niet lang of er meer 
trainers vragen om er ook gebruik van te mogen maken. Dat 
kan. Alles wat we aanschaffen voor het eerste, is ook 
beschikbaar voor andere teams. Het kan niet zo zijn dat het 
vierde zegt dat de wedstrijdballen versleten zijn en het 
eerste met mooie ballen loopt.” 
  
“Soms zijn er dingen die je niet voor alle teams kan regelen. 
Er is een jaar geweest dat de spelers graag trainingskleding 
wilde hebben. Toen zijn spelers zelf aan de slag gegaan 
met sponsors. Ze hebben zelf sponsors geregeld en zo zelf 
hun eigen trainingskleding geregeld.” 
  
“Het trainingskamp kwam vanuit de trainer. Wij hebben dat nooit gedaan, de jongens van ons gaan net zo lief naar de 
plaatselijke kroeg. Maar de trainer vond dat absolute noodzaak om te doen. Omdat wij dat als club niet willen betalen, 
is Laurens op eigen initiatief sponsors gaan zoeken. Dat lukt ieder jaar, mede omdat de spelers een bedrag bij betalen. 
En zo regelt de trainer het al jaren en de selectie weet: als deze trainer vertrekt, dan is het ook afgelopen.” 
  
“Dat spreken we als bestuur ook uit. Hiermee zorgen we voor duidelijkheid. Bij de trainer, de speler, maar ook de rest 
van de vereniging. Dat is uitermate belangrijk om nu of later niet tegen problemen aan te lopen.” 
  
“Zo hebben we ook bij het vinden van sponsors duidelijke afspraken gemaakt. De trainer mag voor het trainingskamp 
geen sponsors benaderen uit de omgeving. Als de spelers iets zelf willen regelen (zoals toentertijd de trainingskleding), 
moeten ze eerst met de sponsorcommissie in overleg. Het heeft namelijk geen enkele zin als je vanuit drie posities in 
de vereniging naar dezelfde sponsors gaat toestappen.” 
  
“Als je innoveert, doe je altijd dingen waar nog niet alle leden klaar voor zijn. Dat is een proces waar een club doorheen 
moet. Mensen die dingen eerst onzin vinden, zie je daar later op terugkomen. Aan de andere kant hebben we een 
trainer die heel snel en hard wilt gaan. Ik zeg altijd tegen de trainer: je moet jezelf zien als de locomotief van een hele 
lange trein. De club is die trein en alle wagonnetjes moeten mee. Ook de achterste. Als je te hard trekt, dan knapt er 
ergens wat en dan heb je een probleem.” 
  
“Als bestuur moeten we dit managen en dus de trainer afremmen door soms pas iets doen als de tijd daar rijp voor is.” 
  
“We weten niet waar onze lat ligt. Deze spelersgroep is nog jong en kan nog jaren door. Misschien zit de derde divisie 
er nog wel in. Ik zou er niet meer van staan te kijken als dat ook nog eens gebeurd. Ik heb met Silvolde gesproken en 



 

  

ik had begrepen dat als we promoveren dat er andere dingen op ons af komen, want dan moeten we met 
contractspelers gaan werken. Daar beginnen we echt niet aan, volgens mij kun je ook gewoon punten in mindering 
nemen en dan ben je er klaar mee. In het kader van duidelijkheid, heb ik de trainer alvast ingelicht. Dan kan hij alvast 
met de minpunten rekening mee houden. Tegen die tijd zoeken we het nog wel eens goed uit.” 
 
“Of ons succes weer over is als deze goede generatie stopt? Wij gaan als bestuur niet met handen over elkaar zitten 
om te kijken hoe dit afloopt. Wij zijn met de jeugdopleiding bezig om voor goede trainers te zorgen en we proberen het 
gewonnen terrein te behouden. Maar we beseffen dat met een clubje van 350 mensen, met maar 200 jeugdleden, het 
zo maar een keer afgelopen kan zijn en dat we weer terug naar 2e of 3e klasse moeten. Maar dat is toch ook prima?” 
  
“Duidelijkheid en communicatie is naar mijn idee de sleutel. Het eerste elftal weet wat ze kunnen verwachten, maar 
ook de rest van de vereniging. Als club hoeven wij niet zo nodig in de hoofdklasse te voetballen, maar de jongens 
hebben dat gedaan en bereikt. Dat is fantastisch en daarin moeten wij ze in ondersteunen en alles voor ze te regelen 
waar ze om vragen. Aan de andere kant kunnen ze niet van ons verwachten dat wij alles maar betalen en ons in de 
schulden gaan steken omdat zij zo hoog (willen) voetballen.” 
  
“Als dat voor iedereen duidelijk hebt, schrijven we met elkaar een mooi jongensboek waar de hele vereniging plezier 
aan beleefd.” 

 
Oktober 
 
VACATURE PR COMMISSIE: NIEUWSBRIEF MAKER 
De nieuwsbrief van RKZVC wordt vijf à zes keer per jaar verstuurd en de PR 
commissie zoekt een persoon die het maken van deze nieuwsbrief op zich wil 
nemen. Bij het maken van de nieuwsbrief heb je de vrijheid om content te maken 
over de club. Naast de mededelingen vanuit de commissies en besturen, mag jij 
bepalen hoe jij deze nieuwsbrief vorm geeft en wat jij wil schrijven aan de lezer.  
Dus vind jij het leuk om verhalen te schrijven over RKZVC of ken jij iemand op 
wiens buik dit is geschreven? Laat het ons dan weten! 

 
EEN CLUB BEN JE SAMEN 
Naast de voorbeschouwingen en samenvattingen van het eerste team, willen wij 
ook meer aandacht schenken aan alle andere teams binnen de club. Daarom hebben wij met de PR commissie vaste 
momenten vrijgemaakt op de social media voor de andere teams. 
Als eerste worden op vrijdagmiddag in een overzicht álle wedstrijden gedeeld die het komend weekend worden gespeeld 
(zowel uit als thuis). Daarnaast willen wij op de zaterdag graag leuke momenten delen van de afgelopen week of de 
gespeelde wedstrijd van die dag. Dus zijn er leuke verhalen en/of beeldmateriaal, stuur het ons door en wij zorgen voor 
een podium hiervoor.  
Als laatste is er de mogelijkheid om wedstrijdverslagen te maken op de site van RKZVC. Train(st)ers kunnen dit via de 
site maken. Mochten er vragen zijn hierover, laat het de PR commissie dan even weten en dan kan dit worden 
toegelicht/uitgelegd. Hieronder bijvoorbeeld het verslag van de JO17-1 van 22 september. Deze verslagen willen wij op 
de maandag delen op onze social media. 
Hiermee willen wij de mogelijkheid bieden aan alle teams om onder de aandacht te komen. Mocht jij nog andere ideeën 
en/of wensen hebben? Dan hoort de PR commissie dit uiteraard ook graag!  

➡️ https://www.rkzvc.nl/113/10570/uitslagen/wedstrijd-details/… 

 
NIEUWE TENUES JO11-1 
De jeugd van JO11-1 is met ingang van dit seizoen gehuld in nieuwe tenues door sponsor Bevabro Schildersbedrijf.  
Jos, Lloyd en heel Bevabro bedankt en jongens van de JO11-1, succes komend seizoen in de nieuwe tenues! 

https://www.facebook.com/rkzvc/photos/a.750659275081247/1209753752505128/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARClZgcQCYyRh-szNp0EX8vfRbkx0poesZJ4JvYQRSZatRYVUGOG6ApcldakY-e4SxnjPMacd4rMij3T1oIRPy743YWHYY4CMCQAEkGuIftrERIBHaqzel5SaqiALeNBH4wmUSOEtXayi58oDLOE-TaKBUJJaGRbG-n0AJuJdsUmxU080NfSNw&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/rkzvc/photos/a.750659275081247/1209753752505128/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARClZgcQCYyRh-szNp0EX8vfRbkx0poesZJ4JvYQRSZatRYVUGOG6ApcldakY-e4SxnjPMacd4rMij3T1oIRPy743YWHYY4CMCQAEkGuIftrERIBHaqzel5SaqiALeNBH4wmUSOEtXayi58oDLOE-TaKBUJJaGRbG-n0AJuJdsUmxU080NfSNw&__tn__=EHH-R


 

  

De JO15-1 zal auto's gaan wassen op 3 november. 
De JO15-1 zal auto's gaan wassen (€5,- per auto) om zo 
deelname aan een internationaal toernooi in België te 
kunnen bewerkstelligen. 
U een schone auto, zij een leuk, uitdagend en leerzaam 
toernooi in het buitenland: iedereen blij! 

 
Club topscorers senioren 
Ook dit seizoen wordt de lijst van clubtopscorer bij de 
senioren weer bij gehouden. 
Kijk voor de actuele stand onder Teams - Senioren - 
Clubtopscorers. 
 
Zondag 21 oktober Romeo Delta JO-10 Toernooi 
Internationaal J010-Jeugdtoernooi bij RKZVC 
Zondag 21 oktober staat er op ‘De Greune Weide’ van 
RKZVC (alweer) een evenement op het programma. Er is 
een 1-daags jeugdtoernooi georganiseerd voor J010. Het 
deelnemersveld mag zeer aantrekkelijk genoemd worden 
met teams van PSV, Vitesse, FC Utrecht, NEC/Oss, FC 
Emmen en enkele regionale clubs, zoals Longa’30, DZC en 
FC Winterswijk. Als extra blikvangers zullen er enkele 
Belgische teams zijn, te weten : KV Mechelen en Sint-
Truiden en natuurlijk : RKZVC uit Zieuwent. 

 
Alles bij elkaar zullen 
er 20 teams strijden 
om de finale te halen 
van dit prestigieuze 
toernooi. Het zal geen 
uitleg behoeven, dat 
de onbevangenheid 
van de jeugdspelers 
garant zal staan voor een mooie dag vol met voetbal. Daarnaast wordt er natuurlijk 
aan de jongste jeugd gedacht met enkele nevenactiviteiten, terwijl er natuurlijk aan 
een hapje en een drankje wordt gedacht. 
 
In het voorjaar kent RKZVC al een jarenlange traditie in het Seesing Tournement, 
dat inmiddels is uitgegroeid tot een groots regionaal evenement, nu wordt met 
deze organisatie in het najaar ook met een andere leeftijdsgroep gewerkt. Het 1e 
team van RKZVC speelt 21 oktober overigens een uitwedstrijd bij MSC/Amslod, 
dus voor de thuisblijvers die niet naar Emmen zullen gaan, maar wel een fraaie 
voetbaldag willen beleven ; u bent van harte welkom ! 
 

 
Vitesse winnaar 1e Romeo Delta J010—toernooi 
Dit ééndaagse toernooi voor J010 stond voor het eerst 
op het programma. Er mag teruggekeken worden op 
een zeer succesvol evenement. Onder een lekker 
zonnetje zorgden circa 200 spelertjes van meerdere 
profclubs uit Nederland en België voor puur vermaak. 
Al deze voetballers hadden blijkbaar hun ouders én 
grootouders meegenomen, want er waren ook nog 
eens ruim 500 toeschouwers. Deze hebben dus 
onbevangen en technisch spel gezien op de 4 veldjes, 
waarin het fraaie hoofdveld was onderverdeeld.  
Het was al snel duidelijk, dat de profclubs toch echt 
veel verder zijn in hun ontwikkeling dan de regionale 
deelnemers, waaronder ons eigen RKZVC. Dit logische 
feit doet echter niets af aan de spelvreugde bij alle 
teams. De finale ging tussen Vitesse en FC Utrecht 
met de eerst vermelde als uiteindelijke winnaar. De honderden 
doelpunten vóór die finale zorgden er echter voor, dat iedereen met 
een goed gevoel terugkijkt op deze hopelijk nieuwe traditie……. 
 

Hierboven winnaar Vitesse JO10 



 

  

De Neefjes 
Wordt Neefje en steun RKZVC met als doel om onze voetbalvereniging financieel te helpen zodat iedereen voetbal kan 
spelen op zijn/ haar eigen niveau en met de juiste faciliteiten.  
"Wat in de aanloop naar de derby RKZVC – Longa’30 als een ludieke 
actie van onze buren uit Lichtenvoorde begon, is inmiddels de aanzet 
voor een nieuwe club van mensen die RKZVC een warm hart toedraagt. 
Wij zijn de “Neefjes van RKZVC” en hebben als doel om onze 
voetbalvereniging financieel te helpen zodat iedereen voetbal kan spelen 
op zijn/ haar eigen niveau en met de juiste faciliteiten.  
Ieder “Neefje” (m/v, “nichtje”, “eumke” etc.), doneert jaarlijks € 100,- aan 
de club. Hij of zij ontvangt daarvoor, naast eeuwige roem, een “Neefje 
van..”-lidmaatschapskaart. Deze geeft toegang tot alle thuiswedstrijden 
van RKZVC. Ook ontvang je de presentatiegids en wordt je uitgenodigd 
voor onze jaarlijkse feestavond (deze beloven op voorhand legendarisch 
te worden…).  
Iedereen van 18 jaar of ouder kan “Neefje van..” worden. Denk aan supporters, leden, oud-leden, vrijwilligers, ouders en 
alle overige inwoners van Zieuwent en omstreken. Ook (eenmans-)bedrijven kunnen lid worden. De namen van alle 
“Neefjes” worden vermeld op de website van RKZVC. 
Mensen die reeds lid zijn van RKZVC en/of in het bezit zijn van een seizoenkaart, kunnen een korting op het 
lidmaatschap van de “Neefjes” krijgen van €25,-. Deze mensen kunnen er overigens ook, uit hart voor de club, voor 
kiezen om deze korting niet te ontvangen (zie optie 4). 
Aanmelden kan door het invullen en ondertekenen van bijgevoegd inschrijf- en machtigings-formulier. Deze kun je onder 
meer vinden in de kantine en op de website, www.rkzvc.nl. Je kun je ook rechtstreeks melden bij één van de 
initiatiefnemers, Ruud Donderwinkel, Han Rouwhorst, Björn Domhof of Sjors Storkhorst. 
Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Betaling zal geschieden aan het begin van het boekjaar/ 
lidmaatschapsjaar of bij aanmelding. 
In de aankondiging op de radio, van het programma “Zomer in Gelderland”, werd Zieuwent qua ijver en 
doorzettingsvermogen vergeleken met dat dorpje uit Astrix en Obelix. 
Laten we ook nu met z’n allen die vergelijking weer waarmaken! 
Twijfel niet langer en steun met velen onze club uit het “Gallië van Gelderland”, door massaal lid te worden van de 
“Neefjes van RKZVC”! Dan beklinken we ook dit succes binnenkort met een goed glas “toverdrank” …..en zo u wenst een 
everzwijn… 
 
Het concept verslag van de jaarvergadering op 17-9-2018 is te lezen via de volgende link.  
 
Meer  
Eerste keer interview met trainers na afloop van de wedstrijd 
Het interview met de trainers Laurens Knippenborg en Arvid Smit na afloop van de wedstrijd RKZVC 1 - DEM 1 is te zien 
/ te horen via de volgende link. https://www.youtube.com/watch?v=BJL0CHtKfnQ&t=2s  
 
Supportersbus uitwedstrijden RKZVC  
Dit jaar rijdt er bij verre uitwedstrijden van RKZVC 1 een supportersbus. Ook bij de uitwedstrijd naar Hoogland rijdt er 
zondag a.s. een supportersbus. De prijs blijft € 15 per persoon. Vertrek om 12.15 bij de kantine. Opgave uiterlijk vrijdag 5 
oktober 20.00 bij Willie Klein Holkenborg 
 
Wie wordt de 2000e volger van RKZVC op Twitter? 3-10-2018 
In december 2014 kreeg RKZVC de 1000e Twittervolger. In april j.l. kwamen we op 1900 en 
komende week gaan we waarschijnlijk de 2000e krijgen. Verdubbeling in 4 jaar! De 2000e 
volger kan in de kantine bij Carina een consumptie halen. 
 
RKZVC @RKZVC 3 okt.  
Meer  RKZVC hee ft geretweet R KZVC  

En ..... we hebben vanavond al de 2000 volgers vol (Waldo Rhebergen en zijn vrouw). 
 

Kruisjassen in de kantine 
Vanavond om 20.00 de eerste kruisjasavond van het seizoen 2018-2019. 
Iedereen is welkom, ook niet-leden. 
 
 
 

 
 
 
 
  

https://www.rkzvc.nl/Data/RKZVC/Modules/TekstPagina/Front/bestanden/_specifiek/N_210/Concept_Verslag_jaarvergadering_17-9-2018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BJL0CHtKfnQ&t=2s
https://twitter.com/RKZVC
https://twitter.com/RKZVC/status/1047582051078234113
https://twitter.com/RKZVC


 

  

Hartstikke leuk dat het goed gaat met Zieuwentse jongens bij andere clubs. 

 
 

ROUWHORST NIEUWE SPONSOR ⬅️ 

Als Zieuwents bedrijf heeft Rouwhorst Plafonds en Wanden zich aangesloten als (Z+) sponsor van RKZVC. Het bedrijf is 
gespecialiseerd in het leveren en monteren van systeemplafonds en scheidingswanden. Al meer dan 25 jaar zijn zij thuis 
in het afbouwen van grote tot kleine projecten.  
Heren Rouwhorst, bedankt voor de samenwerking! 

  
  



 

  

BIJSCHOLING KADERLEDEN 29-9-2018 
Afgelopen maandag hebben alle 
ZVC-jeugdkaderleden bijscholing 
gekregen van de KNVB. Bijna alle 
trainers (+- 25) waren hierbij 
aanwezig bij deze presentatie en 
demonstratie voor de 
jeugdtrainers. Tijdens deze sessie 
werd ook RINUS behandeld; een 
online tool dat als hulpmiddel gaat 
dienen voor álle (jeugd)trainers. 
 
EEN CLUB BEN JE SAMEN  
Naast de voorbeschouwingen en 
samenvattingen van het eerste 
team, willen wij ook meer 
aandacht schenken aan alle 
andere teams binnen de club. Daarom hebben wij met de PR commissie vaste momenten vrijgemaakt op de social media 
voor de andere teams. 
Als eerste worden op vrijdagmiddag in een overzicht álle wedstrijden gedeeld die het komend weekend worden gespeeld 
(zowel uit als thuis). Daarnaast willen wij op de zaterdag graag leuke momenten delen van de afgelopen week of de 
gespeelde wedstrijd van die dag. Dus zijn er leuke verhalen en/of beeldmateriaal, stuur het ons door en wij zorgen voor 
een podium hiervoor.  
Als laatste is er de mogelijkheid om wedstrijdverslagen te maken op de site van RKZVC. Train(st)ers kunnen dit via de 
site maken. Mochten er vragen zijn hierover, laat het de PR commissie dan even weten en dan kan dit worden 
toegelicht/uitgelegd. Hieronder bijvoorbeeld het verslag van de JO17-1 van 22 september. Deze verslagen willen wij op 
de maandag delen op onze social media. 
Hiermee willen wij de mogelijkheid bieden aan alle teams om onder de aandacht te komen. Mocht jij nog andere ideeën 
en/of wensen hebben? Dan hoort de PR commissie dit uiteraard ook graag! 
 

22-10-2018 Eerste maal halve bladzijde in de Elna door Elna als sponsor 

 

 



 

  

Jeugd 2-daagse 22 en 23 oktober geslaagd 
De traditionele jeugd 2-daagse in de herfstvakantie van de basisschool op maandag 22 en dinsdag 23 oktober was weer 
erg geslaagd.  
Op 21 en 22 oktober was er tijdens de jeugd 2-daagse voor pupillen ook een cursus voor de opleiding tot pupillen-
scheidsrechter. 16 spelers uit de JO15 slaagden hiervoor. Allen van harte gefeliciteerd! 
Hieronder enkele foto's.  
 
Volop bezig op het veld Tijdens de broodmaaltijd 

  
Het winnende team Geslaagd voor pupillenscheidsrechter 
 

  
 
Vanaf vanavond (29 november) zal de politie een aantal keren controleren 

op verlichting op de fiets.  
Nu de donkere dagen zijn aangebroken, willen we natuurlijk voor ieders 
veiligheid dat alle leden goed zichtbaar zijn in het verkeer. Zorg voor goed licht 
op de fiets en wees zichtbaar! 
 
Meer  
Binnenkort starten we met het verfraaien van de entree bij RKZVC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Op zaterdag 1 december beginnen we met het 
verwijderen van 50 m2 'kinderkopjes'. Wij 
zoeken daarvoor vrijwilligers. Wil je daarbij 
helpen? Meldt je dan bij Laurens Donderwinkel! 

 
 



 

  

Begin het nieuwe jaar sportief! 

 

Sinterklaas voor de JO7, JO8 en JO10 op 29-11-2018 

  
 

 
  



 

  

Vrijdag 14 december vanaf 21.00 afsluiting kalenderjaar 2018 
 

Het kalenderjaar wordt vrijdag 14 december vanaf 21.00 
afgesloten met een gezellige avond. 

Alle senioren + oudere jeugd, vrijwilligers en 
supporters zijn van harte welkom. 

 
 
 
 

Henk Jan Bruntink @pollichtenvzuid 29 nov.  
Controle verlichting voetballende jeugd ism RKZVC. Gelukkig heeft 
het merendeel het goed voor elkaar.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Volle bak bij gecombineerde avond van Club van 100 en Sponsorcie met een bijeenkomst met hoofdtrainer 
Laurens Knippenborg.  
Aan belangstelling geen gebrek.  

 

 
  

https://twitter.com/pollichtenvzuid/status/1068190377746866176


 

  

December 2018 

 
Begin van de verandering van de entree is er. 50 vierkante meter klinkers eruit 

 

 
Vrijwilligers die tijdens het werk even snipperen omdat er een 
grondkabel onder de kleedkamers naar het nieuwe kassahok gelegd 
moet worden! Hulde! 

 

 

 
Meer  
Afrijden, weer 
of geen weer..... 

 
Ondanks de 
regen op 8 
december is 
een groot deel 
van het werk 
(verharding 
nieuwe 
fietsenstalling 
en verplaatsen 
van de 
toegangspoort) 
klaar. Dank aan 
de vrijwilligers.  



 

  

 

 
 

Het nieuwe hekwerk wordt vandaag (11 december) en 
morgen geplaatst door de professionals van ABChekwerk 

 
RKZVC JO8 kampioen op 8-12-2018 
Bij JO8 wordt er officieel geen stand bij gehouden. Toch is het voor die jonge spelers geweldig om aan het eind van een 
competitie boven aan te staan, dus kampioen te worden. Erix JO8-1 en RKZVC JO8-1 hadden tot vandaag allebei alle 
wedstrijden gewonnen. 
In de onderlinge spannende wedstrijd vandaag won RKZVC JO8-1 met 7-6 waardoor ze dus kampioen zijn geworden! 

 

 
AED CURSUS voor RKZVC leden 

Begin 2019 zal er door de EHBO van Zieuwent-Mariënvelde in de kantine van RKZVC een AED 

cursus gehouden worden voor leden van RKZVC. Dit is hard nodig want helaas worden er in 

Nederland gemiddeld 30 mensen per dag getroffen door een hartstilstand buiten het ziekenhuis. 

Gelukkig vindt in 70% van de gevallen een reanimatie aan huis plaats. Het is dus van belang dat er 

AED's in de buurt zijn en voldoende mensen om deze te bedienen. Zowel voor mensen die de 

herhalingscursus moeten volgen als de nieuwelingen is er gelegenheid om ofwel bij te scholen of te 

leren. 

De datum of data zijn afhankelijk van het aantal aanmeldingen, wij stellen u daar zo snel mogelijk van op de hoogte. 

Alle leden kunnen zich aanmelden door het invullen van: 

(1) Adres (2) Woonplaats (3) Geboortedatum (4) Mailadres en (5) of je je aanmeld voor de herhaling of de regulier cursus 

http://www.ehbo-zieuwent.nl/


 

  

op het formulier in de kantine van de Greune Weide (Carina) of via een bericht aan Laurens Donderwinkel 06-31528124 

Biljarten Club van 100 tegen 1e selectie is traditie geworden 

Al sinds jaar en dag is het in de kerstvakantie tijd voor een potje biljarten tussen de Club van 100 en de 
1e selectie. Ook dit jaar zal dat weer gebeuren en wel op vrijdag 28 december van 19.30 bij 't Kevelder.  

FLESSENACTIE VOOR DE JEUGD 
Op donderdag 27 december (3de kerstdag) zal de jeugd 
traditiegetrouw vanaf 9:30 langs de deuren gaan om lege flessen en 
kratten op te halen om zo statiegeld te verzamelen. De opbrengst van deze actie 
komt volledig ten goede aan de jeugd.  
Bewaar uw statiegeldflessen en/of (lege) kratten bier dus tot en met 27 december. 
 

RKZVC wil iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de succesvolle 
flessenactie van vandaag!! In het bijzonder bedanken wij natuurlijk de Spar in 
Zieuwent voor alle hulp. 

 
Fijne feestdagen - voorspoedig 2019 
RKZVC wenst iedereen, en in het bijzonder leden, vrijwilligers, supporters en sponsoren 
van RKZVC fijne feestdagen en een voorspoedig 2019. 
 
 
Voetbaljaarboek 2017-2018 is klaar 
Wat was het seizoen 
2017 - 2018 een 
geweldig jaar voor 
RKZVC! Allerlei 
informatie is weer 
verzameld en 
gebundeld in het 
"Voetbaljaarboek 
RKZVC seizoen 2017 - 
2018". Misschien iets 
om tijdens de 
feestdagen nog eens 
door te bladeren en na 
te genieten van dat 
seizoen. 

 
 

  

https://www.facebook.com/rkzvc/photos/a.750659275081247/1282265551920614/?type=3&eid=ARBxqWWnLDzpd5qK8oKs8rO-eBjmdRf6iZPc4TJpIIp2q4jInOti7yzQZsn422eD_Jdh3Q-g-xYYn1Bg&__xts__%5b0%5d=68.ARCs50rdoezJsocvGR9Yy2YehseHXIcWqU6Odm_TYekUGRLzbvbZzimflR1x8GVrJuC1JKIBu0AFqvVciz-FZidiAjjy8P2l17hAUHU9WdPXBMIAtmJaUtn_OrGAjUIqo3HrDCDFlgfR5DHLeC51040ium39e2HxfY1ICCYqFeARyMMrvRs2BBdDImnfxSpkkUP0-m4EkpXvDXno_9c7J8xGbJuGg1IZAKcAxu-fndli5jnUOb2j-OWJV1PzbgJaG2AAw2JQcSAsp6jfsmOmsGBdfVI1wXDPVmQyRYrLqpdKg2XHMDgFqmE1PFA4WljHpNERmbNo_RiIWz9EjNmaFuQ5Gw&__tn__=EHH-R


 

  

RKZVC houdt vast aan principe dat spelers niet betaald worden bij huur van Wout Blasman  
Wout Blasman, oud speler van Terborg, de Graafschap, Silvolde en GVVV komt het komende 
half jaar bij RKZVC spelen. Wij zijn zeer verheugd dat Wout voor ons heeft gekozen en 
wensen hem veel succes en plezier bij RKZVC. 
 
Na aanleiding van wat onduidelijkheid betreffende de overgang van Wout Blasman naar 
RKZVC het volgende. De afgelopen weken diende zich een voor RKZVC unieke kans aan. 
Wout, speler van 2e divisionist GVVV, was ontevreden met zijn rol in de eerste helft van het 
seizoen en meldde zich om te vragen of hij bij RKZVC zou mogen komen voetballen. Hij 
meldde dat hij een gecertificeerd KNVB-contract bij GVVV had en daarom tussentijds 
verhuurd zou mogen worden. Echter worden er bij RKZVC geen spelers betaald. Daarom is 
er een oplossing gezocht en gevonden waarbij de netto kosten voor RKZVC nul zijn. Wout betaald net als ieder ander lid 
contributie en mag uitkomen voor RKZVC. 
Wij wensen Wout veel succes bij RKZVC 

Biljarten Club van 100 tegen 1e selectie 28-12-2018 
De gezellige, traditionele biljartavond tussen de 1e selectie 
van RKZVC en de supportersclub " Club van 100" is door de 
supporters gewonnen met 27-21. Selectie en supporters 
wensen iedereen een mooie jaarwisseling en een 
voorspoedig 2019. 

 

De supportersclub heeft de 1e selectie van RKZVC weer 
genadeloos ingemaakt op de jaarlijkse biljart avond (27-21). 
Gelukkig hebben ze meer verstand van voetbal. 

 
 
Start het nieuwe jaar goed met de Seesing Personeel Nieuwjaarsrun! 
Voor alle leden van RKZVC betaald de club het inschrijfgeld. Deel en like het onderstaande (originele) bericht om als een 
ware Usain Bolt te starten met startnummer 
 

Januari 2019 
 

Nieuwjaarsreceptie na afloop van de Nieuwjaarsrun 
Op zondag 6 januari houdt RKZVC de nieuwjaarsreceptie na afloop van de Nieuwjaarsrun. Alle 
leden, sponsoren en vrijwilligers worden uitgenodigd. Vanaf 14.00 zal de loting plaatsvinden voor 
het internationale Seesing Tournament Pinkstertoernooi met aansluitend de nieuwjaarsspeech 
van voorzitter Johnny Cuppers. 
Info over de Nieuwjaarsrun is te vinden via www.nieuwjaarsrun-zieuwent.nl 
Inschrijven kan via nieuwjaarsrun-zieuwent@hotmail.com of in de kantine vanaf 10.00 tot een 
half uur voor aanvang van de run. 
 

http://www.nieuwjaarsrun-zieuwent.nl/


 

  

RKZVC JO8 wint Norbert Kuyper Toernooi 
Ongeslagen toernooi winst voor JO8 

 
 
 
Tenten Solar toernooi voor teams JO17 
Zaterdag 5-1-2019 speelde RKZVC JO17 mee 
aan het sterk bezette JO17 Tenten Solar 
zaalvoetbal toernooi. Deelnemende teams 
naast RKZVC waren: Longa’30, Grol, 
Varsseveld, HSC’21 en FC Trias. 
RKZVC JO17 op het Tenten Solar Toernooi 
 
RKZVC team 2 was ingedeeld in een poule 
met Longa’30, Grol en AZSV. Na moeizame 
start wist men toch een 6-tal punten te pakken 
en op doelsaldo net geen plek in de finale rondes te bemachtigen. Alleen tegen Longa’30 werd verloren en dus was er 
winst tegen Grol en AZSV. Prima resultaten dus. 
RKZVC team 1 was ingedeeld in een poule met nog 2 tegenstanders doordat op het laatste moment een team zich terug 
getrokken had. Daarom werden de wedstrijden verlengd naar 30 minuten in tegenstelling tot de ander poules die 15 
minuten speelden. De eerste wedstrijd werd nipt verloren van 4e divisionist HSC’21 met 1-0. In de laatste wedstrijd zou 
winst volstaan om een ronde verder te komen. RKZVC was niet kansloos maar 3e divisionist Longa’30 was telkens toch 
tikje sneller en behendiger. Na 4-0 achterstand kwamen we terug tot 4-2 en de poging tot een offensief werd genadeloos 
afgestraft door Longa’30. Eindstand 3-7. 
Uiteindelijk werd het toernooi gewonnen door Grol die dat in de finale met 3-2 de toernooi winst naar zich toe haalde. 
RKZVC JO17-1 kan tevreden zijn met een aantal leuke wedstrijden en redelijk resultaat. 
Bij deze bedanken we LZV en André Kuijpers voor de uitnodiging en de perfecte organisatie. 
 
 

Uitreiking Seesing Personeel Nieuwjaarsrun 

Direct na de finish van de 10km volgde prijsuitreiking van de 5 
en 10 km van de Seesing Personeel Nieuwjaarsrun 
plaatsvinden. Kijk via de volgende link naar foto’s van de 
nieuwjaarsrun.  
 
 

 
Hieronder de prijswinnaars met foto. 
Kidsrun jongens 1,5 km  Kidsrun meisjes 1,5 km 

1 
2 
3 

Stijn Pillen 
Hugo Holkenborg 
Tim Rouwhorst 

6:44 
6:46 
6:52 

 1 
2 
3 

Lobke Hendriksen 
Shannon Geverink 
Lyn Aagten 

7:22 
7:37 
7:59 

  
 
 
 
 

https://myalbum.com/album/1iW64wQNyaMW
https://myalbum.com/album/1iW64wQNyaMW


 

  

 
Jongens t/m 12 - 5 km  Meisjes t/m 12 - 5 km 

1 
2 
3 

Roel Aagten 
Dani Krabbenborg 
Jaap Domhof 

22:52 
22:59 
23:08 

 1 
2 
3 

Jill Rouwhorst 
Mila Rouwhorst 
Danique Geverink 

27:27 
27:30 
28:11 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heren 5 km  Dames 5 km 

1 
2 
3 

Bob te Lindert  
Bas Arentz  
Freddy Dekker  

15:56 
16:41 
17:13 

 1 
2 
3 

Ellen Wopereis 
Kelly Wolters 
Femke Berendsen 

21:18 
23:00 
23:36 

  
Heren 10 km  Dames 10 km 

1 
2 
3 

Jordy Kloet  
Mark Te Brake  
Tim te Brake  

33:25 
35:30 
38:00 

 1 
2 
3 

Wendy Mullink  
Julia Kang  
Lotte Schurink 

37:34 
39:39 
41:20 

  



 

  

Bekendmaking deelnemers Seesing Tournament (Pinksteren) / nieuwjaarsspeech door voorzitter Johnny Cuppers 
Zoals gebruikelijk begon de nieuwjaarsreceptie met de bekendmaking van de deelnemende teams aan het internationale 
Seesing Tournament met Pinksteren voor spelers onder 12 jaar. 

 
De deelnemers zijn: 
RKZVC, AZ, PSV, Feijenoord, Ajax, Bayer 04 Leverkusen (Duitsland), OSC Lille (Frankrijk), RSC Anderlecht (Belgie), 
TEC Monterrey (Mexico) en AC Milan ( Italië). 
Daarop volgende de nieuwjaarsspeech van Johnny Cuppers die hieronder integraal staat. Hierin staat niet het telefoontje 
dat Johnny op het eind had met hoofdtrainer Laurens Knippenborg die op trainingskamp is met de 1e selectie op Gran 
Canaria. Tijdens dat telefoongesprek kwam de bevestiging dat Laurens Knippenborg ook komend seizoen hoofdtrainer 
van de 1e selectie van RKZVC zal zijn met een optie voor nog een extra seizoen. Dit werd met applaus door de volle 
kantine beloond. 

Nieuwjaarsspeech door voorzitter Johnny Cuppers op 6-1-2019 
 

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 2019. 

Wat hebben we een bijzonder jaar achter de rug. RKZVC bleef het hele jaar de 
successen aaneenrijgen. Op de trekker noar Longa, de strepen op de Lichtenvoordse 
wegen die nog steeds vaag zichtbaar zijn, kampioen worden in de 1e klasse en daarna 
doorstomen in de hoofdklasse, met voorlopig een 2e plek op de ranglijst tot gevolg. Het 2e 
elftal dat eveneens naar de hoofdklasse promoveerde via de nakompetitie. Je kan de 
krant geen dag openslaan zonder dat er ergens iets over RKZVC te lezen valt. Zelfs de 
nieuwe voorzitter van Longa, Leo Groeneveld, koos toen hem werd gevraagd welke club 
hem meer aansprak, sv Grol of RKZVC, voor ons. Hij vond het heel bijzonder en knap 
wat hier gebeurt, en dat is het natuurlijk ook. Wij zitten er met zijn allen dicht op en 
daarom is het besef misschien wat minder maar met een clubje als RKZVC zo scoren in 
de hoofdklasse is eigenlijk niet te geloven. Het lijkt allemaal vanzelf te gaan maar dat is 
natuurlijk niet zo. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan het succes. Allereerst 
natuurlijk door de direct betrokkenen, spelers en staf van het 1e. Maar ook de rest van de club werkt hard om dit mogelijk 
te maken. Ik neem u even mee naar wat er dit jaar allemaal gedaan is in dit kader. 

Allereerst was daar de gigantische inspanning van de sponsorcommissie. Toen duidelijk werd dat we de hoofdklasse in 
zouden gaan, hetgeen betekent dat we op landelijk niveau zouden gaan voetballen, betekende dit nogal wat voor de 
begroting. Lange busreizen, zo lang dat onderweg een hapje eten noodzakelijk werd, was een van de grote 
kostenposten. Verder drukken trainerssalarissen, kosten voor video analyse en trainingsmiddelen steeds zwaarder op de 
begroting en vormt ook de post kleding een niet te onderschatten kostenpost. Alles noodzakelijk om één van de 
uitgangspunten, het creëren van optimale omstandigheden voor RKZVC, waar te kunnen blijven maken. Menigeen had 
er medio dit jaar een hard hoofd in of we de begroting wel rond zouden kunnen krijgen. De sponsorcommissie ging 
echter voortvarend aan de slag en wist de sponsorinkomsten, mede door het uitbreiden van de businessclub en vinden 
van extra grote subsponsoren zoals Seesing Personeel, flink omhoog te krijgen. Maar absolute klap op de vuurpijl was 
het vinden van de nieuwe hoofdsponsor: RTI transportinstallaties uit Lichtenvoorde. Graag een applaus voor Joris en zijn 
mannen en natuurlijk ook voor de nieuwe hoofdsponsor! 



 

  

Om voor de langere termijn te proberen het gewonnen terrein zo lang mogelijk te behouden, is de jeugdafdeling van 
RKZVC steeds belangrijker. Daarom is RKZVC steeds op zoek naar goede jeugdtrainers, een absolute randvoorwaarde 
natuurlijk. Velen doen dit als vrijwilliger en u weet waarschijnlijk wel hoe moeilijk het is om vrijwilligers te vinden. Begin dit 
jaar onderzocht een denktank van ‘buitenstaanders’ hoe het is om vrijwilliger bij RKZVC te zijn en hoe RKZVC aan meer 
vrijwilligers zou kunnen komen. Tijdens de slotpresentatie van de denktank, waar Marijke Engelen en Hanneke Kolkman 
ons een spiegel voorhielden, bleef een opmerking van Marijke bij mij hangen. Zij had als verse voetbalmoeder een soort 
van drempelvrees ervaren om hier zo maar het complex op te lopen. Ze drukte ons op het hart om vooral ‘gastvrij’ te zijn 
zodat ook buitenstaanders en nieuwe mensen zich sneller thuis voelen en zich daardoor waarschijnlijk ook sneller zullen 
gaan inzetten voor de club. Een waardevolle gedachte om eens bij stil te staan. 

Een van de resultaten van de denktank is de oprichting van een “commissie vrijwilligers”. In deze commissie hebben 
Bjorn Domhof, Caroline Harbers en Job Hummelink zitting genomen. Zij stellen zich tot doel om alle RKZVC-vrijwilligers 
te begeleiden waar nodig en mogelijk. Een soort relatiebeheer, zeg maar, om zo ervoor te zorgen dat elke vrijwilliger 
binnen RKZVC goed in zijn vel en op zijn plek zit en er niet aan denkt om te stoppen met zijn of haar vrijwilligerswerk. 
Want ons vrijwilligersleger, binnen de jeugd inmiddels allemaal voorzien van een Verklaring Omtrent Gedrag, is ons 
heilig. Waar zouden we bijvoorbeeld zijn als we geen leiders bij de lagere elftallen zouden hebben die elke zondag weer 
de grootst mogelijke moeite doen om er toch weer 11 de wei in te krijgen, ondanks het feit dat ze voldoende bezet zijn? 
Zonder vrijwilligers geen RKZVC en daarom opnieuw, zoals elk jaar, wil ik allen die zich vrijwillig inzetten voor RKZVC 
extra bedanken voor hun inzet. Bedankt! 

Optimale randvoorwaarden. Daarbij hoort ook een aantrekkelijke entree. Nadat verschillende ontwerpen afketsten op de 
hoge kosten, is besloten het bestaande kassahok een opfrisbeurt te geven. Tegelijk is een nieuwe plek voor de 
fietsenstalling gerealiseerd en werd een nieuw hekwerk geplaatst, mede dankzij een flinke subsidie van de gemeente 
Oost Gelre, waarvoor nogmaals dank. We zijn nog niet helemaal klaar. De fietsbeugels moeten nog worden verzet, er 
komt nog een overdekt tassenrek op de oude plek van de kassa en er moet nog een plek worden gezocht voor de tv 
waarop de kleedkamer indeling zal worden getoond. Niettemin wil ik alvast ABC hekwerken uit Gendringen, de Wopa, 
Eddy Waenink en alle vrijwilligers die hebben geholpen bij het straten, het demonteren van het oude hekwerk en het 
verplaatsen van de grote poort bedanken voor hun inzet. Persoonlijk ben ik bijzonder tevreden over het resultaat. Het 
hogere, nu verlichte kassahokje is een echte eyecatcher geworden. Als tegenstanders nu de straat in komen rijden, 
weten ze meteen waar ze moeten zijn. Bovendien zien ze dat ze met een trotse, geduchte tegenstander te maken 
krijgen, getuige de imposante erelijst op het kassahokje. 

Besturen betekent soms ook moeilijke beslissingen nemen. Beslissingen op het gebied van roken is daar een voorbeeld 
van. Aan de ene kant beseffen we allemaal dat roken bijzonder slecht voor de gezondheid is en we kijken allemaal uit 
naar de dag waarop de laatste roker zijn laatste sigaret dooft. Aan de andere kant leven we in een vrij land, waar een 
overheid regels en wetten opstelt. Heb je dan als bestuur het recht of misschien wel de plicht om verder te gaan dat wat 
de overheid voorschrijft? Er zijn besturen in de regio die vinden van wel en roken verbieden op hun sportcomplex. Bij 
RKZVC zijn we nog niet zover. Wel vinden wij dat we onze jeugd niet moeten blootstellen aan rokende mensen om zo 
hopelijk te voorkomen dat zij er ooit aan beginnen. Vandaar het besluit om iedereen te vragen om tijdens 
jeugdwedstrijden niet te roken. We vragen het, omdat we denken dat alleen de overheid kan verbieden, een verbod dat 
waarschijnlijk niet zo lang meer op zich laat wachten. 

Ons kunstgrasveld is bezig aan haar 4e seizoen. Dat zou je niet zeggen als je het veld zo ziet. Alle vezels staan nog 
parmantig omhoog, het ziet er nog uit als nieuw. Ook dit jaar kregen we tijdens de jaarinspectie weer de complimenten 
van leverancier Antea. Een woord van dank aan alle bespelers en alle mensen die druk zijn met het onderhoud is 
daarom op zijn plaats. We hebben strenge regels opgesteld en geprobeerd te handhaven en dat lijkt zijn vruchten af te 
werpen, al is het nogal eens moeilijk gebleken om de balletje trappende jeugd te laten beseffen dat ze buiten de 16 
moeten blijven, omdat daar de slijtage het hoogst is. Wij willen ouders dan ook vragen dit aan hun kinderen mee te 
geven. Lekker balletje trappen buiten de trainingsuren is prima, maar dan buiten de 16 meter. En ruim de boel weer op 
als je uitgespeeld bent. 

Waar kunstgras voor de eredivisie een gruwel lijkt te zijn, is het voor ons een zegen gebleken. Zo zeer zelfs, dat er nogal 
eens discussie is over wie erop mag voetballen. Niemand lijkt nog op gewoon gras te willen voetballen. Dit zal ook wel 
liggen aan het feit dat de afgelopen droge zomer een flinke aanslag heeft gedaan op de natuurgrasvelden. De wortels 
van de graszode zijn niet diep de bodem in gegroeid, want daar was geen water te vinden, maar groeiden zijwaarts, naar 
de dauwdruppels, met het gevolg dat de zode er bijna los op ligt. Daar is nu niet veel meer aan te doen. Pas in de lente 
zal hopelijk snel herstel volgen. Om verdere discussie te voorkomen over wie wanneer op het kunstgras voetbalt, heeft 
het bestuur heldere afspraken gemaakt. Ook een moeilijke beslissing, maar in de bestuur notulen van mei staat het 
volgende te lezen: 

• Het 1e elftal traint en speelt op het hoofdveld en op het 2e veld wordt niet getraind. 

• Er kan in overleg met de wedstrijdsecretaris, en dat is Richard Hendriksen, anders beslist worden, echter de 
wedstrijdsecretaris is in alle gevallen beslissend m.b.t. de bezetting van de velden. 

2019 is begonnen. Er staat ons weer van alles te wachten. Een bestuur regeert, en regeren is vooruitzien. Wat als Lau 
en zijn mannen het onmogelijke mogelijk maken en kampioen worden in de hoofdklasse? Dan gaan we naar de 3e 
divisie. Natuurlijk zijn we als bestuur al bezig geweest om te bekijken wat dit voor ons betekent en in grove lijnen kan ik 
hier een indicatie geven. Voetballen in de 3e divisie betekent in elk geval niet dat de afstanden veel groter worden. Je zal 
een enkele keer naar Zeeland of Limburg moeten, maar veel extra buskosten zal dit niet opleveren. Je krijgt wel te 



 

  

maken met licentie eisen van de KNVB. Het voert te ver om deze allemaal door te nemen, dus pik ik er een aantal uit. 
Divisie voetbal schijnt meer toeschouwers te betekenen. We merken nu al dat we toeschouwers uit de gehele regio 
mogen verwelkomen en dit effect zal groter worden. Daarom stelt de KNVB meer regels op het gebied van veiligheid. Er 
zal wegbewijzering moeten komen, er zullen stewards in oranje hesjes moeten zijn die de veiligheid van het arbitrale trio 
of kwartet, jawel, een 4e man behoort tot de mogelijkheden, garanderen, er zal EHBO moeten zijn en de burgemeester 
moet verklaren dat ons complex veilig is. Op zich geen onoverkomelijke eisen voor RKZVC, maar er is meer. Zo staat er 
te lezen dat een 3e divisionist een door de KNVB gecertificeerde jeugdopleiding volgens het kwaliteit & performance 
traject heeft of, indien dat niet het geval is, minimaal 3 spelers onder een door de KNVB gecertificeerd contract heeft. En 
onder contract betekent minimaal 8 uur per week tegen het minimum jeugdloon. Voor een club als RKZVC, welke vanuit 
principe géén spelers op de loonlijst heeft staan, is dat laatste een hoge drempel. Echter het alternatief, de 
gecertificeerde jeugdopleiding lijkt ook niet haalbaar. Want, naast een bult papierwerk, moet de jeugdafdeling in elke 
leeftijdscategorie een team hebben waarbij minimaal drie 1e selectieteams op 1e klasse niveau moeten spelen. Alle 
juniorenteams moeten trainers met een TC3 diploma hebben en alle overige trainers moeten minimaal het diploma 
pupillentrainer hebben. Hoe we dit nog moeten oplossen is mij nog niet duidelijk, maar gelukkig hebben we nog even. 
Verder zal de aanzuigende werking van RKZVC op talenten uit de omgeving groter worden. Jongens met sportieve 
ambitie zullen zich melden zoals vroeger RKZVC jeugdspelers naar Longa of AZSV vertrokken, om te kijken waar hun 
plafond ligt. Dit is binnen het bestuur toch wel een bron van zorg. RKZVC moet wel een Zieuwentse voetbalclub blijven, 
maar natuurlijk staat het iedereen vrij om lid te worden. Daarentegen geloven we dat het feit dat wij geen spelers betalen 
hierop wel een remmend effect zal hebben. Als spelers komen, zullen ze puur op sportieve ambitie moeten komen. Als je 
met voetballen je geld wilt verdienen, kan je je beter bij De Graafschap melden. 

Tenslotte wil ik jullie aandacht nog even vestigen op de AED cursus die binnenkort op een nader te bepalen datum door 
de EHBO Zieuwent zal worden gegeven. U kunt zich hiervoor nog opgeven bij Laurens Donderwinkel. Voor RKZVC 
leden is de cursus gratis. 

Ik wens jullie allemaal het allerbeste voor 2019 toe, met hopelijk veel sportief plezier en succes. Bedankt voor jullie 
aandacht en ik zie jullie dit jaar op ‘de Greune Weide’. 

Voorzitter RKZVC. Johnny Cuppers 

 

De laatste update van het trainingskamp van RKZVC op Gran Canaria is 
te lezen via de volgende link.  
Afgelopen nacht is de selectie terug gekomen. 
https://www.rkzvc.nl/1/234/update-8-1-2018-trainingskamp-1e-selectie/ … 
(Het volledige verslag met foto’s staat onder de info over RKZVC 1). 

 

Na 3 topjaren gaan RKZVC en Ferhat uit elkaar 
Na 3 uiterst succesvolle jaren met een promotie naar de 
reserve hoofdklasse zal Ferhat Ozerdogan RKZVC aan het 
einde van het seizoen gaan verlaten. Na de prima 
samenwerking van de afgelopen jaren en de fantastische resultaten zal RKZVC opzoek gaan naar een 
nieuwe trainer voor de 2e selectie. Wij gunnen Ferhat een prachtige nieuwe uitdaging en het zou mooi 
zijn dat hij als hoofdtrainer ergens aan de slag kan gaan. Wij hebben in ieder geval het volste 
vertrouwen in zijn capaciteiten en wensen hem het allerbeste. 

 

RKZVC is op zoek naar een trainer voor de 2e selectie 
RKZVC is voor het seizoen 2019/2020 op zoek naar een trainer voor haar 2e selectie. Het 2e elftal van RKZVC komt 
momenteel uit in de zondag hoofdklasse. RKZVC is een ambitieuze club met ongeveer 350 leden waarbij het eerste elftal 
momenteel in de top van de hoofdklasse speelt. De selectie van RKZVC bestaat uit veelal jonge gedreven spelers. 
Voor vragen of reacties kunt u zich wenden 
tot: 
René Doppen Rene@romeodelta.nl 
 

De mini-F van RKZVC speelde vandaag in 
de zaal tegen de mini-F van HMC’17 onder 
leiding van Sander Kolkman. 

 
 

 
  

https://t.co/0s9SXeWrKO
mailto:Rene@romeodelta.nl


 

  

Sneeuw ruimen op 23-1-2019 door Rolugro. De rest van de week kan er weer gevoetbald worden! 

 
 
Februari 2019 
 
Sommige dingen moet je laten doen. 
Gaten in tegels boren voor plaatsing fietsnietjes is daar één van. 
Morgen mogen de vrijwilligers weer. 
 

NOS Teletekst 
Genoemd worden vlak na de kampioenen van de Eredivisie & 

Premier League en nog vóór de tussenstanden in de Bundesliga, 

Lega Serie, Ligue 1, Jupiler Pro League en Primera Liga.  



 

  

 
Poule indeling Seesing Tournament 

  

 
 
 

Jeugdspelers van RKZVC zijn ballenjongen bij de wedstrijd 
De Graafschap – FC Utrecht op 17-2-2019.  

 
 

Maart 2019 
 
Nieuwsbrief maart 2019 - nummer 23 
De nieuwsbrief is te lezen onder Clubinfo - Archief - 
Digitale nieuwsbrieven. ... of via de volgende link. 
 

Vrijwilligersavond vrijdag 29-3 
Geen enkele vereniging kan zonder vrijwilligers. RKZVC 
dus ook niet. Als dank biedt RKZVC daarom weer een 
vrijwilligersavond aan, deze keer ZVCabaret. Het beloofd 
vrijdag 29 maart een spetterende avond te worden! 
Reserveer dus die avond. 
Ook leden en andere geïnteresseerden zijn welkom. Lees 
uitnodiging hiernaast. 

 
Beleidsplan RKZVC 2019 – 2024 
In de winter van 2018 - 2019 is het hele Beleidsplan 
geactualiseerd. Het is op de website te vinden via: 
Clubinfo - Officiële stukken - Beleidsplan. 
 

Zondag eten in kantine en wedstrijd Nederland – 

Duitsland op TV 
 

https://www.rkzvc.nl/Data/RKZVC/Modules/TekstPagina/Front/bestanden/_specifiek/M_326/RKZVC_digitale_nieuwsbrief_maart_2019_-_nummer_23_-_b.pdf


 

  

Freestyle voetbal op Paaspop  
Tijdens de Kinderdoemiddag op Paaspop in Zieuwent komt op 
zondagmiddag Maarten van Luit in de paaspoptent. Maarten is 
professioneel freestyle voetballer en 3x keer kampioen van 
Nederland geweest. 
Natuurlijk geweldig om te zien wat hij met een bal kan. 
 

Voor het komende seizoen is een oude 
bekende, Chrétièn Groot Kormelink, als 
trainer van RKZVC JO17 aangesteld. Hij 
was in het verleden al een aantal jaren 
actief bij RKZVC en heeft daarna 
achtereenvolgens de jeugd van Longa ´30, 
Vios Beltrum en Spcl. Neede getraind. 

 
 
Pepijn Teloh, momenteel spelend bij 
Bennekom, gaat komend seizoen 
keepen bij RKZVC.  
Hij zal dan met Tim Penterman moeten 
strijden om de plek onder de lat in het 
eerste. Teloh heeft vroeger bij de jeugd en 
de beloften van De Graafschap gespeeld. 

 
 
Gezocht oud materiaal RKZVC 
Ter voorbereiding van het jubileum in 2020 is er een 
jubileumcommissie gevormd. In het kader daarvan zijn we op zoek naar oud materiaal (eventueel gescand) van mensen 
die dat thuis nog hebben liggen. Denk aan foto’s, filmpjes en krantenartikelen van de vorige eeuw. (zie foto beneden)  
Graag verzoeken we mensen die nog oud materiaal hebben om contact op te nemen met: 
Henk Winkel, 06-11186753, h.winkel74@upcmail.nl of Bennie Storkhorst, 0544-351945 b.storkhorst@chello.nl 

  

mailto:b.storkhorst@chello.nl


 

  

Vrijwilligers Seesing Tournament gevraagd 
Ons internationale jeugdtoernooi met Pinksteren kan niet zonder vrijwilligers. Meld je dus aan bij Maartje Leneman: 
maartjeleneman@hotmail.nl 
 
Beste allemaal, 
Vorig jaar of voorgaande jaren zijn jullie, in welke vorm dan ook, vrijwilligers geweest bij het Seesing Tournament. Wij als 
organisatie van het Seesing Tournament kunnen niet vaak genoeg benadrukken hoe belangrijk de inzet van vrijwilligers 
voor de organisatie en uitstraling van het Seesing Tournament is. Nogmaals heel erg bedankt! 
Tijdens de gezamenlijke sponsoravond van RKZVC en Seesing Tournament bij Mellink Reclame werden de 
deelnemende teams van het toernooi gepresenteerd.  
Na een spannende loting is de volgende poule indeling naar voren gekomen: 
Poule A: Ajax, Az, PSV, Bayer 04 Leverkusen en Tec Monterrey  
Poule B: AC Milan, Feyenoord, OSC Lille, RSC Anderlecht en natuurlijk onze gastheer RKZVC. 
 
Dit jaar is het toernooi op zaterdag 8 & zondag 9 juni en we zijn weer opzoek naar vrijwilligers. 
Graag hoor ik of je dit jaar weer beschikbaar bent als vrijwilliger en welke dag(en) voorkeur heeft.  
Ik hoor graag van jullie. 
 
Met vriendelijke groeten, namens de toernooicommissie 
Maartje Leneman, Seesing Tournament 
 

Vanavond 29-3 ZVCabaret!!  
Vrijwilligersavond ZVCabaret druk bezocht. 

 

 
De spreekton staat klaar  
Na de opening van het ZVCabaret door Johnny Cuppers met een terugblik op zijn 
glazenbol volgden spetterende optredens van (moraalridder) Bart Kolkman en Johan 
Stortelder. 
 

 

 
ZVCabaret wordt afgesloten met de droom van JC door Theo Hulshof (gezien vanuit 
Longa- en Grol-oogpunt) en de terugblik in 2029 door Bjorn Domhof en Dennis 
Krabbenborg (hoe is het met RKZVC gelopen van 2019 tot 2029). Echt leuke humor. 
 

 

mailto:maartjeleneman@hotmail.nl


 

  

Bart Kolkman Johan Stortelder 

Theo Hulshof Björn Domhof en Dennis Krabbenborg 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

  

De jaarlijkse Sponsorbijeenkomst 
We zijn er klaar voor! Samen met @Seesing_RKZVC de jaarlijkse Sponsorbijeenkomst. Dit jaar bij BC-lid Mellink 
Reclame in Lichtenvoorde. We zijn benieuwd naar het verhaal van @MellinkRob 
 
Mooi verhaal van Rob Mellink over hun prachtige familiebedrijf!! 

 

 
De belangstelling van onze sponsoren is groot vanavond! 

 

“De Eumkes van RKZVC” sluiten het programma af met een mooie conference! Daarna nog gezellig een borrel met 
elkaar. 
 
Bjorn Doppen zal ook het aankomende seizoen trainer zijn bij RKZVC JO15.  
RKZVC heeft Bjorn Doppen ook voor komend seizoen weer vast kunnen leggen als trainer bij 
RKZVC. Lees het volledige bericht via de volgende link.  

 

  

https://twitter.com/Seesing_RKZVC
https://twitter.com/MellinkRob


 

  

Laurens Knippenborg geeft training aan collega trainers. 
Leuk om een keer mee te kijken en luisteren bij de training van de 1e selectie van RKZVC door Laurens Knippenborg. 

De VVON organiseert een bijscholing 
op MAANDAG 15 APRIL 
2019 bij RKZVC, met medewerking van 
de 1e selectie van RKZVC onder leiding 
van hoofdtrainer Laurens Knippenborg. 
In het 1e onderdeel van de bijscholing zal 
Laurens Knippenborg een toelichting 
geven op het thema “Teamontwikkeling, 
de basis voor een optimale prestatie”. 
In de aansluitende demonstratietraining 
van Laurens Knippenborg staat het 
thema “Vanuit spelprincipes het accent 
leggen op omschakelen, zowel bij 
balverlies als bij balbezit, in complexe 
vormen vanuit wedstrijdsituaties” 
centraal. Het bijwonen van deze 
bijscholing levert 2 licentiepunten op 
voor het verlengen van uw trainerslicentie. 
 
De kantine was mudjevol bij deze 
bijscholing! 

 
 

r  

RKZVC zoekt enthousiaste trainers voor de voetbalschool!  
Aanstaand seizoen willen we, indien voldoende animo, de voetbalschool verplaatsen naar de dinsdagmiddag. 
Zoals gezegd afhankelijk van het animo zal de training de voetbalschool verschuiven van dinsdagavond 17:45-19:00 naar 
de dinsdagmiddag. 
Het idee is om dinsdagmiddag om +/- 14:30 te trainen met O-8 en O-9. Aansluitend zal de training voor de O-10 t/m O-12 
vanaf +/- 16:00 starten. Hiervoor zoeken we nog enthousiaste trainers!! 
Bij interesse kun je bellen naar Stef Rouwhorst 06-24996823 
 
 
 
  



 

  

Presentatie Laurens Knippenborg op 15 april voor ruim 100 trainers in kantine RKZVC 
Zo´n bijeenkomst is in kader van VVON trainingen voor verlenging / behoud trainerslicentie. 

 
Het begin van de veldtraining door Laurens Knippenborg voor de VVON.

  
Afsluiting avond VVON trainingsdemonstratie door Laurens Knippenborg met een rondvraag in een bomvolle kantine. 

  
Tijdens het bedankwoord van Wim Benders van de VVON maakte hij bekend dat Laurens Knippenborg voor district Oost 
is genomineerd voor de verkiezing voor trainer van het jaar. Alle 6 districten in Nederland nomineren één trainer. 
 
 

Gezocht: oud materiaal 
In het logo van RKZVC staat de oprichtingsdatum: 28 juni 1945. 
Ter voorbereiding van het jubileum in 2020 is er een 
jubileumcommissie gevormd. In het kader daarvan zijn we op zoek 
naar oud materiaal (eventueel gescand) van mensen die dat thuis 
nog hebben liggen. Denk aan foto’s, filmpjes en krantenartikelen van 
de vorige eeuw. (zie foto beneden)  
  
Graag verzoeken we mensen die nog oud materiaal hebben om 
contact op te nemen met: 
Henk Winkel, 06-11186753, h.winkel74@upcmail.nl  
Bennie Storkhorst, 0544-351945 b.storkhorst@chello.nl 
 

Ons internationale jeugdtoernooi met 
Pinksteren kan niet zonder vrijwilligers.  
Beste allemaal, 
Vorig jaar of voorgaande jaren zijn jullie, in 
welke vorm dan ook, vrijwilligers geweest bij het 
Seesing Tournament. Wij als organisatie van 
het Seesing Tournament kunnen niet vaak 
genoeg benadrukken hoe belangrijk de inzet van vrijwilligers voor de 
organisatie en uitstraling van het Seesing Tournament is. Nogmaals 
heel erg bedankt! 
Dit jaar is het toernooi op zaterdag 8 & zondag 9 juni en  
we zijn weer opzoek naar vrijwilligers. Graag hoor ik of je 
dit jaar weer beschikbaar bent als vrijwilliger en welke dag(en) 
voorkeur heeft.  
 
Met vriendelijke groeten, namens de toernooicommissie 
Maartje Leneman, Seesing Tournament 

mailto:b.storkhorst@chello.nl


 

  

Na 7 kruisjasavonden van oktober tot en met april is de eindstand vast gesteld. 

 Naam Eindtotaal gemiddeld   Naam Eindtotaal gemiddeld 
         

1 Wim Wintermans 22970 4594  23 Rinus van het Bolscher 20750 4150 
2 Paul Holkenborg 22850 4570  24 Jan Cuppers 20750 4150 
3 Joke Holkenborg 22850 4570  25 Anton Spekschoor 19800 3960 
4 Erik Klein Goldewijk 22780 4556  26 Gerrit ten Arve 17800 3560 
5 Marco Spekschoor 22660 4532  27 Johnny Rouwhorst 17720 3544 
6 Jos Nijenhuis 22490 4498  28 Pascal kl. Holkenborg 17430 3486 
7 Benny te Roller 22490 4498  29 Henri kl. Holkenborg 13220 2644 
8 Tonnie Krabbenborg 22240 4448  30 Jan Seegers 13220 2644 
9 Clemens Bokkers 22040 4408  31 Toby Bokkers 13100 2620 

10 Wilbert Stoverinck 22040 4408  32 Henk te Molder 13060 2612 
11 Gerard Rosendaal 22000 4400  33 Vincent Bokkers 12770 2554 
12 Marianne Roosendaal 22000 4400  34 Agnes Waenink 12630 2526 
13 Aloys Spexgoor 21810 4362  35 Willy kl. Holkenborg 12620 2524 
14 Thilda Spexgoor 21810 4362  36 Bob Kl. Goldewijk 9350 1870 
15 Gerard Esseling 21610 4322  37 Henk Rietberg 9240 1848 
16 Marietje Lankveld 21520 4304  38 Ursula Wopereis 8550 1710 
17 Thea Venderbosch 21520 4304  39 Bennie Storkhorst 7410 1482 
18 Lies Aagten 21500 4300  40 Mark Nijenhuis 5020 1004 
19 Paula Bokkers 21320 4264  41 Leo Krabbenborg 4590 918 
20 Annie Holkenborg 21290 4258  42 Wilco Wopereis 4400 880 
21 Jan Aagten 21280 4256  43 Sjors Storkhorst 4180 836 
22 Henry Krabbenborg 21090 4218      

  
Deelname jeugdtoernooien 

Team  Waar/Wanneer  Contactgegevens toernooi  

JO7-1  Ulftse Boys 15 juni Tonnie Klok Toernooien.ulftseboys@gmail.com 

JO8-1  Ulftse Boys 15 juni Tonnie Klok Toernooien.ulftseboys@gmail.com 

JO10-1  Ulftse Boys 15 juni Tonnie Klok Toernooien.ulftseboys@gmail.com 

JO11-1  FC Driebergen (Hans van der Vugt toernooi) 1 juni 2019 Bert de Goede fcdtoernooien@gmail.com 

JO11-2  FC Zutphen 1 juni Evert Koster toernooicommissie@fczutphen.nl 

JO13-1  RKZVC (Seesing Tournament) 8 en 9 juni 2019 info@seesingtournament.nl 

JO13-2  SV Ratti 15 juni Vera Meijer toernooi@svratti.nl 

JO13-3  SV Ratti 15 juni Vera Meijer toernooi@svratti.nl 

JO15-1  Hageland Cup (BE) 25 en 26 mei Chris Feyaerts 

JO15-2  SP Haarlo 1 juni SP Haarlo jeugdtoernooi@sphaarlo.nl 

JO17-1  In overleg, geen toernooi. 

JO17-2  SV Almen 1 juni Joost Wiltink jeugd@svalmen.nl 

JO19-1  SV Ratti 15 juni Vera Meijer toernooi@svratti.nl 

 
Mei 2019 
 
Lars Verhoeven, spelend in RKZVC JO11-1, mag woensdag met de 
scheidsrechter mee het veld op lopen in de halve finale van de Champions 
League bij de wedstrijd Ajax – Tottenham Hotspur. 
Lars heeft de erfelijke ziekte CF cystic fibrosis (taaislijmziekte). Dit is een erfelijke 
ziekte die alleen overdraagbaar is als beide ouders het gen dragen. Lars heeft 
afgelopen februari een zeer goede prestatie op de loopband behaald (bij de 
fysiotherapie) in Prinses Amalia kinderziekenhuis UMC Radboud in Nijmegen. 
Deze prestatie was op deze leeftijdsgrens van patiënten met CF niet eerder gedaan. 
Mede daarom is Lars aangemeld door de longarts dr. Roukema bij de stichting Make a 
Wish. De longarts was van mening dat Lars met zijn ziekte een “extraatje’ had 
verdiend. 
Stichting Make a Wish is een organisatie die er voor zorgt dat zieke kinderen een dag 
aangeboden krijgen welke onvergetelijk is. Ze zijn de wens op komen halen en 
duidelijk was dat het iets met Ajax zou moeten worden. 
Uiteraard wenst RKZVC dat Lars en moeder Marieke een onvergetelijke dag beleven 
in Amsterdam. 
 
En dan is het natuurlijk fantastisch dat je met Mathijs de Ligt op de foto staat!  
  



 

  

Laurens Knippenborg genomineerd voor verkiezing amateurtrainer van het jaar 
In deze verkiezing nomineren alle zes districten van de KNVB één trainer in hun district. Laurens Knippenborg is door 
district Oost genomineerd.  
Op 17 mei wordt in het PEC-stadion in Zwolle uit de zes genomineerden de amateurtrainer van het jaar gekozen. 
Hieronder staat de beschrijving die over Laurens is geschreven voor deze verkiezing in het vakblad van de VVON. 

Laurens is voor het zesde seizoen in dienst van de club en in die periode werden ze drie keer kampioen. Ook dit 
seizoen spelen ze nadrukkelijk mee om het kampioenschap. Laurens werkt veelal met eigen jeugd en talentvolle 
spelers uit de regio. Door een teamontwikkelingsplan op te stellen probeert Laurens de juiste groei en 
winnaarsmentaliteit te ontwikkelen. Laurens maakt gebruik van hulpmiddelen zoals statistieken en wedstrijdbeelden, 
zowel per individu en als voor het gehele team. Spelprincipes vormen de basis voor een offensieve speelwijze 
(1:4:1:3:2) waarin de term ‘bewegingsvoetbal’ wel het belangrijkste aspect is. Ook de jeugdopleiding heeft zijn 
aandacht. Hij heeft een adviserende rol binnen RKZVC en traint zelf ook nog de O13. Ook verzorgt hij de ‘Train de 
Trainer’ binnen de vereniging. In het verleden is hij ook 12 jaar lang docent geweest bij de KNVB. Kortom een 
gedreven, dynamische, bevlogen en betrokken trainer. 

 
Laurens Knippenborg verkozen tot amateurtrainer van het jaar! 
Laurens Knippenborg is tijdens het trainerscongres in Zwolle verkozen tot de beste trainer 
in het amateurvoetbal (Rinus Michels Award). De oefenmeester, die werkzaam is voor 
hoofdklasser RKZVC werd genomineerd vanwege zijn uitstekende prestaties bij 
voornoemde voetbalvereniging.  
Laurens wist de afgelopen drie jaar kampioen te worden met RKZVC, dat momenteel in de 
hoofdklasse A ook weer meedoet om de prijzen. De andere genomineerde trainers waren 
Pierre van den Eeden (Geldrop), Wim Bakering (vv Gomos), Rogier Veenstra (Goes), 
Richard Plug (ODIN’59) en Dogan Corneille van Excelsior Maassluis. 
Een geweldige prestatie als je bedenkt dat er in Nederland zo'n 4400 
amateurverenigingen zijn! 
 

 
Op de foto hiernaast alle 
winnaars van 2018-2019.  
Van links naar rechts: 
o Jeugdopleiding Ajax,  
o Erik ten Hag,  
o Marino Pusic, 
o jeugd DVS'33 
o Laurens Knippenborg 
 
 
 

 
Maarten te Velthuis volgend seizoen trainer 2e selectie 
RKZVC denkt met Maarten te Velthuis, woonachtig in Eibergen, een goede trainer voor de 2e selectie 
voor volgend seizoen gevonden te hebben. Hij is in het bezit van de licentie Trainer Coach II / UEFA B 
inclusief Keeperstrainer & Techniektrainer en heeft ervaring bij de jeugdopleiding AFC Ajax. In zijn eigen 
voetbalcarrière heeft hij tot zijn 27e gekeept op reserve hoofdklasse niveau. 
Opmerkelijk in zijn werkervaring is dat hij als conditietrainer heeft gewerkt met getalenteerde (top) 
jeugd en een aantal fulltime tennis professionals. 
Wij wensen hem veel succes volgend seizoen bij RKZVC. 
 



 

  

De RKZVC Zomer Cup 
Op zondag 7 juli organiseert RKZVC weer 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 het toernooi 
weer 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 7 juli op 
Sportpark De Greune Weide in Zieuwent. 
 
Luchtfoto’s 
Twee studenten, Bas en Rene, gaan een korte documentaire over 
RKZVC maken. Zondag 19 mei hebben ze daarvoor gefilmd en 
geïnterviewd en dat doen ze komende week nog weer. Met behulp van een drone heeft Sander Slutter opnames vanuit 
de lucht gemaakt. Zie hieronder zijn foto's. 

 
 

Joey Belterman en Jordi Hummelink komend seizoen trainers van RKZVC 
JO19  
We zijn blij te kunnen melden dat komend seizoen een nieuw trainersduo de 
JO19 onder hun hoede zal nemen. 
Jordi was afgelopen jaar al trainer van de JO19 en gaat dat dus het komende 
jaar doen samen met Joey Belterman. 
Joey, speler van RKZVC 1, was in het verleden ook al bij andere teams actief 
als trainer en is mede door zijn ervaring als speler bij enkele BVO´s een 
welkome aanvulling voor de JO19. 
Wij wensen Jordi, Joey en de overige leiders voor komend seizoen al vast heel veel succes. 

PS: Komende weken hopen we u ook de trainers van de overige teams te kunnen melden. 

http://www.rkzvc.nl/


 

  

Supportersbus volgend seizoen? 
Op 17 juni beleggen we een bijeenkomst voor overleg of en hoe we volgend seizoen met een supportersbus naar 
uitwedstrijden van RKZVC gaan. Iedereen die afgelopen jaar is meegegaan of komend jaar mee zou willen gaan wordt 
hiervoor uitgenodigd op maandag 17 juni om 20.30 in de kantine. 
 
Drie kampioen in het weekend van 25 en 26 mei 
Op zaterdag 25 mei zijn RKZVC JO13-3 en RKZVC JO10-1 
kampioen geworden. Op zondag 26 mei werd RKZVC 3 
kampioen. Zie hieronder enkele foto's van de 3 kampioenen. 
Kijk voor de kampioensfoto’s bij het betreffende team. 
 
De door Renske Hummelink gemaakte foto's rondom de 
kampioenswedstrijd RKZVC 3 - Vios B 3 zijn te zien via de 
volgende 
link.https://myalbum.com/album/gXvrLcKHn5ph … 
 
 
Geef je snel op voor de zomer techniektrainingen!  
Omdat de meeste trainingen bij de clubs zijn afgelopen en 
iedereen natuurlijk graag wilt blijven voetballen organiseren wij 
met de voetbalschool trainingen in de periode juni & juli om 
toch te kunnen blijven door trainen en weer helemaal fit bent voor de start van het nieuwe voetbalseizoen!! 
Iedereen die gemotiveerd is, zichzelf wilt verbeteren en graag wilt blijven trainen is van harte welkom. Aanmelden kan 
voor elke data, dit kun je dus zelf kiezen! 
De trainingen worden gegeven door verschillende TOP trainers uit de regio met ervaring bij verschillende BVO’s. De 
trainingen zullen plaatsvinden op het kunstgrasveld van RKZVC in Zieuwent.  
 
Op de volgende data willen we gaan trainen: 
Donderdag 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 juni 
Dinsdag 9, 11, 23, 25, 30 juli 
De tijden/ data zijn afhankelijk van het aantal deelnemers. De trainingen zullen zijn tussen 15:00-18:00. De kosten 
bedragen €10,- per training.  
Geef je snel op door te mailen naar remco_vanleeuwen@hotmail.com en hopelijk zien wij jou tijdens een van onze 
trainingen! 
 
 
2e pinksterdag, maandag 11 juni, sluit RKZVC het seizoen af met de 

verenigingsdag. 

 
 
Juni 2019 
 
Verenigingsdag op 10 juni 
De afsluiting van het seizoen 2018-2019 met de verenigingsdag op 10 
juni gebeurde onder prima weersomstandigheden. Voor de jeugd waren 
er diverse spelletjes en voor de ouderen was er een onderling 
voetbaltoernooitje. 
Na afloop was het gezellig vertoeven op het terras. 
 

 
 
  

https://t.co/66vTEy1rEA
mailto:remco_vanleeuwen@hotmail.com


 

  

Vervolgens werden zowel bij jeugd als senioren afscheid genomen van diverse leiders / trainers en enkele prijzen 
uitgereikt. 

Bij de jeugd   

Michel Ballast voetbalschool 4 jaar 
Diederik Brinkerhof trainer/leider JO12-1 2 jaar 
Eugene van Dillen Leider JO11-2 1 jaar 
Eugene Hoenderboom Ass. Scheidsrechter JO17-1 2 jaar 
Bob te Molder Trainer/leider JO17-1 1 jaar 
Dirk Jan Wessels Leider JO8-1 3 jaar 
Martin Wopereis Trainer JO15-2 2 jaar 
John Krabbenborg Trainer JO17-1  

Eugene Hoenderboom assistent scheidsrechter JO17-1  

Diederick Brinkerhof trainer JO12-1  

Eugene van Dillen Leider JO11-2  

Bob te Molder leider JO17-1  

Dirk-Jan Wessels leider JO8-1  

Michel Ballast trainer voetbalschool  

 
 
Bij de senioren 

  

Antonie Nieuwenhuis assistenttrainer RKZVC 1 1 jaar 
Joris Reijerink keeperstrainer RKZVC 1 vele jaren 
Ferhat Erzodogan trainer RKZVC 2 3 jaar 
Sander Kolkman leider RKZVC 2 1 jaar 
Erik Klein Goldewijk leider RKZVC 5 heel veel jaren 

 
Hieronder een foto van RKZVC JO13-3 links wachtend op de prijsuitreiking omdat ze gekozen zijn als jeugdteam van het 
jaar. Rechts bij de prijsuitreiking. 

  
 
Als supporters van het jaar werden Caroline 
Harbers, Marjo Krabbenborg, Jeanette 
Klein Goldewijk, Jeanette Hummelink en 
Nicole Nijenhuis gekozen. Zij hebben de 
veel van de verre uitwedstrijden dit jaar 
gezien en hebben daar drie keer een 
weekendje uit aan gekoppeld. Op de foto 
hieronder zitten ze van links naar rechts. 
 
 
 
 

  



 

  

Hieronder: 
Links:  Bart te Focht werd gekozen als voetballer van het jaar van RKZVC 1  
Rechts: afscheid van Ferhat Erzodogan die RKZVC 2 drie jaar trainde en promoveerde naar de reserve hoofdklasse (het 

hoogst mogelijke niveau voor reserveteams). 

  
 

Afscheid van Antonie Nieuwenhuis,  
één jaar assistent-trainer bij RKZVC 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carina Hulshof kreeg een bloemetje als dank voor  
haar inzet in de kantine. 
 



 

  

Jurek Domhof werd de topscorer van het 
seizoen 2018-2019 met 30 goals. Goede 
tweede was Thijs Winkel met 22 goals (ook 
van RKZVC 5) en Sjors Storkhorst 
(RKZVC 1) en Brian Voorhuis (RKZVC 3) 
eindigden samen op de derde plaats met 
19 goals. Klik voor de volledige lijst de 
volgende link aan . 
In het gehele seizoen werden er door de 6 
seniorenteams van RKZVC 389 goals 
gescoord. RKZVC 5 had met 106 goals 
hierin veruit het grootste aandeel. 
 
 
 
 
 
 
Harm Bokkers en Jens Schutten sloten het 
"officiële" gedeelte af met de bekendmaking van de prijswinnaars van de sponsoractie die de 1e selectie aan het begin 
van de competitie altijd opzet. De volledige uitslag is te vinden via de volgende link: 
https://www.rkzvc.nl/1/295/eindstand-sponsoractie-rkzvc-1/ . 
 
De top 8, die allen de 4e plaats (rang) 
hadden voorspeld, waren: 
Sponsor  Rang  Doelpunten  
1 Rene Doppen  4  58  
1 Roel Bokkers  4  58  
1 Eugène Hoenderboom  4  60  
1 Robert Zonneveld  4  58  
1 Marcel Kool  4  58  
1 Tonnie Krabbenborg  4  60  
1 Theo Bekken  4  58  
1 Frieso Wolters  4  58  
1 Conny te Winkel  4  60  
1 Miriam Praktijk  4  60 
 
 
Maandag 17 juni a.s. om 20.30 in de 
kantine , de bijeenkomst i.z. DE 
SUPPORTERSBUS 
Maandag 17 juni a.s. is er om 20.30 in de kantine een bijeenkomst over het rijden van DE SUPPORTERSBUS in het 
volgende seizoen. Allen die afgelopen jaar wel eens heeft 
mee gereden en allen die er over denken om volgend jaar 
eventueel mee te gaan met de supportersbus naar 
uitwedstrijden van RKZVC worden uitgenodigd om hierbij 
aanwezig te zijn. 
 
Rondvlucht over Zieuwent voor René Doppen, Martin 
Toebes en Ferdinand Schutten.  
Gisteren zijn RKZVC leden René Doppen, Martin Toebes en 
Ferdinand Schutten vanwege hun 50 jarig jubileum 
getrakteerd op een rondvlucht boven de Achterhoek. 
Uiteraard mocht daarbij een rondje boven het RKZVC 
complex niet ontbreken. Voorzitter en Piloot Johnny Cuppers 
zette iedereen na afloop weer veilig met beide benen op de 
grond. 
 
Wij willen René, Martin en Ferdinand nogmaals feliciteren! 
 
  

https://www.rkzvc.nl/359/club-topscorers/
https://www.rkzvc.nl/1/295/eindstand-sponsoractie-rkzvc-1/


 

  

Voorlopig programma RKZVC ter voorbereiding van seizoen 2019-2020 
 

RKZVC 1 - Naslag De Gelderlander 2018-
2019  
De Inmiddels zit ons eerste seizoen in de 
hoofdklasse er alweer een aantal weken op. 
Met 59 doelpunten voor, 53 doelpunten tegen 
en maar liefst 53 punten zijn we op een 
knappe vierde plaats geëindigd. 
Alle voor- en nabesprekingen van het 
afgelopen seizoen in De Gelderlander zijn 
weer verzameld en in een kleurrijk 
"RKZVC 1 - Naslag De Gelderlander 2018-

2019” opgemaakt. 
Via de volgende link is dit naslagwerk in te 

zien.  

 

 

 
 

 

Groot artikel in vakblad trainers gewijd aan Laurens 

Knippenborg 

Het vakblad voor trainers - De Trainer Coach - heeft een groot artikel 
gewijd aan Laurens Knippenborg, als amateurtrainer van het jaar 
2019 gekozen op het trainerscongres j.l. in Zwolle. 
 

Het hele artikel is te lezen via de volgende link. 

Week: 28 Dag: Tijd: Activiteit: 
Woensdag 10-jul 19.00 uur Aftrap bijeenkomst Kantine 
    19.45 uur Training (01) 
Vrijdag 12-jul 19.15 uur Training (02) 
        

Week: 29 Dag: Tijd: Activiteit: 
Maandag 15-jul 19.45 uur Training (03) 
Dinsdag 16-jul 20.00 uur RKZVC - ATC '65 
      Aanwezig 19.00 uur 
Donderdag  18-jul 19.00 uur Training (04) 

        
        

Week: 32 (1) Dag: Tijd: Activiteit: 
Maandag 5-aug 19.45 uur Training (05) 
Dinsdag 6-aug 19.45 uur Training (06) 
Donderdag 8-aug 19.45 uur Training (07) 
Zaterdag 10-aug 17.00 uur RKZVC - DCS 
    Aanwezig 16.00 uur 

Week: 33 (2) Dag: Tijd: Activiteit: 
Maandag 12-aug 19.45 uur Training (08) 
Dinsdag 13-aug 20.00 uur ACHILLES '12 - RKZVC 
      Vertrek 18.15 uur 

Donderdag 15-aug 19.45 uur Training (09) 
Zaterdag 17-aug 18.00 uur RKZVC - sv OBW 
      Aanwezig 17.00 uur 

Week: 34 (3) Dag: Tijd: Activiteit: 

Maandag 19-aug 19.45 uur Training (10) 
Dinsdag 20-aug ?? "STATE OF ART" keitoernooi 
      Aanwezig ?? 

Donderdag 22-aug 19.45 uur Training (11) 
Zaterdag 24-aug ?? "STATE OF ART" keitoernooi 
      Aanwezig ?? 

Week: 35 (4) Dag: Tijd: Activiteit: 
Maandag 26-aug 19.45 uur Training (12) 
Dinsdag 27-aug 19.45 uur Training (13) 
Donderdag 29-aug 19.45 uur Training (14) 
Zondag 1-sep 14.00 uur START COMPETITIE 
        

Week: 36 (5) Dag: Tijd: Activiteit: 

Dinsdag 3-sep 19.45 uur Training (15) 
Donderdag 5-sep 19.45 uur Training (16) 
Zondag 8-sep 14.00 uur 2e Competitiewedstrijd 

https://www.rkzvc.nl/417/rkzvc-1-naslag---verslagen-in-de-gelderlander/
https://www.rkzvc.nl/Data/RKZVC/Modules/TekstPagina/Front/bestanden/_specifiek/N_300/Laurens_Knippenborg_-_de_trainer_coach_juni_2019.pdf


  

  

VOORBESCHOUWINGEN EN WEDSTRIJDVERSLAGEN RKZVC 1 2018 – 2019 
 
Vanaf 24-2-2018 zijn voorafgaand aan de competitiewedstrijden door spelers voorbeschouwingen geschreven. Deze 
voorbeschouwingen zijn ingevoegd voor betreffende wedstrijdverslagen. 
 
 

18-07-2018 RKZVC 1 – ATC ‘65 1: 5 – 1 (4 – 0) (oefenwedstrijd) 
Eerste oefenwedstrijd gemakkelijk gewonnen 
De eerste wedstrijd ter voorbereiding op het seizoen was in alle opzichten een oefenwedstrijd met veel 'meer of minder' 
nieuwe gezichten in de selectie. Afgezien van twee basisspelers, die helemaal niet mee deden, werden er in de rust aan 
Zieuwentse kant zeven spelers gewisseld en in verloop van de tweede helft nogmaals twee. Het is logisch dat er in de 1e 
oefenwedstrijd veel gewisseld wordt zodat de ‘nieuwe’ spelers dan kunnen laten zien wat ze kunnen maar het vergt dan 
natuurlijk wel de nodige gewenning. 
 
Qua veldspel zat er nog niet eens zoveel verschil tussen RKZVC en het Hengelose ATC ’65. Het verschil zat vooral in het 
rendement bij het uitspelen en benutten van kansen. De wedstrijd begon redelijk spectaculair met twee kopballen van 
ATC ’65 binnen twee minuten na corners (redelijk gemakkelijk weggekopt respectievelijk getrapt van de doellijn) waarna 
ook nog binnen de twee minuten RKZVC de 1-0 maakte en in de 3e minuut de 2-0. ATC ’65 speelde weinig kansen uit en 
probeerde vooral met afstandsschoten (waaronder ook enkele vrije trappen op 20 meter) te scoren. Als ze al op goal 
kwamen, redde keeper Huib Jonkman bekwaam. 
 
Met de vele wissels in de rust en de royale 4-0 voorsprong werd het Zieuwentse spel er niet beter op en drukte ATC ’65 
RKZVC meer terug op eigen helft. Keeper Sven Huinink moest enkele keren redden en het rendement bij het benutten 
van enkele goede kansen aan Zieuwentse zijde was minder. 
De doelpunten vielen als volgt. 
1-0 2e minuut schot Harm Bokkers na een pass van Waldo Rhebergen 
2-0 3e minuut eigen doelpunt ATC ’65 na een voorzet van Joey Belterman 
3-0 30e minuut kopbal Harm Bokkers na een voorzet van Steffen IJzereef 
4-0 42e minuut Joey Belterman na een voorzet van Mart Schutten 
5-0 56e minuut kopbal Jens Schutten na een voorzet van Waldo Rhebergen 
5-1 74e minuut schuiver vanaf de zestienmeter 
 
 

21-07-2018 HHC 1 - RKZVC 1: 4 – 0 (2 – 0) (oefenwedstrijd) 
Tegen 2e divisionist HHC Hardenberg was het van tevoren waarschijnlijk dat RKZVC een groot deel van de wedstrijd 
achter de tegenstander aan zou moeten lopen. Vooral rust kon RKZVC tegenstander HHC nog behoorlijk goed 
tegenhouden buiten de zestienmeter en kon RKZVC soms nog redelijk balbezit houden in de achterhoede en op het 
middenveld. In de 14e minuut kreeg Sven Jurjus na een aanval over rechts zelfs een behoorlijke kans maar zijn schot 
ging ruim voorlangs. De Hardenbergse goals vielen in de 15e en 29e minuut. De eerste kwam na onnodig balverlies op 
het middenveld waarna rechtsback Danny Bouws gemakkelijk langs enkele Zieuwentse spelers door kon lopen en vrij 
kon binnen schuiven. De tweede kwam na een mooie aanval over links en een overstapje waarna Sargon Gouriye 
tegendraads binnen schoot. 
 
Na rust had RKZVC het moeilijker en kwam zelf zelden tot aanvallende combinaties. Men vond elkaar moeilijker en HHC 
kon meestal gemakkelijk de bal op het middenveld oppakken. De 3e en 4e tegengoal vielen in de 72e en 79e minuut. De 3e 
was een mooie schuiver van Saber Hendriks van 20 meter in de linker benedenhoek. De 4e was een mooie kopbal in de 
rechter bovenhoek van Dérian Reinders na een voorzet van rechts. Het was aan een vijftal goede redding van keeper 
Huib Jonkman te danken dat de score niet verder opliep. 
 
De volgende oefenwedstrijd is op zaterdag 11 augustus om 18,00 uur uit naar HSC ´21 in Haaksbergen. 
 
 

11-08-2018 HSC ’21 - RKZVC 1: 3 – 2 (2 – 1) (oefenwedstrijd) 
RKZVC speelt verdienstelijk tegen 3e divisionist HSC ‘21 
Voor rust had RKZVC het moeilijk tegen HSC ’21 dat technisch gemakkelijker en sneller speelde. De 1-0 voor HSC ’21 
viel in de 19e minuut na een aanval over links waarna Martijn Veldhuis van 10 meter afstand vrij kon inschieten. Een 
minuut later viel de 2-0 al na een versnelling van de Haaksbergenaren door het midden en Tom ter Hogt beheerst onder 
keeper Huib Jonkman binnen schoof. Een afstraffing dreigde maar in de resterende tijd voor rust kreeg RKZVC net 
zoveel kansen als HSC ’21. Eerst schoot Sjors Storkhorst vanuit een schuine hoek op de benen van de keeper maar in 
de 27e minuut was het wel raak. Een pass van Michiel Krabbenborg viel mooi achter de Haaksbergse verdediging waarna 
Sjors Storkhorst de keeper omspeelde en de 2-1 binnen tikte voor de ruststand. 
 
Na rust kwam RKZVC, mede door enkele wissels, in een aanvallender opstelling in het veld en creëerde enkele 
behoorlijke kansen. Vier minuten na rust kwam Mart Gebbinck aan de rechter kant op en zijn voorzet op maat werd door 
Sjors Storkhorst via een Haaksbergse verdediger binnen gekopt voor de 2-2. Nadat een schot van Waldo Rhebergen een 
metertje over ging, kopte Bas ter Hogt voor HSC ‘21 in de 61e minuut een afgemeten voorzet via de onderkant van de lat 



  

  

binnen voor de 3-2. Een schot van Jouke Knippenborg ging in de 69e minuut rakelings over en in de 89e minuut moest de 
Haaksbergse keeper met een knappe reflex nog redden op een schot van Jens Schutten. 
 
De volgende oefenwedstrijden worden dinsdag 14 augustus en zaterdag 18 augustus in Rijssen gespeeld op het Fletcher 
TOP Toernooi. Het wedstrijdschema ziet er als volgt uit. 
Dinsdag 
19.15 – 20.00 RKZVC - Jong De Graafschap 
21.00 – 21.45 Achilles 1894 – RKZVC (Achilles 1894 komt uit Assen en speelt zondag hoofdklasse A)  
Zaterdag 
13.00 – 13.30 Berkum - RKZVC (Berkum komt uit Zwolle en speelt zaterdag hoofdklasse B) 
Vanaf 14.15 kruisfinales 
 Vanaf 15.30 finales 
 
 

Dinsdag 14-8-2018 Jong De Graafschap - RKZVC 4 – 0 (Fletcher TOP Toernooi) 
RKZVC speelde vanavond 2 wedstrijden van 45 minuten op het Fletcher TOP Toernooi in Rijssen waar de tegenstanders 
allemaal hoofdklasse of hoger spelen. Evenals afgelopen zaterdag tegen HSC '21 ontbraken er enkele basisspelers. 
Maar, waar afgelopen zaterdag met fases RKZVC nog aardig goed kon mee spelen, werd het vanavond vooral in de 
wedstrijd tegen Jong De Graafschap volledig overlopen. Op alle posities was Jong De Graafschap sneller en technisch 
vaardiger en werd RKZVC direct onder druk gezet.  
 
Direct in de 1e minuut kwam de Zieuwentse ploeg al op achterstand door een blunder in de verdediging. Voordat Jong 
De Graafschap de 2e goal maakte in de 22e minuut, hadden ze ook al drie andere kansen gehad. Van Zieuwentse kant 
viel er slechts één doelpoging te noteren van Freek Voogel in de 19e minuut. De andere doelpunten van Jong De 
Graafschap vielen in de 22e minuut (3e schotpoging nadat de eerste twee werden geblokt), 25e minuut (geplaatste 
kopbal na prima voorzet) en 27e minuut (counter na Zieuwentse corner). 
 
 

Dinsdag 14-8-2018 Achilles 1894 1 - RKZVC 1: 2 – 0 (Fletcher TOP Toernooi) 
RKZVC speelde vanavond 2 wedstrijden van 45 minuten op het Fletcher TOP Toernooi in Rijssen waar de tegenstanders 
allemaal hoofdklasse of hoger spelen. Evenals afgelopen zaterdag tegen HSC '21 ontbraken er enkele basisspelers. In 
de eerste wedstrijd van deze avond was RKZVC kansloos tegen Jong De Graafschap (4-0). De tegenstander in de 2e 
wedstrijd van de avond, Achilles 1894, speelt komend seizoen in dezelfde competitie als RKZVC.  
 
In de eerste helft van deze tweede wedstrijd van de avond ging het spel redelijk gelijk op met kansen aan beide kanten. 
Van Zieuwentse kant waren er kansen voor Jens Schutten (goed schot, redding keeper) en Harm Bokkers (goed schot, 
wederom redding keeper). Tim Penterman debuteerde als keeper voor RKZVC en had in de 10e minuut ook een goede 
redding. De 1-0 voor Achilles 1894 viel in de 21e minuut na een steekpassje waarna de linksbuiten van dichtbij kon 
afronden. Optisch gezien speelde Achilles 1894 in de resterende 24 minuten gemakkelijker. De 2-0 viel in de 26e minuut 
na een goede voorzet die beheerst tegendraads werd binnen gekopt. 
 
Hoewel beide wedstrijden van vanavond ruim werden verloren, kan dat ook veel leermomenten opleveren voor spelers 
en trainers. Duidelijk is wel dat RKZVC in vorm moet zijn om op dit niveau een rol van betekenis te kunnen spelen. 
 
Zaterdag 18 augustus speelt RKZVC om 13.00 de 3e wedstrijd van dit toernooi tegen zaterdag hoofdklasser Berkum. 
Vanaf 14.15 volgen daarna kruisfinales en vanaf 15.30 de finales. 
 
 

Zaterdag 18-8-2018 RKZVC 1 - Berkum 1: 0 – 1 (Fletcher TOP Toernooi) 
Kleine nederlaag 
RKZVC speelde vandaag 3 wedstrijden van 30 minuten op het Fletcher TOP Toernooi in Rijssen waar de tegenstanders 
allemaal hoofdklasse of hoger spelen. 
De derde poulewedstrijd vandaag tegen zaterdag hoofdklasser Berkum uit Zwolle leverde aan beide kanten weinig 
kansen op. De 1-0 voor Berkum in de 5e minuut werd mooi uitgespeeld. Een voorzet van links werd voorbij de 2e paal 
terug gelegd waarna de bal van dichtbij simpel kon worden binnen getikt. Ook vandaag had RKZVC moeite om kansen te 
creëren. De beste was nog in de 18e minuut maar het schot van Joey Belterman werd geblokt. 
Door de drie nederlagen in de poule moest RKZVC in de kruisfinales spelen om de 5e t/m 8e plaats. 
 
 

Zaterdag 18-8-2018 RKZVC 1 - DOS '37 1: 1 – 1 (Fletcher TOP Toernooi) 
Eerste doelpunt op het Fletcher TOP Toernooi 
RKZVC speelde vandaag 3 wedstrijden van 30 minuten op het Fletcher TOP Toernooi in Rijssen waar de tegenstanders 
allemaal hoofdklasse of hoger spelen. 
In de kruisfinale speelde RKZVC voor de 5e t/m 8e plaats tegen het Vriezenveense DOS '37. Voetballend had RKZVC 
het vooral in het eerste deel van deze wedstrijd moeilijk. De tegengoal in de 12e minuut was mooi: een pegel van 25 
meter in de rechter bovenhoek. Daarna kwam RKZVC langzamerhand wat meer in het spel voor en creëerde ook 



  

  

kansen. Rond de 20e minuut kwam een voorzet van rechts bij Mart Gebbinck op links terecht. Met een strak schot in de 
verre hoek tekende Mart de gelijkmaker aan. Kort voor het eindsignaal had Joey Belterman pech dat zijn schot van 20 
meter nog net door een verdediger werd geraakt waarna de bal via de paal corner ging. 
Door de gelijke eindstand moesten er shoot outs genomen worden: vanaf 25 meter met de bal naar de goal lopen en 
scoren. DOS '37 benutte er drie en RKZVC twee waardoor RKZVC om de 7e en 8e plaats moest spelen tegen Jong De 
Graafschap. 
 
 

Zaterdag 18-8-2018 RKZVC 1 - Jong De Graafschap 1: 0 – 0 (Fletcher TOP Toernooi) 
RKZVC blijft deze keer beter overeind tegen Jong De Graafschap 
RKZVC speelde vandaag 3 wedstrijden van 30 minuten op het Fletcher TOP Toernooi in Rijssen waar de tegenstanders 
allemaal hoofdklasse of hoger spelen. 
RKZVC was afgelopen dinsdag kansloos tegen Jong De Graafschap. Hoewel RKZVC voetballend gezien vandaag ook 
niet erg veel in de melk had te brokkelen, wist de ploeg wel te voorkomen dat ze weer zo werden overlopen als afgelopen 
dinsdag. Oftewel, verdedigend liep het beter. Dit leidde na een half uur tot een 0-0 eindstand zodat ook deze wedstrijd 
moest worden beslist door shoot outs. Na 3 pogingen van beide kanten was de stand 2-2. Bij de vierde poging miste 
RKZVC en was het wel raak van Jong De Graafschap zodat RKZVC als laatste eindigde. 
 
Conclusie na 4 verschillende tegenstanders van niveau in deze week: het waren echt moeilijke wedstrijden voor RKZVC. 
Verzachtende omstandigheden hierbij zijn wel dat RKZVC nog in de opbouw van conditie zit, niet alle spelers aanwezig 
waren en er veel in verschillende opstellingen gespeeld werd (maar dat geldt mogelijk ook voor de tegenstanders). Over 
twee weken begint de competitie en dan zal het echt wel een tandje beter moeten om mee te gaan spelen op 
hoofdklasseniveau. 
 
De volgende wedstrijd speelt RKZVC dinsdag 21 augustus om 21.00 uur tegen Grol op het Kei Toernooi in 
Lichtenvoorde. 
 
 

21-08-2018 RKZVC 1 – Grol 1: 5 – 1 (1 – 0) (Kei toernooi) 
Plichtmatige overwinning 
Vooral in de eerste helft van deze eerste wedstrijd op het Kei toernooi was het Zieuwentse spel erg plichtmatig. Weinig 
diepgang, veel balletjes breed en balletjes terug in een laag tempo waardoor Grol uiteraard iedere keer voldoende tijd 
kreeg om defensief de rijen weer te sluiten. Daarnaast was de nauwkeurigheid van veel passes ook niet zo best. In de 
11e minuut passte Michiel Krabbenborg wel exact op maat achter de Grolse verdediging en kon Joey Belterman in alle 
rust de 1-0 binnen schuiven. Een minuut later had Sjors Storkhorst pech dat zijn vrije trap van 20 meter afstand op de 
kruising kwam. Daarna waren er aan Zieuwentse kant nog schietkansen voor Sjors Storkhorst, Sven Jurjus en Mart 
Schutten. In de 26e minuut kwam Grol dicht bij de gelijkmaker na een vrije trap maar de vrije kopkans ging een halve 
meter over de kruising. 
 
Drie minuten na rust viel de 2-0 uit een mooie aanval. Sjors Storkhorst passte diagonaal naar Waldo Rhebergen waarna 
Sven Jurjus de voorzet vrij kon binnen schieten. Nadat Sjors Storkhorst in de 53e minuut niet scoorde met een stiftbal viel 
in de tegenaanval de 2-1. Een voorzet van Tycho Riteco kon vrij worden binnen gekopt door Jordy Oonk. Enkele minuten 
later was een gemakkelijk te pakken schot van Grolse zijde tevens de laatste noemenswaardige aanval van Grol. RKZVC 
kreeg steeds meer ruimte en aanvallende acties werden scherper uitgespeeld. In de 77e minuut leidde dat tot de 3-1. Een 
dieptepass van Mart Schutten achter de verdediging werd prima aangenomen door Sjors Storkhorst die vervolgens vrij 
voor de keeper breed legde, waarna Harm Bokkers kon intikken. In de 84e viel de gelukkige 4-1 na een aardige aanval 
over rechts. De voorzet van Jens Schutten werd door een Grol-speler in eigen doel gekopt. In de 89e minuut volgde de 5-
1 eindstand. Na een dieptepass van Michiel Krabbenborg passeerde Sjors Storkhorst de keeper en schoof rustig binnen. 
In de andere wedstrijd op deze avond won Longa ’30 met 4-1 van AZSV. 
 
Zaterdag wordt om 16.00 gespeeld Longa ’30 – Grol en om 18.00 RKZVC – AZSV. 
 
 

25-08-2018 AZSV 1 - RKZVC 1: 2 – 3 (2 – 2) (Kei toernooi) 
RKZVC pakt in slotfase toch de overwinning 
Met deze wedstrijd zit de voorbereiding van de competitie er op. Zondag 2 september debuteert RKZVC in de 
hoofdklasse in de uitwedstrijd naar Fortuna Wormerveer.  
Het totaalbeeld van de wedstrijd tegen zaterdag hoofdklasser AZSV was dat er van beide kanten enigszins behoudend 
werd gespeeld. Balbezit is heilig. Over het geheel toonde AZSV wat meer aanvallende intenties dan RKZVC. De 
wedstrijd begon overigens wel spectaculair. Met een minuut krulde Sjors Storkhorst de bal al rakelings langs de linker 
kruising waarna een minuut later Joost Rasing over rechts vrij door kon komen en de 1-0 voor AZSV binnen schoot. De 
gelijkmaker in de 13e minuut was fraai. Een pass op maat van Mart Schutten achter de Aaltense verdediging werd 
technisch perfect aangenomen door Sjors Storkhorst en beheerst onder de lat binnen geschoten. In de 22e minuut schoot 
Kars Vierwind van net buiten de zestienmeter met een lage schuiver in de linker benedenhoek de 2-1 voor AZSV binnen. 
In de 33e minuut schoot Mart Schutten van net buiten de zestienmeter een vrije trap laag in de rechter benedenhoek voor 



  

  

de 2-1. Afgezien van één Aaltens schot en één Zieuwents schot, die richting misten, vielen er verder voor rust geen 
kansen te noteren. 
 
Direct na rust redde keeper Huib Jonkman knap met de voet na een Aaltense doorbraak door het centrum. Enkele 
minuten later lag een fraaie Zieuwentse aanval aan de basis voor een goede kans. Waldo Rhebergen bereikte de 
opgekomen Mark te Winkel aan de rechterkant waarna Sjors Storkhorst de voorzet rakelings langs de paal kopte. AZSV 
oogde daarna wel aanvallender dan RKZVC en enkele keren moest de Zieuwentse verdediging alle zeilen bijzetten om 
verdedigend de zaak te redden. Maar afgezien van enkele schoten die (net) niet de goede richting misten kwam er geen 
echt uitgespeelde kans. In de 88e minuut passte Mark te Winkel de bal achter de Aaltense verdediging op Harm Bokkers. 
De Aaltense keeper schreeuwde al los maar Harm kon de bal met het hoofd nog net raken voor de keeper er bij kon 
waardoor alsnog de 3-2 overwinning werd binnen gehaald. 
Zowel Longa ´30 als RKZVC wonnen hun beide wedstrijden op dit toernooi. Omdat het doelsaldo van Longa ´30 beter is, 
zijn zij de winnaar en RKZVC de nummer twee. AZSV werd op doelsaldo derde en Grol vierde. 
De resultaten in de voorbereiding geven een dubbel gevoel. Puur kijkend naar de resultaten vielen die nog niet zo tegen 
omdat het - op twee na - allemaal tegenstanders van minimaal hoofdklasseniveau waren. De twee wedstrijden tegen 
lager geklasseerde ploegen werden ruim gewonnen. Kijkend naar het spelniveau tegen de tegenstanders op 
hoofdklasseniveau zal RKZVC het niet gemakkelijk krijgen. Als excuus mag gelden dat er geen enkele keer met de 
sterkste opstelling is gespeeld en dat er ook in verband met de conditie-opbouw soms op de avond voor de wedstrijden 
nog anderhalf uur werd getraind en daardoor niet elke wedstrijd okselfris werd begonnen. Er is een redelijk vertrouwen 
dat de ploeg er klaar voor is en dat zondag 2 september de eerste punten worden gepakt. 
Zondag 2 september volgt om 14.00 de 1e competitiewedstrijd in Wormerveer: Fortuna Wormerveer - RKZVC. 

 
 

Zondag 2-09-2018 Fortuna Wormerveer 1 - RKZVC 1: 0 – 1 (0 – 1) 
Droomdebuut: eerste drie punten in hoofdklasse zijn binnen. 
Uiteraard zit er voor de 1e competitiewedstrijd van een seizoen een beetje extra spanning op. Zeker als je een klasse 
hoger gaat spelen, je voor een uitwedstrijd bijna 170 km moet rijden en voor het eerst in de Zieuwentse historie in de 
hoofdklasse gaat spelen. Mogelijk is het iets gemakkelijker als je dan in Fortuna Wormerveer een tegenstander treft die 
afgelopen seizoen ook kampioen in de 1e klasse werd en debuteert in de hoofdklasse en je niet direct een ervaren 
hoofdklasser tegenkomt. RKZVC heeft met de overwinning echter een prima start in de eerste competitiewedstrijd behaald. 
 
Na een aftastend begin van beide kanten kwam in de 9e minuut het eerste gevaar van Zieuwentse kant met een schot 
van Sjors Storkhorst dat er van afstand in leek te gaan maar net op het dak van het doel belandde. Daarna kreeg Fortuna 
Wormerveer langzamerhand meer spelaandeel en kansjes. Een schot ging via Wouter Pillen corner en een volgend schot 
kwam in het zijnet. Gezien het spelbeeld viel in de 21e minuut de 1-0 voor RKZVC onverwacht. Joey Belterman bereikte 
Mart Schutten die vanaf ruim 20 meter met een lage schuiver in de linker benedenhoek de eerste Zieuwentse goal in de 
hoofdklasse aantekende. Een minuut later was de volgende kans voor Sjors Storkhorst maar hij schoot in het zijnet. 
Vervolgens controleerde Fortuna Wormerveer de wedstrijd weer tot aan de rust. Zes minuten voor rust lette Wouter Pillen 
goed op na een snel genomen vrije trap door het centrum en even later had Wouter mogelijk het geluk wat mee toen hij 
een voorzet hard over eigen goal tot corner schoot. 
 
Na rust bleef Fortuna Wormerveer aandringen maar kreeg RKZVC met de counters zeker zoveel en ook goede kansen. 
Jens Schutten schoot direct na rust slechts een metertje naast. Tien minuten later passte Jens mooi op Sjors Storkhorst 
maar ook zijn schot miste de juiste richting. De Zieuwentse verdediging en het middenveld stonden meestal goed in 
positie zodat Fortuna Wormerveer het ging proberen met afstandsschoten (bijna geen enkele op doel) en hoge 
voorzetten. Die leken vaak wel dreigend maar RKZVC heeft een behoorlijk kopsterke verdediging waardoor de aanvallers 
van Fortuna Wormerveer geen vrije kopkans kregen en - als ze in een duel al konden koppen - niet de juiste richting en 
snelheid konden meegeven. In de 74e minuut had RKZVC wel geluk. Een vrije trap van Fortuna Wormerveer buiten de 
hoek van de zestienmeter ging tussen iedereen door en belandde tegen de verre paal waarna de Zieuwentse verdediging 
met enige moeite de terug stuiterende bal kon wegwerken. In de 78e minuut kreeg Joey Belterman, na een assist van 
Sjors Storkhorst, de kans om de wedstrijd te beslissen maar de Wormerveerse keeper gooide zich knap voor zijn lage 
schuiver. Fortuna Wormerveer bleef aandringen waardoor er bij enkele counters best Zieuwentse mogelijkheden kwamen 
maar die werden niet efficiënt uitgespeeld. Wel kwamen er nog twee vrije trappen op hooguit 20 meter van de 
Wormerveerse goal nadat er aan de noodrem werd getrokken maar de vrije trappen misten de juiste richting. In de 90e 
minuut kreeg Fortuna Wormerveer de laatste kans na een vrije trap die werd doorgekopt. Een Wormerveerse spits kon 
enkele meters voorbij de 2e paal de voet net niet goed achter de bal krijgen. Na drie minuten extra speeltijd kon er van 
Zieuwentse kant gejuicht worden met de overwinning in de debuutwedstrijd in de hoofdklasse. 
 
In de voorbereiding verliepen de wedstrijden niet altijd even gemakkelijk. Ook vandaag moest er hard gewerkt worden om 
de overwinning over de eindstreep te trekken. De eerste punten zijn echter binnen en dat geeft een heel ander gevoel als 
wanneer je bijvoorbeeld na de eerste drie wedstrijden nog nul of maar één punt hebt. Er zullen best nederlagen komen in 
uitwedstrijden waardoor de stemming tijdens de terugrit minder is. Vandaag was het voor het Zieuwentse team en het 
Zieuwentse publiek een lekker gevoel om zo’n afstand naar huis te rijden. 
 
De volgende competitiewedstrijd is zondag 9 september thuis Hollandia (Hoorn) om 14.00 uur. 
Een week later - op 15 september - speelt RKZVC op ZATERDAG om 19.30 thuis tegen Alcides (Meppel). 



  

  

Voorbeschouwing RKZVC – Hollandia met Remco van Leeuwen  
In 2016 ben je naar Al-Wahda in Abu-Dhabi gegaan, RKZVC speelde toen nog in de 3e klasse 
wat is er veranderd sinds je weg ging?  
Ik ben inderdaad toen iets na de zwarte cross weggegaan, dat zal half juli 2016 zijn geweest. Dat 
seizoen zijn we kampioen geworden in de 3e klasse thuis tegen Varsseveld. Wat er vooral 
veranderd is, dat is een goede vraag. We moeten een tering eind weg nu opeens (lacht Remco). 
Verder is er in die tijd niet zoveel veranderd in Lichtenvoorde en Zieuwent. De een heeft een nieuwe 
vriendin, de ander nog steeds niet en er zijn aantal mensen verhuisd, en uiteraard de nieuwe 
Twenteroute! In het voetbal is het voor mijn gevoel vooral wat veranderd qua niveau. Met jongens 
als Joey, Waldo, Wouter en Huib had ik nog nooit gespeeld. Met Joey een paar keer in de zaal en 
Wouter wellicht op een Marianum toernooi, maar verder nooit lang mee gespeeld. Natuurlijk zijn we qua niveau enorm 
omhooggegaan maar in de groep is er niet zo heel veel veranderd. We spelen nu 2 á 3 klassen hoger maar toen 
speelden we ook al beker- en oefenwedstrijden tegen 1e klasse clubs en konden we meekomen. Wel moet ikzelf wennen 
aan het weer vast 2/3 keer in de week weer trainen. Niet dat ik het erg vind maar ik werkte 6, soms 7, dagen in de week 
en speelde dan alleen op dinsdag ter ontspanning. Dat was een soort vriendencompetitie met expats, wij hadden een 
team met onder andere Fransen, Engelsen, Ieren, Hongaren, Spanjaarden en een aantal lokale Arabieren! Dat was op 
een prachtig complex à la Papendal maar het niveauverschil was enorm. Iemand in ons team was 15 jaar prof geweest 
en de ander had in Zieuwent 4 niet opgevallen om het maar zo te zeggen, en dit was bij alle teams het geval! Daarnaast 
ging ik op de club vaak de gym in om te sporten maar dat was het, wel even wennen dus! 
 
We horen van verschillende mensen dat er wel steeds meer een wedstrijdmentaliteit hangt op de training, wat 
merk je daarvan? 
Ik snap wel wat je bedoelt met wedstrijdmentaliteit. Maar heb dat zelf niet zo extreem. Ik heb hier nog 4e klasse 
gevoetbald en ging voetballen bij Zieuwent omdat ik het leuk vond om te spelen met jongens die ik kende. Voor mij was 
en is het ontspanning waarbij ik serieus train, op niveau, maar met plezier. Zo hadden we bijvoorbeeld laatst nog dat Jens 
steeds bij de goal bleef wachten op de bal op een training. Dan roept Sjors naar hem: “He Henri Weikamp doe je ook nog 
mee”. Dat is natuurlijk humor echt voetbalhumor. 
Groot verschil is wel dat toen ik weg ging het een groep was waarbij Jouke, Jens en natuurlijk Bart en Ties de jongsten 
waren. De rest waren allemaal een beetje van de leeftijd van Sjors, Michiel, Wesley en ik. Ongeveer drie tot vier jaar 
verschil. Nu hebben we zes jongens van tussen de zeventien en negentien jaar oud. De samenstelling van de groep is 
qua leeftijd dus wel anders. Iedereen zat toen in dezelfde levensfase, ik ben nu 28 en die jongens zijn tien jaar jonger. 
Maar dat is ook wel weer echt leuk en dat klikt goed onderling.  
 
Natuurlijk vinden we het mooi dat je terug bent en weer bij RKZVC speelt. Maar wij vragen ons natuurlijk wel af 
waarom je bent teruggekomen naar Nederland? 
Ik had een contract voor één jaar en dat wilden ze direct tijdens dat jaar al verlengen met de voorwaarde dat ik wat 
oudere jeugd zou gaan trainen. Ik kreeg toen de JO14 en heb toen voor 2 jaar bijgetekend omdat ik wist dat ik er 
eventueel onderuit zou kunnen. Dominique (Cuppers) kwam toen ook naar de emiraten maar zij is naar zeven maanden 
teruggegaan. In de VAE heerste toen een kleine crisis en ze stelden aan werknemers, bijvoorbeeld in de 
marketingsector, de eis dat je zowel Arabisch als Engels moest kunnen. Dat maakte voor het vinden van een baan alles 
lastig. Ik zou het in ieder geval tot het einde van het seizoen aankijken in Abu-Dhabi. Toen waren we nog met vijf 
Nederlanders waarvan er een onverwachts werd ontslagen net voor kerst en een andere had besloten aan het eind van 
het seizoen terug te gaan. Met deze jongen uit Rotterdam kon ik het erg goed vinden, ook van mijn leeftijd en op zijn tijd 
ook zin in een biertje drinken! Onze manager besloot om naar een andere club in Dubai te gaan omdat hij vond dat we 
vastliepen met de ontwikkelingen. Ik heb toen besloten met Dominique en het feit dat ik sowieso maar maximaal drie jaar 
wilde blijven om eerder terug te gaan. Ondertussen had ik nog wel twee aanbiedingen gekregen van andere clubs daar 
en van clubs in Brazilië en de Malediven, maar dan zou ik alsnog weg zijn. Al met al heb ik echt een top tijd gehad daar, 
fantastische levens ervaring en daarnaast qua voetbal hebben we de complete structuur/ manier van trainen, spelen en 
denken veranderd! 
p dit moment werk ik drie dagen in de week bij een voetbal academie in Enschede. Daarnaast geef ik trainerscursussen, 
zo had ik afgelopen tijd voor twaalf dagen een jeugdtrainer van Tottenham Hotspur in Nederland. Wij helpen dan 
doormiddel van theorie- en praktijklessen met verschillende thema’s zoals; omgang met jeugd, analyses maken, 
techniektraining, een jaarplanning maken en hoe werk je aan voetbalconditie etc. Veel jonge trainers willen de 
Nederlandse manier van training geven leren en komen in contact met dat bedrijf in Enschede. Wij maken dan een 
cursus op maat, niet zoals bij de KNVB, maar eigenlijk een cursus ‘’Nederlands voetbal’’ in een korte periode. Zo ben ik 
met hem wedstrijden van jeugdteams van Ajax en FC Twente 1 gaan kijken die hij dan leert analyseren. Volgende week 
komen er meer dan 40 trainers uit Noorwegen vanuit de nationale bond daar, van beginners tot gevorderden, vier dagen 
trainingen volop programma. Daarnaast ben ik gestart met een nieuw project bij amateurclubs (op dit moment AZSC en 
HMC’17) in de buurt, hier geef ik dan techniektrainingen. Dit is direct na schooltijd i.v.m. de continue roosters, waardoor 
kinderen professionele trainingen krijgen, de kinderen in de avond vrij zijn, ouders niet constant om en om kinderen na 
het sporten te brengen en ook normaal samen kunnen eten. Voor de clubs een groot voordeel is extra ruimte gedurende 
drukke trainingstijden voor andere teams, naast natuurlijk de kwalitatief betere trainingen. 
 
Je bent nu 28 en speelt zelf nog volop, maar wat vind je van het idee om zelf in de toekomst hoofdtrainer te 
worden? 



  

  

Ik heb natuurlijk het UEFA A trainersdiploma ook wel TC1 genoemd. Dat heb ik niet voor niets gehaald. Maar op dit 
moment train ik liever O11 t/m O15 omdat ik daar een betere klik mee heb en daarin mezelf het prettigst voel. Ik mag 
volgens mij zelf tot de 2e divisie trainen maar daar heb ik nog nooit over nagedacht moet ik eerlijk zeggen. Ik denk wel dat 
die kans er is dat ik ooit hoofdtrainer wil worden als ik zelf niet meer actief voetbal, maar die plannen zijn er nog niet op 
dit moment! 
 
Afgelopen week hebben jullie met 0-1 gewonnen uit bij Fortuna Wormerveer. Zij zijn ook een promovendus, wat 
zegt deze wedstrijd dan over de kracht van de competitie? 
Voor ons is dat natuurlijk ook heel erg lastig inschatten. Ik ken een paar jongens bij een aantal clubs, zoals bij RKHVV en 
AWC Wijchen en natuurlijk Silvolde. Ook spelen er volgens mij in totaal zes nieuwe clubs in deze hoofdklasse die vorig 
seizoen ook in de 1e klasse speelden. Het is natuurlijk mega cliché maar na vijf wedstrijden kunnen we pas goed zien hoe 
we ervoor staan. Maar mochten we allemaal fit blijven en we hebben niet te veel schorsingen, dan kunnen we leuk 
meedraaien. Ik begreep van de jongens dat het vorig jaar ook af en toe wel lekker mee viel. Zonder dat beetje geluk 
kunnen we ook zomaar om plek 10 spelen. In de kantine hadden we het er dinsdag nog over dat het niveau niet eens 
zoveel hoger was tijdens de eerste wedstrijd. Niemand was zondag echt zenuwachtig, iedereen heeft zoiets van we zien 
het wel. 
 
Aankomend weekend spelen jullie je eerste thuiswedstrijd in de hoofdklasse tegen HVV Hollandia uit Hoorn. Zij 
eindigden vorig seizoen als 6e en kunnen dus gezien worden als een sterke tegenstander. Wat verwacht je van 
deze wedstrijd? 
Zij hebben de eerste wedstrijd gewonnen met 4-1 dat is natuurlijk niet zomaar een overwinning. Aan de andere kant 
speelden ze thuis, iets wat ik altijd toch wel een voordeel vindt, zeker nu je zulke lange busreizen hebt. Dat kan dus zeker 
een verschil zijn met zondag. Zondag wordt voor ons een mooi moment, dan kunnen we ons meten. Aan de andere kant 
werd Silvolde vorig jaar 2e of 3e, dacht ik. Dat is ook een ploeg waar wij gewoon van kunnen winnen. Dus ik denk dat we 
een goede kans hebben op een goede uitslag. Hollandia is wel een tegenstander die bovenin mee gaat doen voor mijn 
gevoel dit jaar. 
 
Ter afsluiting, wat voorspel je voor de wedstrijd van zondag en de eindklassering dit seizoen? 
Ik voorspel voor zondag dat we met een goed gevoel de Lichtenvoordse kermis tegemoet gaan. Ik zeg 2-1 voor 
Zieuwent. Dan kunnen we mooi naar Lichtenvoorde de boel een beetje opstoken daar (Remco lacht). Ik ben in 
Lichtenvoorde geboren, opgegroeid, heb daar gespeeld maar voel me wel een beetje ingeburgerd in Zieuwent. Als 
eindklassering verwacht ik een 5e plek voor ons en heel stiekem hoop dat we een kans hebben op een klein periode 
titeltje. 
Remco bedankt en veel succes zondag! 
 
 

Zondag 09-09-2018 RKZVC 1 – Hollandia 1: 3 – 0 (0 – 0) 
RKZVC speelt prachtige 2e helft 
Op het twitteraccount van Hollandia stond in de rust dat het een schaakspel was. De meeste schaakspelen eindigen in 
remise. Na rust ging RKZVC niet het veld in om gelijk te spelen maar liet overtuigend zien dat ze de intentie hadden om 
te winnen. 
Voor rust tasten beide ploegen elkaar af en waren vooral uit op balbezit. Omdat aan beide kanten de verdedigende 
posities goed bezet bleven, kreeg het publiek dus ook weinig kansen te zien. Wel was er in de 6e minuut een niet al te 
hard maar wel zuiver schot van 25 meter van Hollandia in de rechter bovenhoek maar keeper Huib Jonkman redde met 
enige moeite. Het eerste Zieuwentse gevaar was Storkhorst in de 23e minuut na een pass van Michiel Krabbenborg 
achter de Hoornse verdediging maar het schot van Sjors Storkhorst ging een meter over. Tien minuten later kon de rush 
van Sjors Storkhorst vanaf eigen helft pas op de hoek van de vijfmeter worden gestopt. De beste kans voor rust kreeg 
Hollandia in de 38e minuut maar de kopbal ging over de uitlopende Huib Jonkman én over goal. 
 
Direct na rust was er eerst nog een Hoorns schot ineens uit de lucht dat twee meter naast ging maar daarna bepaalde 
RKZVC bijna volledig het spelbeeld, gesteund door de 1-0 voorsprong in de 48e minuut. Een corner van de rechterkant 
door Waldo Rhebergen werd doorgekopt waarna het schot van Storkhorst in eerste instantie werd geblokt. De rebound 
werd direct door Sjors hard via de onderkant van de lat binnen geschoten. De verdediging van Hollandia oogde 
vervolgens soms wat paniekerig en speelde moeilijke situaties minder rustig uit. Een mooie pass van Wouter Pillen kon 
net niet goed genoeg door Sjors Storkhorst worden meegenomen om goed te kunnen afronden. In de 58e minuut 
bereikte Michiel Krabbenborg op links Sjors Storkhorst die na het passeren van een verdediger werd vastgehouden en 
een penalty mee kreeg. Keeper Nick van Santen van Hollandia redde vervolgens de door Sjors zelf genomen penalty met 
de benen waardoor de keeper een vroege beslissing van de wedstrijd voorkwam. Ook in de 72e minuut redde Nick van 
Santen na een counter op de inzet van Harm Bokkers met de benen. In de 74e minuut viel de mooiste goal van de 
wedstrijd na een corner van Joey Belterman. Voorbij de 2e paal schoot Sjors Storkhorst de bal van tien meter afstand 
ineens uit de lucht snoeihard in de rechter bovenhoek. Even leek Hollandia nog aan te zetten met twee schoten. Eén ging 
ver over, de andere ging recht op Huib Jonkman. In het laatste kwartier maakte RKZVC er soms show-time van met leuke 
aanvallen maar ook met solide verdedigen en balbezit houden. Het slotakkoord werd in de 88e minuut gezet na een leep 
passje van Mart Schutten op Joey Belterman die vrij door kon lopen. De stift van Joey werd eerst nog geblokt maar hij 
kreeg de bal weer mee en frommelde die vervolgens in goal voor de 3-0 eindstand. 
 



  

  

Het was al ongekend: 3x achter elkaar kampioen worden. En het blijft maar doorgaan met twee overwinningen in de 
eerste twee wedstrijden in de hoofdklasse. Nog sterker: RKZVC en RKVV DEM (Beverwijk) zijn de enigste twee ploegen 
die hun eerste twee wedstrijden gewonnen hebben en daarmee samen aan kop staan. Komende zaterdag speelt RKZVC 
de eerste mini-topper deze competitie in de hoofdklasse tegen Alcides uit Meppel dat vier punten uit twee wedstrijden 
heeft! 
 
RKZVC speelt de volgende competitiewedstrijd ZATERDAG 15 september thuis om 19.30 thuis tegen Alcides (Meppel) 
 

Voorbeschouwing RKZVC – Alcides met Michiel Krabbenborg  
Aanstaande zaterdag staat de wedstrijd in het teken van Joost (Rouwhorst), hoe is dit 
prachtige initiatief tot stand gekomen? 
“Vorig seizoen werden we kampioen in de uitwedstrijd bij Rohda Raalte. Helaas kon Joost daar al 
niet meer bij zijn door zijn ziekte. Wij wisten dat hij het KWF steunde en wilden graag voor dat 
goede doel geld inzamelen om hopelijk in de toekomst meer te kunnen doen tegen deze ziekte. Met 
de selectie en het bestuur hebben we nagedacht over mogelijkheden om daar aan bij te dragen. Bij 
zijn uitvaart gingen opbrengsten ook naar het KWF omdat Joost dat goede doel echt een warm hart 
toe droeg. In eerste instantie hebben we met de complete selectie van RKZVC 1 geld ingezameld 
en dit gedoneerd aan het KWF. Vervolgens kwam ook het idee om een wedstrijd van zondag naar zaterdagavond te 
verplaatsen ter ere van Joost, een benefietwedstrijd.” 
 
Veel mensen kenden Joost als speler, grensrechter en leider bij RKZVC, wat heeft hij betekend binnen de groep 
van de eerste selectie, kun je dat uitleggen? 
“Voor ons als groep was hij echt een stabiele factor. Altijd met een goed onderbouwde mening, een goede raad en een 
schat aan ervaring. Als er iets aan de hand was bleef hij rustig, en volgens mij stonden de woorden paniek en onrust niet 
in zijn woordenboek. Hij wist daarnaast heel goed wanneer hij zijn mening moest uiten en wanneer juist niet. Naast al zijn 
praktische taken, die allemaal goed geregeld waren, was hij vooral als mens bij de technische staf en bij de spelers 
geliefd om zijn goede onderbouwde mening en vlijmscherpe opmerkingen.” 
“Joost deed ook altijd mee aan het kruisjassen, hij was een zeer goede kaarter. Naast het voetbal, bijvoorbeeld op de 
heenreis in de bus, kaarten wij veel en dan leerden wij enorm veel van hem. Ik kwam bij het eerste toen Joost nog 
grensrechter was. Daarin was hij altijd zo eerlijk, ik baalde daar nog wel eens van omdat we gewoon de drie punten 
wilden pakken. Ik zei dan tegen hem dat hij makkelijk een aanval had kunnen afvlaggen om ons te helpen in de slotfase. 
Maar dat zou hij nooit doen, hij gaf dan aan dat we dan gewoon beter moesten verdedigen. Het laatste jaar was voor hem 
met ups en downs, maar hij genoot wel enorm van het trainingskamp. Hij was niet zozeer de gangmaker in de groep 
maar kon wel enorm genieten van een bezoek, met een aantal spelers/technische staf, aan een Irish Pub. 
“Voor mij blijft me persoonlijk bij dat hij mij en mijn broer mee gaf, nadat we hoorden dat we beide drager waren van het 
Huntington gen, zoveel mogelijk moesten genieten en elke dag het maximale eruit moeten halen. Dat doet wel iets met je 
wanneer je dat van iemand hoort die zelf een ziekte had.” 
 
De wedstrijd van zaterdag is bijzonder omdat het een benefietwedstrijd is en in het teken staat van Joost. Maar 
zaterdag spelen jullie tegen Alcides ook “gewoon” voor de punten, zij zijn de nummer 4 van dit moment en 
hebben nog geen tegendoelpunt geïncasseerd, wat verwacht je van deze wedstrijd?  
“Het leuke aan deze competitie is dat je niet precies weet wat de kracht van de tegenstander is, maar dat zullen zij ook 
niet van ons weten. We gaan , net als de eerste wedstrijden, uit van eigen kracht en de technische staf geeft ons vast 
nog een aantal tactische aandachtspunten mee. Wij hopen, zoals iedere wedstrijd, het publiek en daarmee ook onszelf te 
vermaken! Ik verwacht wel dat er twee ploegen tegenover elkaar staan die het verdedigend goed voor elkaar hebben 
gezien het feit dat beide ploegen 0 tegen doelpunten hebben.’’ 
 
Je hebt nu twee wedstrijden gespeeld in de hoofdklasse, hoe bevalt het? 
“Het bevalt zeer goed natuurlijk als je na twee wedstrijden zes punten hebt, vier goals gemaakt en nog nul tegen (Michiel 
lacht). Maar ik loop lang genoeg mee om te weten dat dit nog niets zegt over de hele competitie. Het is handig als je het 
goed doet in het begin, dat is mooi meegenomen, maar ik wacht het rustig af hoe het loopt en we proberen iedere 
wedstrijd maximaal resultaat te halen.” 
 
Deze start lijkt op de start van de competitie van vorig jaar, wat vindt je van deze vergelijking? “Het lijkt inderdaad 
wel een beetje op vorig jaar. Alleen hadden we toen de derby tegen Longa. We hadden toen beide negen punten na drie 
wedstrijden. Wat er toen gebeurde hier thuis dat weet iedereen nog wel. Maar wij willen natuurlijk zondag winnen en dan 
met negen punten op zak de week erop richting Silvolde.” 
“Silvolde kennen we al wel als ploeg, maar de rest van de teams totaal niet. De eerste ronde wedstrijden moeten we dus 
vooral ervaring op doen en uit gaan van onze eigen kracht. Als wij lekker voetballen en het tactisch goed staat kunnen we 
hopelijk wel wat moois bereiken. Het is dit seizoen vooral veel tactischer geworden merken we. Onze nieuwe assistent-
trainer Anthonie Nieuwenhuis heeft zich verdiept in onze aanvallende corners. Dat zag je aan de goals van Sjors 
afgelopen zondag.” 
“Daarnaast focust Arjen Nijman zich meer op het verdedigende aspect zoals het druk zetten op de tegenstander. De 
hoofdklasse is dus vooral veel tactischer dan de 1e en 2e klasse. Dat vindt ik persoonlijk een leuke uitdaging, om weer te 
groeien in tactisch aspect. Wanneer wij niet voor elke meter knokken kunnen tegenstanders in de hoofdklasse ook over 



  

  

ons heen voetballen. Ik heb de verwachting dat wanneer we nu minder spelen we het heel zwaar kunnen krijgen. In de 1e 
en 2e klasse konden we slechte wedstrijden nog wel eens over de streep trekken.” 
 
Remco waagde zich vorige week aan voorspelling (2-1) wat denk jij dat de uitslag zaterdag wordt? 
Ik verwacht dat het 2-0 voor ons wordt. Als wij als verdediging de nul kunnen houden, ze voorin hun werk goed doen, 
komt het wel goed.  
 
Michiel bedankt en veel succes zaterdagavond! 
 
 

Zaterdag 15-09-2018 RKZVC 1 – Alcides 1: 0 – 3 (0 – 2) 
Goed veldspel levert niet altijd punten op 
Het afsluitende twittercitaat na de wedstrijd vatte de essentie goed samen: “Voetbal ging vandaag om effectiviteit, goals 
maken en verdedigen. Dat deed Alcides perfect. Veel balbezit voor RKZVC was niet genoeg om echt gevaarlijk te 
worden”. De nederlaag is fors, maar het talrijke publiek kon toch ook wel genieten van goed veldspel van RKZVC. 
 
Na het eerbetoon aan de deze zomer overleden Joost Rouwhorst - oud-speler, grensrechter en elftalleider van het eerste 
- begon RKZVC gedreven aan de wedstrijd met veel druk naar voren. Dit leverde in de eerste tien minuten kansen op 
voor Joey Belterman (redding keeper) en Waldo Rhebergen (schot geblokt). Afgezien van een afstandsschot recht op 
keeper Huib Jonkman konden de Meppelaren aanvallend geen vuist maken tot de 25e minuut. Een lage schuiver van 
Boye Keizer van 20 meter afstand in de linker benedenhoek bezorgde de Meppelaren de 0-1 voorsprong. RKZVC bleef 
aandringen met vaak vloeiende aanvallen maar enkele Zieuwentse schoten gingen naast of werden geblokt. Daarna zat 
er een kwartier lang weer weinig dreiging in de aanvallen van Alcides. Maar in de 41 e minuut was het volgende schot 
door Frank Fokke van Alcides van 25 meter afstand in de linker bovenhoek wel direct goed voor de 0-2 voorsprong. Een 
voorzet van Jens Schutten, die richting rechter bovenhoek zeilde, werd door de Meppelse keeper netjes tot corner 
verwerkt. 
 
Binnen de minuut na rust besliste Alcides de wedstrijd, mede omdat de verdediging positioneel niet goed stond. Midden 
door het centrum werd Ryan Luyckx compleet vrij gespeeld en kon simpel de 0-3 binnen schuiven. Het siert RKZVC dat 
het daarna tot het eind bleef strijden voor een beter resultaat. Alcides werd compleet terug gedrongen en verdedigde 
veelal met 10 man in en om de zestienmeter. Als er al eens balverlies was, werd de bal vaak binnen vijf seconden weer 
veroverd. Met vloeiende en snelle aanvallen over beide vleugels kwamen Zieuwentse spelers buitenom door maar met 
zoveel verdedigers voor de goal is het natuurlijk erg moeilijk om een kansje te krijgen, zeker als de laatste bal dan niet 
goed is. Evenals voor rust werden schoten geblokt of kon de Meppelse keeper redden. Mogelijkheden waren er voor 
Waldo Rhebergen (kopballetje en schot), Joey Belterman (schot), Mart Gebbinck (schot) en twee vrije trappen van Joey 
Belterman (beide over). Hoewel Meppelse counters veelal vroegtijdig in de kiem werden gesmoord, leverden twee van 
die counters wel behoorlijke kansen op. Na een weggekopte vrije trap in 59e minuut werd de tweede inzet gevaarlijk dicht 
langs goal geschoten. In de 89e minuut werd een Meppels schot nog iets van richting veranderd maar reageerde Huib 
Jonkman met een goede reflex en ging de rebound enkele meters naast. 
 
Mogelijkerwijs had RKZVC na rust wel 70 tot 80% balbezit. Het rendement ontbrak om tot doelpunten te komen. 
Afgelopen jaren gebeurde het ook wel eens andersom dat de tegenstander het betere veldspel had maar RKZVC op 
voorsprong kwam en de overwinning over de streep trok. Vandaag was het dus andersom maar gezien het niveau van 
het veldspel is er geen enkele reden om ongerust te worden. Na drie wedstrijden staat RKZVC nog steeds op een 
gedeelde vierde plaats. 
 
De volgende competitiewedstrijd is zondag 23 september uit naar Silvolde om 14.00 
 
 
Voorbeschouwing Silvolde - RKZVC met Mart Schutten.  
Komende zondag, om 14:00 zal in en tegen Silvolde de vierde competitiewedstrijd van start gaan. 
Wij gaan deze wedstrijd voorbeschouwen met Mart Schutten: “Ik verwacht een wedstrijd met veel 
strijd en fysieke duels, maar hoop dat wij voetballend het verschil kunnen maken”. 
Mart was ten tijde van deze voorbeschouwing net begonnen aan de terugreis van Antwerpen naar 
Zieuwent, na een opdracht met zijn bedrijf Bubbelbal. Tijd genoeg om veel vragen te beantwoorden 
dus! Helaas bleek, na het checken van ons archief, dat wij vorig jaar nog geen wedstrijd hebben 
voorbeschouwd met Mart: dus geen pikante uitspraken om op terug te komen. 
Dit is momenteel Mart zijn tweede seizoen van zijn tweede periode bij RKZVC, nadat hij als 
eerstejaars A Zieuwent verliet voor Longa. Na één jaar bij Longa, vertrok hij naar de Graafschap. 
Hierna heeft hij nog gevoetbald in het eerste van AZSV, van HSC’21 en nogmaals AZSV, alvorens hij besloot weer terug 
te keren op het oude nest. 
  
Dit is je tweede seizoen weer bij RKZVC, mis je je oude clubs nog?  
“Gelukkig heb ik nog regelmatig contact met oud-teamgenoten. Via WhatsApp en Snapchat gaat dat natuurlijk makkelijk 
en ook op bijvoorbeeld de Aaltense kermis spreek ik de jongens vaak genoeg. AZSV, HSC’21 en Zieuwent zijn wat 
betreft de omgang met mensen en het hebben van dolletjes heel erg vergelijkbaar. Het stappen met zijn allen 



  

  

bijvoorbeeld, dat vind ik ook echt belangrijk voor het teamgevoel. Daarnaast is ook het voetbal wel redelijk vergelijkbaar 
en heb ik het bij iedere club naar mijn gehad. 
  
Welk seizoen, dat je niet bij Zieuwent speelde, vond jij het mooist en/of het leukst?  
“Het mooiste jaar was denk in de A jeugd van Longa; dat was echt een bizar mooi en gek jaar. Met het team, de trainer, 
elke dag was een feestje. Elke zaterdag de kantine/club afsluiten en samen stappen, een jaartje om niet snel te vergeten. 
Daarnaast hebben wij ook hoofdklasse gespeeld en het daar erg goed gedaan, evenals het behalen van de bekerfinale 
dat jaar. Verder waren ook de weekendjes weg aan het eind van het seizoen bij AZSV ook geweldig. Onder andere 
hebben we hilarische momenten beleefd in Malaga.” 
  
Wat is het mooiste aan het terugkomen bij jouw oude club?  
“Het spelen met Jens, met je eigen broertje: erg leuk om dat nog mee te mogen maken en ook nog op zo’n hoog niveau. 
Daarnaast is het spelen met de jongens die van jongs af aan al je vrienden zijn en het spelen met de jongens van het 
zaalvoetbalteam van vroeger (o.a. Michiel, Sjors, Remco en Jouke). Het is mooi om te zien dat iedereen zulke stappen 
heeft gezet.“ 
“Zieuwent heeft zich daarnaast ook erg professioneel neergezet (met name dankzij Laurens denk ik): qua niveau, 
omgang met mensen, trainingsniveau, instelling, etc. Het enige verschil is misschien alleen dat je hier speelt met 
teamgenoten die wat minder ervaring hebben op hoog niveau. Alleen Joey en Waldo hebben eigenlijk echt op een hoger 
niveau gespeeld, verder zijn het voornamelijk jongens die uit eigen jeugd zijn voortgekomen en die zijn meegegroeid met 
de club. Dat maakt het natuurlijk ook weer nog bijzonderder wat Zieuwent heeft gepresteerd.” 
  
Wat vond jij van de laatste wedstrijd? Was het verlies tegen Alcides aan jullie zelf te wijten, of was het 
voornamelijk de klasse van hen?  
Mart begint zelf over het eerbetoon aan Joost: “Het is mooi dat we zo’n eerbetoon hebben kunnen geven aan Joost en 
het op een mooie manier een plekje hebben kunnen geven. Zo’n wedstrijd geeft het team een extra drive mee natuurlijk, 
want zo’n wedstrijd wil je extra graag winnen, want zo’n mooie persoonlijkheid mis je gewoon in het team en binnen de 
club. Het is echter lastig in te schatten of het gevoel van zo’n wedstrijd nou tegen je werkt omdat het lastig is om de knop 
om te zetten of dat het een extra drive is om alles te geven. Het is een andere voorbereiding dan anders, dat sowieso..” 
“Verder vond Ik dat wij redelijk goed positiespel op de mat legde. Alcides maakte het ons lastig om te voetballen naar de 
eindpass toe en uiteindelijk konden wij moeilijk tot grote mogelijkheden komen. De paar kleine kansjes die wij hebben 
gehad, hebben wij niet goed benut. Daarnaast vielen de goals van Alcides ook net weer ongelukkig en misschien ook wel 
te makkelijk. Die tweede goal is net zo’n dwarrelbal die hij niet zomaar nog een keer maakt en die 3-0 is helemaal zuur zo 
naar rust. Je maakt afspraken in de rust en gaat er nog vol voor, maar dan valt die derde goal zo vlak na rust en dan is 
het eigenlijk wel gespeeld tegen zo’n volwassen tegenstander. Als het net even wat anders uitpakt en wij benutten een 
klein kansje op het begin, dan kan het zo helemaal anders lopen, omdat zij dan moeten komen en er voor ons weer meer 
ruimte ontstaat. Uiteindelijk heeft Alcides de overwinning wel echt te danken aan zichzelf: het is erg knap hoe compact zij 
verdedigden en hoe effectief zij voorin waren, daarvoor moet je hen gewoon de complimenten geven.” 
  
Heeft de wedstrijd van vorige week wat met jullie zelfvertrouwen gedaan?  
“Het is vooral een smetje op het geheel. Het is niet comfortabel om echt slecht te beginnen aan het seizoen, want dan sta 
je de volgende wedstrijden anders op het veld. Nu weten wij gewoon dat wij goed kunnen spelen, ook tegen gevestigde 
hoofdklassers. Wij hoeven niet bang te zijn en hebben de ploeg er ook naar om gewoon goed te voetballen. Een mindere 
wedstrijd kan natuurlijk een keer voorkomen, want je wint niet zomaar tien wedstrijden op rij in de hoofdklasse. Je moet 
wel in staat zijn om dit soort klappen op te kunnen vangen en ik ben van mening dat wij dat ook echt wel kunnen, dus op 
naar de volgende wedstrijd in Silvolde!” 
  
Wat verwacht je van aankomende wedstrijd tegen Silvolde? Jullie staan 6de en zij staan 11de met de helft van de 
punten.  
“Ik verwacht van Silvolde veel strijd; een echte knokwedstrijd. Ik hoop dat wij voetballend het verschil kunnen maken, 
maar zij hebben meer ervaring op dit niveau. Zij weten misschien beter wat er nodig is om een wedstrijd in de 
hoofdklasse om te kunnen buigen. Wij hebben wat meer voetballend vermogen, maar zij zullen hoog druk gaan zetten, 
veel fysieke arbeid gaan leveren en veel duels aangaan. Daar moeten wij onderuit zien te spelen en als dat lukt, geef ik 
ons een goede kans.” 
  
Zal Sjors weer fit zijn? Hoe belangrijk c.q. onmisbaar is hij?  
“Als je ziet hoeveel doelpunten hij maakt, dan zie je wel hoe belangrijk hij is. Als je naar afgelopen zaterdag kijkt, kan je 
Sjors wellicht goed gebruiken in een 1 op 1 situatie of om een mogelijkheid te creëren, maar met deze ploeg kunnen wij 
het ook zonder Sjors iedere ploeg even lastig kunnen maken, maar goed, een speler als Sjors kan wat extra brengen, wat 
altijd goed is voor de ploef. Komende wedstrijd weten we nog niet of hij er bij is of niet. Hij heeft nog niet getraind, maar 
dat hoeft bij hem niets te zeggen...” 
“Of hij mee zal doen? Dat laten we lekker als verrassing” (zegt Mart met een klein lachje). 
  
Wat voorspel je voor uitslag voor komende zondag?  
“Ik hoop op een mooie voortzetting ten opzichte van Alcides. Hopen op veel toeschouwers en een leuke wedstrijd met 
mooi voetbal.” Helaas waagt Mart zich niet aan een uitspraak voor komend weekend. 
 



  

  

Waar verwacht jij dat jullie aan het eind van het seizoen eindigen?  
“Ik denk dat de drie wedstrijden tot nu wel een goede weerspiegeling zijn voor wat komen gaat. De ene win je net, de 
ander win je overtuigender en tegen Alcides verlies je qua uitslag wat overtuigender (3-0 wat hard lijkt, maar als je de 
wedstrijd ziet, is het wel anders..). Er zullen één of twee ploegen boven de rest uitsteken, maar ik verwacht niet dat wij 
één van die ploegen zullen zijn. Daaronder kunnen veel ploegen van elkaar winnen: het kan echt alle kanten op.” 
“Wij kennen de teams nog niet goed genoeg, het is nog altijd afwachten of ons team de kwaliteit heeft die er van ons 
gevraagd wordt. Toch hoop je natuurlijk op een eindklassering bovenin het linker rijtje, maar daar kun je nu nog niks over 
zeggen. Halverwege het seizoen kun je daar meer over zeggen. Vaak wordt daar op het trainingskamp ook over 
gesproken: dan heb je vrijwel alle tegenstanders gehad, kun je zien hoe het team zich staande houdt, etc., maar 
uitspraken hierover blijven gevaarlijk..” 
 

 
Zondag 23-09-2018 Silvolde 1 - RKZVC 1 

RKZVC wint in de hoofdklasse de derby van de Achterhoek 
Enkele jaren geleden speelde RKZVC veel liever op kunstgras. Onder regenachtige omstandigheden was het de vraag 
hoe RKZVC zou presteren op het natuurgras van Silvolde. En evenals afgelopen seizoen, toen ook enkele wedstrijden op 
natuurgras werden gespeeld, ging het ook deze wedstrijd goed. Het verhaal dat RKZVC op kunstgras beter speelt, kan 
dus de prullenbak in. 
 
De eerste 10 minuten speelde RKZVC gewoon goed en mocht Silvolde blij zijn dat ze op dat moment nog maar één goal 
tegen hadden. In de 2e minuut schoot Wouter Pillen na een afgeslagen corner rakelings over de kruising. Twee minuten 
later speelde Mart Schutten aan de linkerkant direct door naar de diepgaande Sjors Storkhorst maar hij schoot vanuit een 
schuine hoek tegen de verre paal. In de 8e minuut was het wel raak na een te korte terugspeelbal van Silvolde. Sjors 
Storkhorst was er eerder bij dan de Silvoldse keeper Marco Oolthuis maar schoot (wederom vanuit een schuine hoek) 
tegen de verre paal waarna Joey Belterman echter de rebound in het lege doel schoot voor de 0-1. 
Het veldspel ging tot rust verder behoorlijk gelijk op met veel duels om de bal zonder dat er doelkansen werden 
uitgespeeld. De eerste dreiging van Silvolde was een indraaiende corner in de 21e minuut die attent door keeper Huib 
Jonkman werd weg gestompt. Daarom was het enigszins verrassend dat de Zieuwentse defensie (normaal kopsterk) in 
de 27e minuut bij een corner werd verrast. De bal viel in een kluwen van spelers dicht voor goal op de grond waarna Mike 
van Aken het laatste tikje gaf voor de 1-1. In de 41e minuut viel misschien al wel de beslissende goal. Michiel 
Krabbenborg stuurde vanaf de eigen zestienmeter Joey Belterman aan de rechterkant de ruimte in. Joey ‘worstelde’ zich 
knap langs twee verdedigers en vrij voor de Silvoldse keeper tikte hij in de rechter benedenhoek beheerst de 1-2 binnen. 
Op slag van rust, na een vrije trap, schoot nogmaals Joey Belterman amper een halve meter naast. 
 
Elke ploeg vind het lekker om net voor rust te scoren en op voorsprong te komen. Op dit niveau is dat misschien nog 
belangrijker omdat ploegen tactischer spelen en ook heel goed in staat zijn om dit tot het eind vol te houden. Recent 
voorbeeld is de thuiswedstrijd vorige week waarbij Alcides op voorsprong kwam en dit netjes uitspeelde ondanks 70% 
Zieuwents balbezit en beter veldspel van RKZVC. Bij een achterstand moet de tegenstander komen en geeft meer ruimte 
weg waardoor de tegenaanvallen gevaarlijker worden. Vanmiddag liet RKZVC na rust zien dat ze dat ook kunnen. Tot de 
84e minuut viel er werkelijk aan beide kanten geen enkele kans te noteren. Silvolde kwam er combinerend niet door en 
probeerde het erg veel met lange ballen. Uit beide kwam niks. Andersom moet ook gezegd worden dat het netjes 
uitverdedigen en gecontroleerd de aanval zoeken er bij RKZVC ook niet meer in zat. Geen risico was het devies. Daarom 
was het in de 84e minuut misschien ook geen kunde maar geluk van Silvoldse kant. Een diagonale pass (verdwaalde 
voorzet) ging langs alles en iedereen, zowel Silvoldse aanvallers als Zieuwentse verdedigers. RKZVC had het geluk dat 
de bal er via de paal uit stuiterde. De weg getrapte bal werd tegen de middellijn opgevangen en door Silvoldenaar Pim 
Olthuis van 45 meter afstand op goal geschoten. Huib Jonkman, enkele meters voor goal staand, kon met veel moeite de 
bal onder de lat nog net tot corner verwerken. Een fatsoenlijke Zieuwentse aanval had het publiek na rust nauwelijks 
gezien maar toen die er kwam, was het er ook eentje uit het boekje. Vanuit een drukke rechterkant werd via het 
middenveld opgebouwd naar het middenveld. Freek Voogel bereikte met een mooie pass Joey Belterman aan de 
linkerkant waarna diens harde, lage voorzet bij de eerste paal door Sjors Storkhorst attent werd binnen getikt voor de 1-3 
eindstand. 
 
De twitter van vorige week kan (bijna) woord op woord worden herhaald: “Voetbal ging vandaag om effectiviteit, goals 
maken en verdedigen. Dat deed RKZVC (bijna) perfect”. Met drie overwinningen na vier wedstrijden bewijst RKZVC al dat 
het goed meedraait in de hoofdklasse. De volgende wedstrijd kunnen ze dat helemaal laten zien als DEM uit Beverwijk 
op bezoek komt dat ook na vier wedstrijden 9 punten heeft uit vier wedstrijden. 
 
De volgende competitiewedstrijd speelt RKZVC zondag 30 september om 14.00 thuis tegen DEM (Beverwijk). 
 
 



  

  

Voorbeschouwing RKZVC – DEM met Harm Bokkers  
Je speelt nu een paar jaar in Zieuwent. Hoe bevalt je dat? 
Dit is inderdaad mijn derde seizoen in Zieuwent. Ik beleef het met heel veel plezier ondanks de vele 
blessures die me hebben geteisterd. De sfeer is ontzettend goed in de groep en de prestatiecultuur 
die in de groep heerst, vind ik geweldig om mee te maken. Daarnaast is het heerlijk om voor zoveel 
publiek te kunnen spelen. Alle supporters die er elke keer weer bij zijn en na afloop met je praten 
over de wedstrijd dat vind ik erg leuk. 
 
Hoe bevalt de hoofdklasse. Wat vind je zelf het grootste verschil met niveaus waarop je eerder speelde? 
Een jaar of 6 geleden heb ik al even mogen ruiken aan de hoofdklasse. Ik werd als A-junior van Longa’30 toen een 
wedstrijd of acht meegenomen in de hoofdklasse. Verder kwam het er toen niet van. Maar ik vind het heerlijk om op dit 
niveau te mogen spelen. Ik wil graag het uiterste uit mezelf halen en zoveel mogelijk leren. De hoofdklasse is veel 
tactischer dan de tweede of eerste klasse. Zoals we tegen Alcides hebben gemerkt. We waren voetballend vele malen 
beter maar de effectiviteit die Alcides toonde, heeft ons de kop gekost.  
 
Na de overwinning op Silvolde zijn jullie de beste amateurploeg uit de Achterhoek. Hoe voelt dat haha? 
Het is een leuk gegeven maar het doet niet heel veel met me. Er zijn drie clubs uit de Achterhoek die op dit niveau spelen 
en we hebben de andere twee beide verslagen, inderdaad. Maar ik focus me liever op de wedstrijden die nu voor de 
boeg staan zoals aanstaande zondag DEM uit Beverwijk.  
 
Aanstaande zondag spelen jullie thuis tegen DEM. Wat verwacht je van deze wedstrijd?  
Ze hebben net als ons 3 van de 4 wedstrijden gewonnen. Daarnaast scoren ze makkelijk met 10 doelpunten in 4 
wedstrijden. Wij hebben een hele solide verdediging en met mensen als Sjors en Joey spelers die uit het niets het 
verschil kunnen maken. Maar zwakke ploegen zijn er niet in de hoofdklasse dus ook zondag zal de focus er 90 minuten 
lang op moeten zitten. Ik ken de ploeg verder niet dus een voorspelling kan ik eigenlijk niet maken.  
 
Verwacht je zondag minuten te gaan maken? 
Ik train vanavond voor het eerst weer na een blessure. Ik hoop dat ik vanavond dus weer bij de groep kan aansluiten 
maar ik voel me fit! Hierdoor zullen minuten dus wel eens lastig worden maar je weet het nooit. Het ligt er aan of ik 
aanstaande zondag wordt meegenomen en wat er tijdens de wedstrijd nodig is. Ben ik nodig dan zal ik mijn minuten wel 
krijgen en dan hoop ik dat ik wat kan toevoegen voor het team en we hopelijk de punten in huis kunnen houden. 
 
 

Zondag 30-09-2018 RKZVC 1 – R.K.V.V. DEM 1: 3 – 3 (1 – 2) 
Wat een geweldige wedstrijd! 
Alles wat een wedstrijd leuk maakt, zat er vandaag in. Een gigantisch hoog spelniveau met snel spel en veel technische 
spelers, veel kansen, zes goals, nog een aantal ballen aan beide kanten op het houtwerk, prachtige reddingen door de 
keepers en spanning tot de laatste seconde. Het spel golfde op en neer en met twee ploegen die beiden voor de winst 
gingen, was het 100% reclame voor het voetbal waarbij de complimenten naar beide ploegen gaan. 
 
Omdat het te ver gaat om alle (mogelijke) kansen te benoemen volgt hier een beperkte opsomming van al die 
mogelijkheden. DEM (uit Beverwijk) begon het eerste kwartier wat gemakkelijker maar de eerste kansen waren voor 
RKZVC. Een voorzet van Jens Schutten werd door de Beverwijkse keeper er netjes uitgehaald voor die bij Sjors 
Storkhorst kwam. Na een ‘schotje’ van DEM bereikte Michiel Krabbenborg in de 16e minuut Sjors Storkhorst achter de 
Beverwijkse verdediging maar de lob viel op het dak van het doel. De eerste goede kans voor DEM dreigde in de 22e 
minuut maar keeper Huib Jonkman was snel uit doel om het steekpassje te pakken. Na een mooie aanval in de 30e 
minuut treuzelde Jens Schutten iets te lang zodat diens schot nog geblokt kon worden. in de 32e minuut was het eindelijk 
raak. Na een mooie aanval legde Waldo Rhebergen van rechts terug op Joey Belterman die vervolgens verwoestend 
hard de 1-0 in de rechter bovenhoek binnen schoot. Direct daarna ging een Beverwijkse schot amper een meter naast 
waarna Sjors Storkhorst een minuut later Joey Belterman vrij speelde. Joey omspeelde de keeper maar zijn inzet vanuit 
een schuine hoek werd nog net voor de doellijn weg getrapt. Weer een minuut later kon Huib Jonkman een schot nog net 
tot corner verwerken. In de 36e minuut werd een corner van Joey Belterman door Wouter Pillen hard ingekopt maar via 
de keeper en de lat ging de bal over. De daarop volgende corner van Waldo Rhebergen werd door Toby Bokkers 
ingekopt en van de doellijn weg gekopt. De volgende kans was weer voor DEM maar vanuit een schuine hoek ging het 
schot ruim langs. In de 43e en 45e minuut scoorde DEM toch nog knap twee keer. Na een voorzet viel de bal voor de 
voeten van Cerilio Cijntje iets aan de rechterkant. Hij kapte en schoot snoeihard in de linker bovenhoek voor de 1-1. Op 
slag van rust werd een voorzet niet goed weg gewerkt waarna Martijn Kuijs van 14 meter met een lage schuiver in de 
linker benedenhoek de 1-2 ruststand aantekende. 
De eerste 25 minuten na rust werd er iets behoudender gespeeld en waren er in vergelijking met de eerste helft wat 
minder kansen. Voetballend gezien, speelde DEM wat gemakkelijker. Niettemin waren de eerste kansjes weer voor 
RKZVC. Een verraderlijk schot van Sjors Storkhorst schampte op de vuisten van de Beverwijkse keeper. Waldo 
Rhebergen bereikte in de 51e minuut Mart Schutten op 20 meter van goal. Diens schot onder de lat kon door DEM-
keeper nog net over de lat getikt worden. In de 51e minuut had Cerilio Cijntjes een mogelijk “Vorentscheidung” op de 
voeten. Hij ging solo vanaf rechts weg en liep zo door het midden vrij de zestienmeter binnen. Vanaf de elfmeterstip 
schoot hij hard tegen de paal waarna Huib Jonkman de terugspringende bal kon pakken. Een minuut later had het echter 
ook al weer gelijk kunnen staan na een schot van Sjors Storkhorst dat geblokt werd. Na een Beverwijks schot in de 68e 



  

  

minuut, dat Huib Jonkman goed pakte, kwam de gelijkmaker in dezelfde minuut. Sjors Storkhorst kwam van links naar 
binnen en schoot van 25 meter strak de 2-2 in de linker benedenhoek. Vijftien minuten lang was er een soort van 
‘vredesbestand’ maar daarna barstte het geweld weer los. In de 86e minuut werd een Beverwijkse voorzet van rechts 
door een Zieuwentse verdediger iets aangeraakt waarna Anthony van Dongen knap binnen kopte in de linker bovenhoek 
voor de 2-3. En weer toonde RKZVC veerkracht in de wetenschap dat DEM continu dreigend bleef in de aanval. Een 
schot van Jens Schutten ging voorlangs waarna in de 87e minuut een erg mooi schot van DEM door Huib Jonkman over 
werd getikt. In de 88e minuut kreeg RKZVC loon naar werken. Een vrije trap van Joey Belterman werd niet goed geraakt 
door Jens Schutten en kwam weer bij Joey. Zijn tweede voorzet werd vervolgens door Harm Bokkers binnen gekopt voor 
de 3-3. DEM bleef gaan voor de overwinning en een minuut later kopten ze weer op de lat (citaat Huib Jonkman: "Ik liet 
'm bewust gaan"). Hun laatste kans in de 93e minuut werd enkele meters naast geschoten. 
 
Het is een genot om zo’n wedstrijd te zien. Voor de ploegen is het een gelijkspel waarbij niet alleen het publiek de grote 
winnaar is. Ook trainers en spelers zullen genoten hebben van deze wedstrijd ongeacht, de vraag wie het verdiende om 
deze wedstrijd te winnen. Omdat koploper Hoogeveen won, betekent dat voor de stand, dat beide ploegen nu drie punten 
achterstand hebben maar nog steeds op de gedeelde 2e plaats staan. Een plek waar beide promovendi na vijf 
wedstrijden waarschijnlijk mee kunnen leven. 
 
De volgende competitiewedstrijd is zondag 7 oktober uit om 14.00 naar Hoogland. Er rijdt weer een supportersbus: 
informatie hierover komt op de website en twitter. 
 
 
Voorbeschouwing Hoogland - RKZVC met Freek Voogel 
Samen met Freek Voogel kijken wij vooruit naar de wedstrijd van komende zondag, tegen 
Hoogland. Freek, tot aan de D spelend voor RKZVC, is dit seizoen teruggekomen van De 
Graafschap. Hij wilde graag met de opleiding International Human Resource Management in 
Enschede beginnen. Dit was moeilijk te combineren met het voetballen bij De Graafschap en 
vandaar dat hij de keuze heeft gemaakt om terug te keren bij de club waar het voetbal voor Freek 
begon. 
  
Hoe bevalt het om weer terug te keren bij jouw oude club en wat is het mooiste hieraan?  
“Het is weer een nieuw begin, weer een nieuwe uitdaging. Naast dat ik wilde beginnen met de 
opleiding, miste ik ook het clubgevoel bij mijn vorige teams. De afgelopen paar jaar zat ik toch bij een team waarbij ik mij 
niet op en top mijzelf voelde. Je kent de jongens wel, maar niet echt buiten het voetbal om en dat is hier toch wel heel 
anders. Het is fijn om nu weer met iedereen bezig te zijn en dat zorgt er voor dat ik nog weer meer plezier krijg in het 
voetbal.” 
  
Wat is het mooiste aan het terugkomen bij jouw oude club? 
“Het is erg leuk om weer samen te spelen met de jongens E1 van vroeger. Onder andere Siebe, Mart, Lorenzo, Bjorn en 
Sven. Het is bijzonder om weer met de jongens van de lichting van toen samen te spelen op dit niveau. Daarnaast is het 
uiteraard ook zeker gezellig met de oudere jongens. Van de lichting van vroeger zijn een aantal jongens ook weer 
teruggekomen bij Zieuwent en een aantal andere jongens zijn vanuit de jeugd doorgegroeid. Het is ook erg mooi om te 
zien dat zo’n groep mag en kan aansluiten bij de goede lichting van de afgelopen jaren. Hopelijk kunnen wij de prestatie 
van de afgelopen jaren ook doorzetten naar de toekomst. Dat is tenminste wel ons doel.” 
  
Is het niveau hoger dan jouw vorige jaren?  
“Het niveau is eigenlijk niet te vergelijken. Het jeugdvoetbal en het seniorenvoetbal is totaal wat anders. De afgelopen 
jaren speelde ik nog in de jeugd en ik merk dat ik moet wennen aan de manier van voetballen bij de senioren.” 
  
Wat heeft je het meest verrast bij je terugkeer? Van de overgang van BVO naar amateurclub. 
“Dat sommige amateurclubs het wonderbaarlijk genoeg beter voor elkaar hebben dan sommige profclubs. Dit is onder 
andere wat betreft de faciliteiten. Het spelen bij andere clubs was onder andere ook een dingetje. Elke week speelde ik 
bij een andere club en dus had je ook nooit het echte ‘thuisgevoel’, nu is het dus ook prettig om te merken dat dat 
thuisgevoel echt een positief effect heeft.” 
  
Wat is jouw verwachting van jouw speelminuten dit seizoen? Wanneer is jouw seizoen persoonlijk geslaagd?  
“In de wedstrijd tegen Alcides heb ik 90 minuten mogen spelen en in de wedstrijden daaromheen telkens 20 à 25 
minuutjes per wedstrijd. Ik speel controlerend op het middenveld en het middenveld is nou eenmaal een druk bezette 
linie. Los daarvan moet ik nog aan alles wennen op dit niveau en dus doe ik er alles aan om mijn kansen te pakken. 
Uiteindelijk is mijn doel uiteraard om basis te spelen. Daarnaast moet je uiteraard ook nooit een winnend team wijzigen, 
maar je moet ook gaan kijken naar de toekomst en daarbij moeten soms gaten worden opgevuld. Voor mij is het dus een 
kwestie van altijd alles geven en laten zien dat ik beter wil worden. Ik moet er gewoon staan als de mogelijkheid zich voor 
doet en mijn seizoen is compleet als ik mij volledig heb kunnen aanpassen aan het seniorenvoetbal, het niveau in de 
hoofdklasse en meer basisplaatsen heb kunnen veroveren.” 
  
Wat verwacht je van aankomende wedstrijd tegen Hoogland? Hoogland staat 12de met 5 punten en jullie 2de met 
twee keer zoveel punten, wordt dit een relatief makkelijke wedstrijd?  



  

  

“Het zal in ieder geval geen makkelijke wedstrijd worden, het blijft de hoofdklasse. Elke tegenstander heeft zijn eigen 
plannen, visie en speelwijze en ik denk dat Hoogland ook weet hoe wij spelen. Ik denk wel dat als wij uitgaan van onze 
eigen kwaliteiten en de afspraken nakomen, wij een goede kans maken om de pot te winnen. Dan moet het niveau van 
afgelopen weken uiteraard wel gehaald worden. Echter heb ik eerlijk gezegd geen duidelijk beeld van hoe Hoogland 
speelt.” 
 
Op de vraag wat de uitslag wordt volgt een moeilijke zucht: “Dat is een tricky vraag hè..”. Aan een uitslag waagt Freek 
zich echter wel: “2-0 voor en dan krijgen we een doelpunt tegen. In de tweede helft pakken wij de draad weer op en 
winnen wij uiteindelijk met 1-3.”  
 
Waar verwacht jij dat jullie aan het eind van het seizoen eindigen? 
“Eigenlijk kunnen wij pas na de wedstrijd tegen Hoogeveen (volgende week zondag) meer zeggen over waar wij staan in 
de competitie. Promotie zou natuurlijk helemaal geweldig zijn, na afgelopen jaren en met de groep die wij nu hebben, 
maar het is nu nog net iets te vroeg om daar wat zinnigs over te kunnen zeggen. Vooralsnog zijn wij gewoon uitstekend 
bezig en laten wij hopen dat wij op deze voet verder kunnen.” 
 
 

Zondag 07-10-2018 Hoogland 1 – RKZVC 1: 1 – 4 (0 – 3)  
Op overwinning valt niks af te dingen 
In het supportersblaadje van Hoogland stond: “Onze roodwitten kampen helaas met de nodige personele problemen om 
uiteenlopende / weglopende / rood-aanlopende redenen”. Net alsof ze op voorhand al excuus zochten voor een 
eventuele nederlaag. Mogelijk dat het een rol speelde maar RKZVC speelde gemakkelijker en kwam binnen 25 minuten 
relatief simpel aan drie goals waarmee de wedstrijd al bijna beslist was. 
 
In de eerste vijf minuten drong Hoogland aan waarbij keeper Huib Jonkman een prachtig schot van 35 meter attent over 
de lat tikte. Daarna profiteerde RKZVC - bij Hooglands balverlies op het middenveld - op het oog simpel van de ruimte die 
Hoogland achter weg gaf. In de 6e minuut stuurde Joey Belterman vrij door het centrum Sjors Storkhorst weg die via de 
onderkant van de lat de 0-1 aantekende. Zes minuten later hetzelfde verhaal: Joey bereikte door het centrum Sjors die 
vervolgens laag in de linker benedenhoek de 0-2 binnen schoot. In de 25e minuut voltooide Sjors Storkhorst zijn zuivere 
hattrick. Via een aantal Zieuwentse spelers ontving hij de bal schuin links van goal en schoot onverwachts voor iedereen 
de bal in de verre hoek voor de 0-3. Hoogland kon aan doelgevaar daar weinig tegen over zetten. In de 27e was er een 
redelijke kopkans en in de 43e minuut een schot (beide ver naast). Tussendoor had Sjors Storkhorst nog bijna zijn 4e 
gemaakt. Een bal werd weg getrapt waarbij de Hooglandse keeper ver naast zijn doel stond. Van 40 meter afstand nam 
de bal Sjors uit de lucht ineens op de slof maar de bal ging een meter naast het lege doel. 
 
Na rust leek het bijna of RKZVC op halve kracht de wedstrijd wilde uitspelen. Met een wat hoger tempo en meer 
nauwkeurigheid had het een echt grote score neer kunnen zetten. Het eerste echte doelgevaar was wel weer voor 
RKZVC. Op aangeven van Mark te Winkel veranderde Waldo Rhebergen in de 53e minuut met de hak de richting van de 
bal die vervolgens onhoudbaar voor de keeper tegen de paal kwam. In de 63e minuut scoorde Bas Wobbes prachtig de 
1-3. Vanuit een vrije trap, slechts enkele meters vanaf de linker zijlijn, zeilde de bal in de verre bovenhoek. Uiteraard gaf 
dat Hoogland hoop op meer maar in doorsnee bleef het Zieuwentse middenveld en verdediging vrij gemakkelijk op de 
been. Er kwam nog meer ruimte voor de counter en in de 71e minuut had Sjors Storkhorst op aangeven van Waldo 
Rhebergen dubbel pech dat zijn schot tegen de rechterpaal ging, over de doellijn vervolgens tegen de linkerpaal en 
daarna min of meer op de doellijn bleef liggen. Twee kansen kreeg Hoogland in de resterende tijd. Een vrije trap in de 
74e minuut werd ruim naast gekopt. De beste kans kreeg Hoogland in de 80e minuut na een goed uitgespeelde aanval. 
De rechterspits kon vrij op Huib Jonkman af gaan maar Huib redde prima met het been. In de 90e minuut zette Sjors 
Storkhorst met zijn vierde goal het slotakkoord na een vlotte combinatie. Waldo Rhebergen bereikte Jens Schutten die 
direct door speelde. Met een subtiele lob zette Sjors de 1-4 eindstand neer. 
 
Door de resultaten van vandaag staat RKZVC nou op de 2e plaats met één punt achterstand op koploper Hoogeveen. En 
laat dat nou net de ploeg zijn die volgende week in Zieuwent op bezoek komt. De topwedstrijd in de hoofdklasse A in het 
volgende weekend! 
 
De volgende wedstrijd is zondag 14 oktober thuis om 14.00 de topper RKZVC – Hoogeveen: de nummer 2 tegen de 
nummer 1. 
 
 
Voorbeschouwing RKZVC – Hoogeveen met Wouter Pillen 
Na de wedstrijd tegen Hoogland, de 1-4 overwinning, kunnen jullie jezelf zondag kronen tot 
koploper in de Hoofdklasse, wie had dat gedacht? 
Lachend zegt Wouter: “Niemand had dat natuurlijk verwacht voorafgaand aan het seizoen, maar de 
realiteit is wel dat we zondag koploper kunnen en willen zijn. Afgelopen weekend kwamen we al 
heel snel op 0-3 en toen was de wedstrijd eigenlijk al gelopen. Uiteindelijk is die 1-4 dan een mooie 
uitslag. Voorafgaand aan het duel met Hoogland hebben we ook tegen elkaar gezegd dat we aan 
onze stand en met het oog op zondag deze wedstrijd moesten winnen. Wij stellen ons altijd ten doel 



  

  

het hoogst haalbare te halen en dat is voor zondag de 1e plek pakken in de Hoofdklasse. Dat zou voorafgaand aan het 
seizoen niemand gezegd hebben maar zo staat het ervoor en dat is gewoon fantastisch. 
 
Je speelt nu 3 seizoenen bij RKZVC, hoe bevalt het als Grollenaar bij Zieuwent? 
“Inderdaad dit is alweer het derde seizoen. Het is wel een grappig verhaal eigenlijk. Mijn vader keek vroeger sporadisch 
al wel eens een thuiswedstrijd van RKZVC. Dat wist ik helemaal niet, maar toen ik met een aantal clubs in gesprek was 
gaf hij het advies om naar Zieuwent te gaan omdat hier voetbal wordt gespeeld dat bij mij past. Toen heb ik het 
zogenoemde ouderlijke advies maar wijselijk opgevolgd. Daar heb ik zeker geen spijt van gekregen. Ik heb bij Grol altijd 
met plezier gevoetbald en kom er nog steeds heel graag. Maar na twee degradaties op rij was ik het plezier helemaal 
kwijt. Voor mij is plezier winnen en met deze gezellige groep en super goede randvoorwaarden heb ik het plezier volledig 
teruggevonden. Net als bij Grol is dit een hele gezellige groep en zijn het allemaal jongens die er volledig voor gaan, 
maar ook een biertje drinken en dat is voor mij heel belangrijk.” 
 
Hoe bevalt het om in de hoofdklasse te voetballen?  
“Het niveau is gewoon weer hoger dan in de 1e klasse natuurlijk, maar vooral de instelling van andere ploegen, de 
scherpte en het instellen op de speelwijze van andere clubs vind ik mooi. Je wilt altijd het hoogst haalbare halen en 
daarom vind ik het super om hoofdklasse te spelen. Zieuwent beschikt over een aantal uitzonderlijke spelers, een hele 
goede lichting en wij zitten met de hele selectie in een fantastische flow waardoor ook nu in de hoofdklasse het weer 
loopt. Ik geniet volop en vindt het fantastisch dat ik hier deel vanuit mag maken.” 
 
Wouter, ook aan jou stellen we de vraag, durf jij een uitspraak te doen over de uitslag van de wedstrijd van 
zondag tegen Hoogeveen? 
“Ik hoop op een wedstrijd zoals tegen DEM (3-3), qua spel natuurlijk niet qua uitslag. Ik hoop ook dat het best spelende 
team zondag de wedstrijd wint en koploper in de hoofdklasse wordt. Wij staan er altijd in topwedstrijden dat hebben we 
bewezen in het verleden en daarom schat ik het voor ons rooskleurig in.” 
“Dan heb ik me toch nog best netjes geuit, zonder een uitslag te noemen?” (Wouter lacht) 
 
Wouter bedankt en succes zondag tegen Hoogeveen! 
 
 

Zondag 14-10-2018 RKZVC 1 – Hoogeveen 1: 3 – 6 (2 – 1) 
Erg geflatteerde nederlaag 
In deze topwedstrijd tussen de nummer 2 (RKZVC) en de nummer 1 (Hoogeveen) maakten beide ploegen waar dat ze 
veel scoren. Voor de bijna 1000 toeschouwers was het dus een erg aantrekkelijke wedstrijd waarbij het kwartje helaas 
voor RKZVC de verkeerde kant op viel.  
 
Afgezien van enkele schoten die nauwkeurigheid misten, was het eerste kwartier van beide kanten aftastend waarbij 
RKZVC wel meer spelbepalend was. Na een vrije trap in de 19e minuut enkele meters buiten de zestien viel de 1-0. 
Wouter Pillen schoot in eerste instantie in de muur maar poeierde de rebound vervolgens strak in de linker bovenhoek. 
Vijf minuten later kreeg Hoogeveen de eerste opgelegde kans maar de spits schoot van dichtbij naast het open doel. Na 
enkele Hoogeveense schoten die gepakt werden door keeper Huib Jonkman viel in de 34e minuut de 1-1. Tom Heerkes 
kreeg achter de Zieuwentse defensie de bal, wipte die vervolgens over Huib Jonkman waarna hij van dichtbij binnen tikte. 
RKZVC zette weer aan en enkele minuten voor rust passte Joey Belterman van de rechterkant achter de verdediging. 
Iedereen dacht dat de situatie verder geen gevaar meer opleverde maar Sjors Storkhorst was er als de kippen bij. Met 
een sliding tikte hij met de punt van de schoen de bal in de rechter benedenhoek voor de 2-1. Na een hard Hoogeveens 
schot van 16 meter, dat stijlvol door Huib Jonkman werd weg geranseld, volgde de rust. 
 
Voor het publiek goed en wel de thee op had stond het al 2-3. Binnen 30 seconden schoot Sadik Spijodic van 25 meter 
hard de gelijkmaker in de rechter benedenhoek. Na mistasten in de 49e minuut in het hart van de Zieuwentse defensie 
(of was het een prima pass?) kon Levon van Dijk vrij door lopen en schoof hij beheerst de 2-3 binnen. Terwijl velen nog 
zaten te balen van de slechte Zieuwentse start na de rust, zorgde Joey Belterman een minuut later voor hernieuwde 
Zieuwentse hoop. Na een erg mooie soloactie via de rechterkant en de achterlijn was zijn lage schuiver in het verre zijnet 
goed voor de 3-3. Afgezien van een bijna-kans voor Hoogeveen in de 56e minuut (de spits stapte op de bal) was RKZVC 
tot de 73e minuut de betere ploeg. Er kwamen mooie aanvallen en goede (schiet)kansen voor Sjors Storkhorst (2x), Sven 
Jurjus (geheel vrij voor keeper) en Freek Voogel (2x) waarvan één voor open goal. Gezien de echt goede mogelijkheden 
had RKZVC in die periode zeker twee, maar mogelijk wel drie goals voor moeten staan. En zoals het dan vaak gaat: als 
je zelf de kansen niet benut, verdien je ook niet om te winnen. In de 76e minuut schoot Tom Heerkes van 25 meter hard 
via de binnenkant van linkerpaal de 3-4 binnen. RKZVC ging weer op jacht naar de gelijkmaker maar Hoogeveen 
anticipeerde goed op de geboden ruimte. Nadat een Hoogeveense counter in de 78e minuut nog werd verprutst, was de 
counter in de 82e minuut wel perfect en kon Daniël Manning als laatste simpel de 3-5 binnen tikken. Een kopbal van 
Harm Bokkers in de 87e minuut had te weinig kracht om de Hoogeveense keeper nog te verontrusten. Door een 
gemakkelijk gegeven penalty in de 88e minuut viel de uitslag tenslotte geflatteerd hoog uit. Marco Hartman schoot de 
strafschop beheerst binnen voor de 3-6 eindstand. 
 
Jammer dat de nederlaag zo hoog uitviel. Jammer dat de Zieuwentse kansen niet goed werden benut en het verdedigend 
vandaag te veel ruimte weg gaf. Klasse van het Hoogeveense team om dat zo goed te benutten. Zeker voor de altijd 



  

  

prestatie gedreven trainers en spelers zal het vandaag een teleurstelling zijn omdat deze topwedstrijd verloren is 
waardoor het wat verder achter loopt op koploper Hoogeveen (bij winst waren ze koploper). Blijft staan dat RKZVC, 
ondanks de nederlaag van vandaag, een goede start van de competitie heeft gehad en ook vandaag voetballend zeker 
gelijkwaardig was. Het blijft leuk om deze goede lichting Zieuwentse voetballers te zien spelen en voor het publiek was 
het vandaag een heerlijke voetbalshow. 
 
De volgende competitiewedstrijd is zondag 21 oktober om 14.00 uit naar MSC/Amslod (Meppel). 
 
 
Voorbeschouwing MSC / Amslod - RKZVC met Björn Doppen 
Deze week kijken wij vooruit met Björn Doppen naar de wedstrijd van komende zondag, die in en 
tegen Meppel (MSC/Amslod). Björn is vorig seizoen overgekomen van de A-jeugd en leert naar 
eigen zeggen van elk moment bij het eerste, ondanks dat hij nog niet veel minuten heeft mogen 
maken in de competitie. Hij waagt zich zelf aan een uitslag voor komende wedstrijd en een kleine 
voorspelling voor het einde van het seizoen. 
  
Misschien kennen nog niet veel mensen jou als voetballer, hoe omschrijf jij jezelf als 
voetballer?  
“Ik ben een spits die het moet hebben van zijn inzet en technisch goed mee kan komen. Met de bal 
zoek ik de tegenstander het liefst op voor een actie. Wat betreft kracht, kan ik nog veel ontwikkelen: of sterker worden in 
duels of slimmer met deze duels omgaan. Beide kan natuurlijk ook”. 
  
Op 15 september, een maand geleden, ging jij voor het laatst mee met het eerste. Wat is jouw mening hierover en 
ga jij juist liever mee met het tweede of het eerste momenteel? En hoe belangrijk is het voor jouw ontwikkeling 
om veel speelminuten te maken? 
Björn wil zich op lange termijn in de basis spelen bij het eerste, maar daarvoor komt hij naar eigen zeggen nog wel tekort. 
“Op 15 september heb ik tegen Alcides inderdaad een kwartier mee mogen doen. Het niveauverschil tussen jeugd en 
senioren is erg groot, er is erg veel concurrentie en kom ik nog maar net kijken, zo realistisch moet ik ook weer zijn”. 
 
Zoals gezegd is het niveauverschil met de jeugd erg groot. De stap van junioren naar senioren is volgens hem al een 
grote, laat staan van tweede klasse junioren naar hoofdklasse senioren. “Een tussenweg tussen 1 en 2 is natuurlijk het 
meest leerzaam. Zo maak je en veel minuten en krijg je meer mee van het wedstrijd niveau in het eerste. Maar als jonge 
speler vind ik het in ieder geval al geweldig om met deze groep mee te mogen trainen en aan het eerste te mogen ruiken, 
maar minuten maken is op mijn leeftijd erg belangrijk. Op dit moment heb ik dus meer aan wedstrijden spelen bij het 
tweede dan wedstrijden op de bank te zitten bij het eerste”. 
 
Het opdoen van ervaring bij het tweede waardeert Björn ook heel erg: “De jongens van 2 nemen je ook goed op in het 
geheel en brengen je veel bij. Er wordt veel gecoached en daar leert elke voetballer veel van. Het is ook gewoon 
hoofdklasse en is dus een uitstekende opstap voor 1”. 
  
Wat is jouw verwachting van jouw speelminuten dit seizoen? Wanneer is jouw seizoen persoonlijk geslaagd?  
“Dat vind ik moeilijk om te zeggen. Mijn doel is om zoveel mogelijk te spelen. Gezien de concurrentie is het voornamelijk 
belangrijk dat ik laat zien wat ik kan, in de minuten die ik mag maken bij 1. Het is afwachten hoeveel minuten dit zullen 
worden, aangezien het ook afhankelijk is van hoe wedstrijden zullen lopen. Een echt concreet doel heb ik mijzelf nog niet 
gesteld en dat vind ik ook nog niet nodig, ik draai onderaan de selectie mee en moet nog veel groeien en veel leren. Ik ga 
voor het meest haalbare en als ik er moet staan, zal ik zorgen dat ik er sta en dat ik alles geef”. 
  
Wat verwacht je van aankomende wedstrijd tegen Meppel? Meppel staat 12de met 8 punten en jullie 3de met 13 
punten..  
“Laurens heeft wat verteld en laten zien. Het is een hele andere ploeg dan die van afgelopen weken: heel anders dan 
Hoogeveen en DEM. De wedstrijd wordt ook gespeeld op gewoon gras in plaats van kunstgras. Wij moeten nu laten zien 
dat wij ook op andere manieren kunnen voetballen. Fysiek voetbal staat bij Meppel voorop en dat is een uitdaging voor 
ons. Tegenstanders met voetballende kwaliteiten liggen ons beter, maar het is aan ons om ook zulke wedstrijden met 
meer fysiek voetbal kunnen winnen. Dat is ook hoofdklasse en dat moet je ook kunnen om bovenin mee te draaien”. 
Aan een uitslag waagt Björn zich ook nog: “Ik neem aan, na afgelopen week, dat het team er alles aan zal doen om voor 
de 0 achterin te gaan. Dus ik ga voor een kleine 0-2. Zij zullen gebrand zijn om het tikje van vorige week weer goed te 
maken en ook de supporters weer wat te kunnen geven”. 
 
Waar verwacht jij dat jullie aan het eind van het seizoen eindigen? 
“Daar zeg je me wat, dat is uiteraard moeilijk te zeggen. Na vorige week had je een goede kans om de periode titel 
kunnen pakken. Je moet ook geluk hebben met tegenstanders”. 
 
Aan een voorspelling voor het seizoen waagt Björn zich zelfs ook nog: “Als je ziet hoe wij spelen en trainen, moeten wij 
met de top 5 mee kunnen draaien. Maar goed, het is nog relatief vroeg en daar moeten we nog over praten. We gaan in 
ieder geval ons uiterste best doen en die doelstelling zal met de winterstop verder concreet gemaakt worden. 
 



  

  

21-10-2018 MSC/Amslod 1 – RKZVC 1: 5 – 2 (2 – 1) 
RKZVC krijgt veel te gemakkelijk goals tegen 
Zo stabiel de laatste jaren middenveld en verdediging verdedigden, zo kwetsbaar is het de laatste tijd met 15 goals tegen 
in de laatste vier wedstrijden. Natuurlijk is het niveau hoger en worden foutjes, zowel positioneel als gewoon balverlies, 
snel afgeschaft. Maar de eerste vier wedstrijden ging het verdedigend wel goed met slechts vijf goals tegen. Hoog tijd dat 
het lek van de laatste weken boven water komt. 
 
Er was in Meppel eigenlijk nog niks bijzonders gebeurd tot simpel balverlies op het middenveld in de 12e minuut direct de 
1-0 achterstand inleidde. Het daarop volgende schot van 20 meter afstand door Justin Benjamins werd nog iets van 
richting veranderd en verdween in de rechter benedenhoek. Drie minuten later kreeg MSC al een uitstekende kans op de 
tweede goal maar de snel uitgekomen Huib Jonkman blokte met de benen de inzet. Zes minuten later hetzelfde verhaal 
als bij de 1e goal: balverlies gaf wederom Justin Benjamins de kans om vanaf 16 meter in de linker benedenhoek de 2-0 
binnen te schieten. Daarna nam RKZVC wel meer het heft in handen maar had het in eerste instantie erg veel moeite om 
de fysiek sterke Meppelse verdediging uit te spelen. Een vrije trap van Wouter Pillen in de 21e minuut kreeg de keeper 
niet onder controle maar de rebound werd geblokt. De aanvalsdrift van RKZVC leverde echter ook ruimte voor MSC om 
te counteren. In de 30e minuut kon Huib Jonkman met moeite een schot keren. Nadat in de 34e minuut een poeier van 
Mart Schutten nog net een halve meter over de lat ging, was hij vier minuten later wel doeltreffend. Hij nam op 20 meter 
afstand een voorzet van Waldo Rhebergen van de rechterkant ineens op de slof en de bal verdween in de linker 
benedenhoek voor de 2-1. In de 44e minuut was de Meppelse verdediging attent na een lob door Joey Belterman over 
hun keeper zodat de bal nog voor de doellijn werd weg getrapt. 
 
Binnen de minuut na rust leek RKZVC orde op zaken te stellen. Michiel Krabbenborg bereikte aan de rechterkant Sjors 
Storkhorst die naar binnen trok en met een lage schuiver in de verre hoek de 2-2 op het bord zette. Een twintig minuten 
lang had RKZVC meer balbezit maar was MSC met counters dreigender. Een harde voorzet van rechts werd bij de eerste 
paal door Huib Jonkman weg gestompt. Een Meppelse kans van links ging in het zijnet. De eerste Zieuwentse kans was 
na een mooie combinatie in de 64e minuut. Het schot van Jouke Knippenborg onder de lat was helaas midden boven de 
keeper zodat die de bal over de lat kon tikken. Twee minuten later viel aan de andere kant wel de goal. Na een corner 
kon Huib Jonkman de bal niet goed weg werken (was het aanvallen van de keeper binnen de vijfmeter?) waarna Camiel 
Fidom van dichtbij de 3-2 kon binnen koppen. Vrij snel daarna wisselde RKZVC aanvallend en bijna had dat succes maar 
een corner van Waldo Rhebergen kon net niet door twee Zieuwentse spelers worden geraakt. En, evenals Hoogeveen 
een week geleden, profiteerde MSC eenvoudig van de geboden ruimte. Qua veldbezetting zat het gewoon niet goed 
meer in elkaar en werd RKZVC simpel uit gecounterd en besliste MSC binnen twee minuten de wedstrijd. In de 78e 
minuut bereikt een Meppelse voorzet Remco Hof aan de linker kant iets voorbij de goal. Hij draaide naar binnen en 
schoot beheerst 4-2 binnen. De 5e tegengoal in de 79e minuut was nog eenvoudiger. RKZVC stond nog een beetje te 
kijken (lees: protesteren) bij een vrije trap voor MSC. De vrije trap werd snel genomen en Noah Schuurman kon vrij door 
lopen en simpel de 5-2 eindstand binnen schuiven. 
 
Dat RKZVC de laatste wedstrijden veel goals tegen krijgt, baart wel enige zorgen. Werk aan de winkel dus voor de 
technische staf (en spelers uiteraard). Anderzijds staat RKZVC nog steeds op de 5e plaats en als de komende weken er 
betere resultaten worden geboekt, blijven ze gewoon in de subtop meedraaien. 
 
De volgende competitiewedstrijd speelt RKZVC zondag 28 oktober om 14.00 thuis tegen Be Quick 1887 (Groningen). 
 
 
Voorbeschouwing RKZVC – Be Quick 1887 met Sven Jurjus 
We spreken Sven op woensdagavond, tussen het klussen in zijn nieuwe woning door, over de 
aanstaande thuiswedstrijd van RKZVC tegen Be Quick 1887. 
 
Jullie 3-6 en 5-2 verloren de laatste wedstrijden, dat zijn veel doelpunten maar vooral erg veel 
tegen, hoe komt dat volgens jou? 
Wij spelen aanvallend voetbal en dat is prachtig voor het publiek maar brengt risico’s met zich mee 
in de omschakeling. Daarnaast kwamen wij de afgelopen twee wedstrijden op achterstand (3-4 en 
3-2), dus dan komt er natuurlijk ook meer ruimte voor de tegenstander. Dus als we dan even niet 
scherp zijn en de restverdediging is niet op orde dan wordt dat direct afgestraft. Wanneer we nu een 
kans weggeven en er is geen druk op de bal, dan schiet de tegenstander die negen van de tien keer gericht in het zijnet 
en kan Huib er alleen nog maar naar kijken. 
 
Wat kunnen jullie doen om fouten en momenten van mindere concentratie te voorkomen? 
Concentratie vind ik niet iets wat je kunt trainen, maar dit moet je constant van jezelf willen eisen. Wel krijgen wij na elke 
(thuis en soms ook uit)wedstrijd de beelden en daarop kun je dan duidelijk zijn waar het fout of juist goed ging. Deze 
beelden analyseren we dan individueel of als team. Op dit moment ligt daarbij de nadruk op het verbeteren van onze 
positionering bij balverlies en het nog sneller omschakelen van aanval naar verdediging. Het verschil van de 2e naar de 
1e klasse was verwaarloosbaar en nu is het een wereld van verschil. Het klinkt cliché maar wedstrijden worden beslist op 
de details, dat pakte tegen bijvoorbeeld Hollandia voor ons wel goed uit. 
 
 



  

  

Wat is jouw verwachting van jouw seizoen, wat zou je graag willen bereiken? 
Op dit moment wil ik, na mijn blessure, vooral fit worden en het spelen in de hoofdklasse meemaken. Mijn blessure aan 
mijn hamstring blijft een soort van chronisch een beetje meespelen, anders gezegd, ik voel altijd spanning op de 
hamstring. Daarnaast moet om de week werken, dan kun je ook niet veel eisen vind ik. Bij het 2e wil ik nu vooral laten 
zien dat ik een toegevoegde waarde ben en bij het eerst pak ik de minuten die ik krijg met beide handen aan. 
Op dit moment moet ik me bij het eerste focussen op de spitspositie, want daar is Laurens nog niet volledig tevreden 
over. Ik ben ook we zo eerlijk dat er gewoon jongens zijn met meer kwaliteiten dan mij, als je dan ook nog eens om de 
week afwezig bent, wordt het een lastig verhaal. Ik ben dus realistisch en houdt mijn mond, maar als ik er 3 scoor 
wanneer ik inval zal ik het ook zeggen wanneer ik ernaast sta (Lacht Sven). 
 
Afgelopen weekend heeft Be Quick haar eerste 3 punten gepakt van het seizoen, wat verwacht jij van de 
wedstrijd van zondag? 
(Sven lacht) Weer een beetje cliché, maar het zegt niet zoveel. Wij hebben nog nooit tegen ze gespeeld, maar het schijnt 
een goed voetballende ploeg te zijn. Dit ligt ons over het algemeen goed, aangezien wij zelf ook graag willen voetballen. 
Wij willen en moeten onszelf revancheren, want twee keer verliezen op rij dat zijn wij niet gewend de laatste jaren. 
Zondag spelen we thuis op ons eigen kunstgrasveld, daar komt ons spel meestal beter uit de verf, dus ik verwacht dat het 
wel goed komt. Helaas ben ik a.s. zondag opnieuw niet aanwezig, maar ik ga de wedstrijd zeker volgen via de livestream 
van Henk Winkel. 
 
Jullie staan op dit moment knap 5e, waar verwacht jij dat jullie aan het eind van het seizoen eindigen? 
Dat blijft altijd een lastige vraag he. Als ik zie wat tegenstanders laten zien en wij, doen we voetballend niet onder voor de 
meeste ploegen. Als we de lat hoog leggen moeten we minimaal voor top 5 kunnen gaan en als we iedereen fit kunnen 
houden, zelfs misschien een periodetitel.  
  
Sven bedankt voor het interview! 

 

28-10-2018 RKZVC 1 – Be Quick 1887 1: 3 – 2 (0 – 2) 
RKZVC wint in extremis 
Het was een wedstrijd met twee totaal verschillende gezichten. Voor rust bepaalde het technische begaafde Be Quick 
1887, dat laatste op de ranglijst staat, het spelbeeld mede omdat RKZVC ongekend slordig speelde en bijna apathisch 
oogde. Op slag van rust en binnen de minuut na rust had Be Quick 1887 (Haren Groningen) de wedstrijd kunnen / 
moeten beslissen maar toen die opgelegde kansen werden gemist, rechtte RKZVC de rug en ging op jacht naar de 
aansluiting. 
Zoals gezegd begon RKZVC erg slordig en Be Quick kreeg de eerste kansen via twee kopballen en een schot voorlangs. 
De eerste Zieuwentse kans kwam in de 18e minuut na een mooie aanval maar de voorzet van Joey Belterman werd net 
geblokt evenals de rebound door Sjors Storkhorst. In de 30e minuut kwam Be Quick op 0-1 door een benutte penalty van 
Arnoud Bentum. Tien minuten later had RKZVC eigenlijk gelijk moeten maken na een mooie aanval via Sjors Storkhorst 
en Waldo Rhebergen maar Joey Belterman schoot voor een bijna open doel naast. In plaats daarvan kwam een minuut 
later Be Quick 1887 na een goed uitgespeelde counter op 0-2 waarbij Toufik Faraouni als laatste beheerst afrondde. 
Nadat Sjors Storkhorst kort voor rust op links bijna op de achterlijn naar binnen soleerde, kon hij niet echt goed meer 
afronden. Op slag van rust had Be Quick 1887 een opgelegde kans om op dat moment de wedstrijd al te beslissen maar 
de vrije kopbal ging naast. 
 
Zoals eerder vermeld, had Be Quick 1887 binnen 30 seconden na rust al weer de kans om op 0-3 te komen. Via rechts 
werd de Zieuwentse verdediging, inclusief keeper Huib Jonkman, zoek gespeeld maar Toufik Faraouni schoot midden 
voor de open goal tegen de benen van Toby Bokkers. Hoewel het voetballend daarna nog niet geweldig oogde, ging het 
tempo van RKZVC wel omhoog en zocht het steeds gedrevener de aanval. Een schot van Sjors Storkhorst dat enkele 
meters naast ging in de 59e minuut was de eerste dreiging. Omdat RKZVC opener ging spelen, waren de counters in het 
laatste half uur regelmatig dreigend. De eerste daarvan was in de 62e minuut maar Huib Jonkman was op tijd uit zijn doel. 
Een mooie Zieuwentse aanval in dezelfde minuut op links via Sjors Storkhorst en Joey Belterman leidde tot de 
aansluitingstreffer. Op 12 meter van goal schoot Waldo Rhebergen geheel vrijstaand hard de 1-2 rechts in de goal. Be 
Quick 1887 werd terug gedrongen en verdedigde met man en macht maar goede kansen werden het kwartier daarna niet 
uitgespeeld. Van Harense kant waren er wel enkele protesten bij echt dreigende counters en “vermeende Zieuwentse 
overtredingen” waarbij de scheidsrechter niet floot. In de 80e minuut was een kopbal voorlangs van Harm Bokkers daarna 
de eerste Zieuwentse mogelijkheid. RKZVC drukte en de spanning liep op: lukt het nog om er een punt uit te halen? Is 
dat het geluk van ploegen die bovenin spelen of de pech van ploegen die onderaan staan? RKZVC had bij de gelijkmaker 
dit keer wel het geluk. Freek Voogel, twee weken geleden nog de pechvogel bij een goede kans tegen Hoogeveen, 
overkwam het dit keer. Zijn schot van 20 meter werd van richting veranderd en verdween links in de goal voor de 2-2. 
Aan het extra luide gejuich te horen, gunde iedereen van het Zieuwentse publiek Freek deze goal van harte. De 
gelijkmaker gaf RKZVC nog extra energie om voor de volle buit te gaan. Een schot van Mart Schutten in de 90e minuut 
werd voor de doellijn geblokt. Een schot van Joey Belterman in de 91e minuut werd gekraakt. Een kopbal van Michiel 
Krabbenborg in de 92e minuut ging een meter naast. De vierde poging lukte wel. Een vrije trap van links door Waldo 
Rhebergen werd bij de 2e paal door Jens Schutten binnen gekopt voor de 3-2 eindstand waardoor Be Quick 1887 met 
een enorme kater de zeer lange terugreis naar Haren moet maken. 
 



  

  

Dat Be Quick 1887 met een enorme kater naar huis gaat, valt goed te begrijpen gezien de enorme kansen op 0-3 net 
voor rust en direct na rust. RKZVC heeft vandaag echt geluk gehad. Anderzijds kun je ook zeggen dat het aan hen zelf 
ligt want het niveau wat ze voor rust lieten zien, zijn we de laatste jaren in Zieuwent eigenlijk niet meer gewend (we zijn 
verwend geworden). Als het dan eens wat minder goed loopt zoals vandaag, valt het des te meer te prijzen dat het team 
na rust een stuk mentaliteit toont en daarmee toch de drie punten in huis houdt. 
 
De volgende competitiewedstrijd speelt RKZVC zondag 4 november uit om 14.00 tegen Achilles 1894 (Assen) 
 
 
Voorbeschouwing Achilles 1894 – RKZVC met Antonie Nieuwenhuis 
Vandaag kijken wij vooruit naar de wedstrijd van komende zondag: in Assen, tegen Achilles 1894. 
Dit doen wij met Anthonie, sinds dit jaar assistent-trainer van Laurens. Niet veel mensen zullen 
Anthonie kennen en daarom is dit een ideale gelegenheid om hem wat beter te leren kennen!  
  
Niet veel mensen in Zieuwent zullen jou kennen. Wie is Antonie?  
Ik ben Anthonie, ben 49 jaar oud en woon in Hengelo gld. Mijn hele leven ben ik al bezig met 
voetbal, van jongs af aan. Ik heb altijd gevoetbald bij Keijenburgse Boys en bij Pax. Eerst als 
aanvaller en later als middenvelder met veel aanvallende intenties. 
Na mijn voetbal carrière ben ik begonnen als trainer. Eerst jeugdtrainer bij Keijenburgse Boys en 
daarna ook bij de jeugd van AZSV (in de tijd dat Laurens daar de hoofdtrainer was). Daarbij ook nog twee jaar als 
jeugdtrainer bij de Graafschap actief geweest, dat was destijds voor mijn diploma. Na de jeugd ook bij een aantal clubs 
als hoofdtrainer actief geweest. Destijds begonnen bij Zelos, daarna bij Gazelle Nieuwland (Dieren), DFS (Opheusden), 
Witkampers en vervolgens weer bij Zelos. En nu dus assistent-trainer bij RKZVC. 
  
Wat is het mooiste wat je hebt meegemaakt als trainer?  
Het trainen van de jeugd blijft het mooiste. De onbevangenheid daar is geweldig om mee te maken. Als hoofdtrainer bij 
Gazelle Nieuwland waren het ook erg mooie jaren. Dat was ook een hele mooie club, alles kon, niets was te gek. Elke 
week weer een groot feest in de kantine en daarbij ook nog kampioen in de derde klasse geworden. 
  
Wat heeft jou doen besluiten om bij Zieuwent te komen?  
Laurens ken ik al uit de tijd van AZSV, wij spraken elkaar nog altijd regelmatig. Hij heeft mij al eens eerder gevraagd om 
assistent van hem te worden, maar dat was niet het juiste moment. Dit jaar had ik nog geen club en toen vroeg Laurens 
mij nog eens. Uiteindelijk dacht ik, dommer wordt je er nooit van en het meemaken van dit hoofdklasse niveau is 
natuurlijk altijd aan te raden, zo investeer je tenminste wel echt in jezelf. 
  
Hoe bevalt het bij Zieuwent? 
Het bevalt zeker goed, maar moest wel wennen. Deze assistent-rol is anders dan ik gewend was en daar moet je je weg 
even in vinden. Onderhand is er een goede en duidelijke verdeling tussen ons drieën (tussen hoofdtrainer en twee 
assistenten) en daar voel ik mij zeer prettig bij. Ik leer ontzettend veel en het is een ontzettend goede en leuke groep. 
Het hoofdklasse niveau is wel echt anders dan ik gewend was. Het is allemaal een stuk professioneler met de 
besprekingen, de analyses en de voorbereidingen. De manier van trainen is ook heel anders dan dat ik het deed, maar 
vind het allemaal erg leerzaam. 
Samen met Arjan (de andere assistent-trainer red.) hebben wij momenteel ook de verdeling gemaakt tussen verdediging 
en aanval. Arjan concentreert zich op de verdedigende aspecten (wanneer de tegenstander balbezit heeft) en ik meer 
aanvallend (wanneer wijzelf balbezit hebben). De kans is ook aanwezig dat Arjan en ik in de winterstop afspreken om te 
rouleren. Dat zal ook hele nieuwe inzichten geven. Maar goed, dat is even op de zaken vooruitlopend. 
  
Wat is het mooiste dat je tot nu toe hebt meegemaakt bij RKZVC?  
Dat zijn denk ik twee dingen, heel verschillend. Het ene was de wedstrijd tegen Hollandia, waarin wij twee keer uit 
standaardsituaties scoorden. Op die situaties hadden wij die week ervoor getraind en het is dan mooi om te zien dat de 
jongens daar gelijk profijt van hebben in de wedstrijd. 
Het tweede was denk ik afgelopen weekend, de wedstrijd tegen Be Quick. Uiteraard is het mooi dat je zo’n wedstrijd in 
extremis wint, maar ik vond het ook vooral mooi dat Freek (Voogel, red.) de tweede goal maakte en daarmee de wedstrijd 
deed kantelen. Een paar weken geleden miste Freek twee kansen tegen Hoogeveen die later werd verloren. Dat doet 
toch wat met zo’n jonge voetballer. In de krant stond toentertijd ook een vrij harde kop en dan is het mooi om te merken 
dat hij dat naast zich neer kan leggen en nu een van de helden is in de wedstrijd tegen Be Quick. Zo snel kan het gaan 
en dat is voor zo’n jongen ook heel belangrijk. 
  
Wat verwacht je van aankomende wedstrijd tegen Achilles? Zij staan twee plekken lager met twee punten minder, 
dus gezien de stand zouden jullie aan elkaar gewaagd zouden moeten zijn. 
Met het Fletcher TOP Toernooi hebben wij al tegen hen gespeeld. Ook al was het maar kort (twee keer een kwartier) en 
waren zowel zij als wijzelf niet compleet, maar toen was al wel duidelijk dat het een ploeg is die snel is in de 
omschakeling. Dat pakte voor hen op dat toernooi ook goed uit, want die wedstrijd verloren wij met uit mijn hoofd 2-0. 
In die snelle omschakeling mogen wij nu niet trappen. Wij zijn een aantal maanden verder en worden steeds completer in 
zowel ons spel als onze spelers. Steeds meer mensen komen terug van blessures en dat is ook positief voor de groep. 
We doen het aardig goed, scoren veel maar krijgen er tegelijkertijd ook wel iets teveel tegen. Maar als we op deze weg 



  

  

doorgaan, zit er wat moois in voor dit seizoen. 
 
Bedankt voor het bruggetje naar de volgende vraag: Waar verwacht jij dat jullie aan het eind van het seizoen 
eindigen? 
Uiteraard is het zeker mogelijk om in het linkerrijtje te eindigen met deze groep. Ook met de top 5 moeten wij mee kunnen 
doen en misschien nog wel iets heel bijzonders, maar dat blijft afwachten. 
 
Antonie, bedankt voor je antwoorden en ook al ben je hier al een aantal maanden actief, welkom in Zieuwent! 
 
 

4-11-2018 Achilles 1894 1 - RKZVC 1: 1 – 2 (1 – 1) 
RKZVC wint uit bij Achilles 1894 (omdat het de overwinning iets meer verdiende) 
Het was een reis van 159 km naar één van Nederlands oudste clubs: Achilles 1894, uit Assen. Dit is voor 2x 3 kwartier 
voetbal erg ver, maar toch waren er nog een kleine 100 Zieuwentse supporters, die ons succesvolle team kwamen 
aanmoedigen. Ze kwamen niet voor niets. Ondanks de afwezigheid (blessure) van topscorer Sjors Storkhorst wist 
RKZVC deze subtopper op enkele speldenprikjes na zonder problemen van het eigen doel te houden. Tegelijkertijd 
wisten we zelf meerdere keren goed door te komen, maar helaas leverde dit in de 1e helft vooralsnog geen doelrijpe 
kansen op. Hierbij was er echter geen rekening gehouden met uitblinker Joey Belterman. Met een uitstekende individuele 
actie wist hij zichzelf na 26 minuten vrij te spelen en de bal panklaar voor Sven Jurjus op een presenteerblaadje te 
leggen; 0-1. Dit hoogtepunt leverde direct sneller spel op, wat ervoor zorgde, dat Achilles met de rug tegen de muur 
kwam te spelen. Eén van de fraaiste aanvallen zorgde daarbij voor een doorgebroken Jouke Knippenborg, die echter 
naar de grond werd gewerkt. Alle 22 spelers wachtten op het fluitsignaal voor de penalty, maar de scheidsrechter liet 
doorspelen en hij is toch echt de enige, die dit beslist. Enkele minuten hierna (36e minuut) volgde de gelijkmaker uit een 
counter, waarbij Huib Jonkman niet geheel vrijuit ging. Na een hoge voorzet kwam hij uit, twijfelde en liep terug, waarbij 
de Achilles-spits koppend wist te scoren. Huib viel direct geblesseerd uit, waarmee de reden ervan duidelijk was. Tim 
Penterman kon hierdoor zijn debuut in de hoofdklasse laten noteren. 
 
Na rust eenzelfde spelbeeld. Het tempo lag niet echt hoog, terwijl beide teams aanvallend oogden, maar beide niet echt 
gevaarlijk werden. Het spel speelde zich dan ook op het middenveld af. Enkele wissels zorgden echter nog voor een 
fraaie slotfase. Bij een prima aanval uit de omschakeling werd de vrijlopende Harm Bokkers bereikt, die koeltjes de 1-2 
liet aantekenen. Dolle vreugde natuurlijk, want kort erna volde het eindsignaal. Al met al was het toch een redelijk gelijk 
opgaande wedstrijd met een iets gevaarlijker RKZVC. Door iets meer kansen te creëren en de niet-gekregen penalty was 
de overwinning echter zeker niet onverdiend. 
 
Een gedeelde 2e plek is het voorlopige eindresultaat. Dit is uiteraard een perfecte tussenbalans na 1/3 van de competitie. 
Komende week wacht de bekerwedstrijd tegen Reünie, waarna de competitie wordt hervat met een thuiswedstrijd op 18 
november tegen AWC uit Wijchen, tot dan! 
 
 
Voorbeschouwing RKZVC – AWC met Joey Belterman 
Het lijkt alsof je dit seizoen meer je draai hebt gevonden bij Zieuwent, hoe zie je dat zelf? 
Het spel van de tegenstander bevalt mij vooral beter dit seizoen. Het is een stuk minder fysiek en 
veel meer voetballend dan vorig jaar. Vorig jaar zat alles dicht gebouwd en nu hebben we wat meer 
ruimte. Iedereen, wij ook, speelt nu meer open huis. Dat klinkt een beetje raar misschien maar wij 
willen niet inzakken. Jongens in de aanval en hop het middenveld irriteren zich als we steeds maar 
moeten inzakken en niet mogen afjagen. Als je nu kijkt naar de uitslagen dan zijn het voor de 
neutrale toeschouwer ook echt leuke wedstrijden. Wij moeten alleen zorgen dat we het wat beter 
dichthouden en minder doelpunten tegen krijgen. Als het goed gaat winnen we dik maar bij mindere 
dagen verliezen we ook dik, daarom moeten we zoeken naar de balans. 
 
Terugkomend op mezelf, vind ik ook dat ik beter ben dan vorig seizoen. Ik ben vooral veel belangrijker met meer 
doelpunten en assists. Volgens mij heb ik al meer bijgedragen dan vorig jaar in het gehele seizoen. Al had ik vorig jaar 
wel een blessure natuurlijk, maar dat is te makkelijk om het daarop te schuiven. De eerste vijf wedstrijden, waaronder 
tegen Longa, speelde ik goed maar na mijn blessure had ik het gewoon wat lastiger. Het is lastig te zeggen waar dat echt 
door kwam. Vanaf het begin heb ik altijd plezier gehad bij Zieuwent. Ik vind het mooi dat er veel mensen komen kijken en 
dat het leeft hier. 
 
Wat vind je van de reactie van het publiek, bijvoorbeeld toen je die panna maakte? Ik vind het sowieso prachtig om 
een panna te maken, dat hoort er gewoon bij in het voetbal. Maar het moet wel echt functioneel zijn. Tuurlijk doet het je 
wat als het publiek er zo op reageert. Maar ik wil echt nooit iemand kleineren, zo zit ik niet in elkaar. Op dat moment kon 
ik niet anders, het was puur intuïtie. 
  
Dit seizoen lijkt het erop dat jullie weer bovenin meekunnen komen, hoe ver denk je dat jij en deze groep kan 
komen? 
Het is raar om te zeggen dat dit mijn max zou zijn omdat ik hoger heb gespeeld. Het is ook zeker niet om stoer te doen 
maar ik kan wel een niveau hoger aan denk ik. Ik denk ook dat deze ploeg kan meekomen op een nog hoger niveau. Als 



  

  

je kijkt naar die jonge gasten en hoe zij steeds beter meedraaien, dan zie je dat terug. Dit seizoen kunnen we elke 
wedstrijd de betere ploeg zijn. Natuurlijk verliezen we een keer met 0-3 thuis, maar dat was erg geflatteerd. Daarnaast 
had je de wedstrijd tegen Hoogeveen, die kan ook anders uitvallen als we onze kansen af hadden gemaakt. Het is altijd 
lastig om te zeggen waar we gaan eindigen. Maar ik denk dat we zeker mee moeten doen om nacompetitie. Want we 
doen echt voor niemand onder. 
 
Zou je zelf nog eens hoger willen spelen? 
Het liefst zou ik met Zieuwent hogerop willen spelen. Volgens mij heeft nog nooit een Achterhoeks team in de 3e divisie 
gespeeld, dat lijkt mee een mooi doel. Maar ik ben wel heel eerlijk en zeg natuurlijk nooit nee tegen ergens anders 
voetballen. Maar ik ga ook heel erg zeker niet snel weg. Ik ben voor mijn plezier naar Zieuwent gekomen en wil dat niet 
zomaar inruilen. Mocht er ooit een aanbieding komen dan moet het een gezellige club zijn, ze moeten willen voetballen 
en ambitie uitstralen. Daarnaast moet het financieel natuurlijk ook echt leuk zijn. Dan stap ik eigenlijk weer in bij datgene 
wat ik juist heb verlaten voor RKZVC. 
 
Wat heb je vooral overgehouden aan je carrière als profvoetballer? 
Ik heb vooral nog heel er goed contact met één persoon. Dat is een vriend van mij vanuit onze gezamenlijke tijd in de 
Twente jeugd. Dat is Mike te Wierik, hij komt ook hier uit de buurt. Wij hebben nog veel contact en ik volg hem ook nog 
altijd. Ook probeer ik elk jaar een wedstrijd van hem te gaan kijken, ik ben vorig seizoen gaan kijken in Groningen. 
 
Wat is het verschil tussen jou en zijn carrière? 
Ik denk dat ik altijd de motivatie heb gehad en dat het daar ook niet aan ontbrak. Dat heeft hij ook, hij doet er echt alles 
aan in zijn leven. Ik denk alleen dat ik pech heb gehad met verkeerde trainers op verkeerde momenten en natuurlijk mijn 
blessures. Maar ik het wel echt diep respect voor Mike hoe hij alles doet en hoe hij ervoor gaat. Ik neem mezelf in ieder 
geval niets kwalijk, want ik heb er alles aan gedaan. 
 
Wat verwacht je van de wedstrijd van zondag tegen de directe concurrent AWC? 
Ik moet eerlijk zeggen dat ik de ploeg niet echt ken. Eigenlijk heb ik dat bij alle ploegen van de competitie. Dat maakt het 
ook wel echt leuk en spannend. Het is voor ons een enorm belangrijke wedstrijd want als we winnen horen we bij de top 
van competitie en slaan we een gat van zes punten. Natuurlijk hoop ik op mooi voetbal, dan proberen we ook altijd. Maar 
het belangrijkste zijn de drie punten. Het is echt een sleutelwedstrijd. 
  
Joey bedankt en veel succes zondag! 
 
 

18-11-2018 RKZVC 1 – AWC 1: 5 – 2 (2 – 3) 
De wedstrijd begon voor AWC zeer voortvarend nadat een vrije trap op de linkerhoek van het zestienmetergebied door 
de nummer 17 (Boy Visser) de uitploeg werd binnengeschoten. Bij deze vrije trap leek keeper Huib Jonkman niet geheel 
vrijuit te gaan. In de achtste minuut sloeg AWC zelfs nogmaals toe doordat de afvallende bal uit de aanval over de 
linkerflank in de rebound werd binnengeschoten door Fren Stevens. 
  
RKZVC leek door de snelle 0-2 achterstand te ontwaken. In de 9e minuut schiet Jens Schutten met een halve omhaal via 
de vingertoppen van de keeper op de lat. In de 13e minuut wordt een aanval van Zieuwent wel bekroond met een 
doelpunt. In een uitbraak over de rechterflank legt Joey Belterman de bal met veel gevoel achter de verdediging neer 
voor diepgaande Mart Schutten, die de bal om de ver uitgekomen keeper speelt en de aansluitingstreffer binnenschiet. In 
de opvolgende minuut schiet Joey Belterman zelf en denkt een deel van het publiek dat het gelijk staat. De bal gaat in het 
zijnet maar door het laagstaande herfstzonnetje is dit niet voor iedereen direct duidelijk. In de 18e minuut verlaat AWC-
keeper Jarik Veltmaat het veld omdat hij bij de 1-2 toch geblesseerd is geraakt. 
  
De kansen blijven elkaar aan beide kanten opvolgen in een wedstrijd met een hoog tempo. In de 20e en 23e minuut komt 
RKZVC nog goed weg, maar in de 27e minuut schiet nummer 8 (Rico Timmermans) de bal vanuit een vrije trap diagonaal 
in de winkelhaak; 1-3. In de 37e minuut maakt RKZVC wederom de aansluitingstreffer. Remco van Leeuwen zet de 
aanval op en legt de bal breed op Waldo Rhebergen, hij schiet hard in de korte hoek. De wedstrijd gaat gelijk op tot aan 
de rust terwijl AWC iets meer grote kansen krijgt, logische ruststand 2-3. 
  
Na de rust lijkt RKZVC, mede door het hoge druk zetten, iets feller te starten dan AWC. Dit resulteert in een grote kans in 
de 3e minuut na rust. De kans komt voort uit een door Joey Belterman opgezette aanval waarbij hij de bal strak voortrekt 
en Waldo Rhebergen nipt overschiet. Daarnaast blijft AWC gevaarlijk in de omschakeling. In de 54e minuut wordt een 
schot net op tijd geblokt. De inzet van RKZVC na rust wordt in de 57e minuut beloont met de gelijkmaker; 3-3. Deze treffer 
wordt gemaakt door rechtsback Toby Bokkers die de bal in het strafschopgebied aanneemt en uithaalt. De aanval werd 
goed opgezet door Mart Schutten die naar binnentrekt en Waldo Rhebergen de kans geeft om voor te zetten. 
  
De druk van RKZVC lijkt toe te nemen maar de tegenstander uit Wijchen blijft ook goede kansen krijgen. In de 64e minuut 
volgen twee vrije trappen rondom het strafschopgebied van AWC en een schot van Jouke Knippenborg, die in de 58e 
minuut is ingevallen voor Sven Jurjus, elkaar in hoog tempo op. In de 89e minuut zet Mart Schutten de wedstrijd volledig 
naar de hand van RKZVC. Uit een goede kaats tussen Joey Belterman en Jouke Knippenborg komt een voorzet richting 
Jens Schutten voort, hij kan er niet aankomen, maar broer Mart Schutten schiet binnen. In de 90e minuut komt RKZVC 



  

  

zelfs nog op het verschil van twee doelpunten, zoals dat nog herinnerd werd uit de eerste helft. Na een voorzet van Jens 
Schutten gaat de bal via een verdediger van AWC in eigen doel. 
  
RKZVC wint wederom in de laatste minuten en staat na 11 wedstrijden 2e in de hoofdklasse A. 
 
 
Voorbeschouwing RKHVV - RKZVC met altijd goedlachse spits van RKZVC: Jens Schutten 
De afgelopen wedstrijd speelde je erg goed, hoe zie je dat zelf? 
Ja zondag ging het inderdaad lekker. Alles liep lekker en kon ook belangrijk zijn voor het team door 
de ballen vast te houden, zodat we verder konden voetballen. Maar natuurlijk had ik nog graag een 
doelpuntje meegepikt (Jens lacht). 
  
Wat dacht je bij de halve omhaal die je maakte tegen AWC? 
“Bij het beantwoorden van de vraag begint Jens al te lachen)” 
Als ik mijn rug maar niet breek! Nee hoor, ik kreeg de bal hoog door van Mart en nam hem op de 
borst aan. De bal kwam omhoog en voor dat je er erg in hebt had ik het al gedaan. Puur op intuïtie 
gaat zoiets eigenlijk, zegt jens lachend. 
  
De laatste tijd zijn thuiswedstrijden bij RKZVC een groot feest voor de supporters, hoe beleef je dat zelf?  
Ja het is echt bizar hoe de thuiswedstrijden verlopen. Met onze speelstijl willen ook graag het publiek vermaken, maar 
hoe mooi het ook is om een attractieve pot voetbal op de mat te leggen uiteindelijk wil je na 90 minuten als winnaar van 
het veld stappen. Hoogeveen was ook een fantastische wedstrijd, maar dan baal je na die tijd dat je de wedstrijd verloren 
hebt, terwijl dat niet nodig was.  
  
Zondag spelen jullie uit bij RKHVV, de laagst gepositioneerde ploeg van de competitie, maar daar hebben jullie 
het vaker lastig tegen gehad (Be Quick), wat verwacht jij van de wedstrijd? 
Ik vind dat heel moeilijk inschatten, omdat ik niet weet hoe ze spelen en hoe goed ze daadwerkelijk zijn. We weten wel 
dat we van geen enkele ploeg winnen als we niet op 100% spelen. Alle teams zijn goed en makkelijke wedstrijden ga je 
niet krijgen dit seizoen. 
 
Op dit moment staan jullie knap 2e maar krijgen veel doelpunten tegen, wat denk jij dat haalbaar is dit seizoen?  
Ik denk dat we dit seizoen voor een plek in de top 5 moeten kunnen spelen. We hebben een goede ploeg en kunnen van 
iedereen winnen, maar zoals ik net ook al aangaf moeten we dan wel elke wedstrijd 100% geven.  
 
 

25-11-2018 RKHVV 1 – RKZVC 1: 1 – 2 (0 – 0) 
RKZVC nadert koploper tot op één punt 
Het viel te begrijpen dat beide teams de wedstrijd behoudend begonnen. RKHVV staat onderaan de lijst en dan is elk 
punt meegenomen. RKZVC staat weliswaar 2e maar miste door blessures de creatieve spelers Joey Belterman en 
Storkhorst. Des te meer waardering is er dan voor de wel aanwezige spelers dat ze in de slotfase toch de overwinning 
naar zich toetrekken. 
Technisch was RKHVV zeker zo goed als RKZVC en ze kregen vooral voor rust enkele goede kansen om te scoren. Een 
corner in de 6e minuut en mistasten van de Huissens keeper leverde wel de eerste kopkans voor RKZVC op maar de bal 
werd voor de doellijn weggetrapt. De eerste goede Huissense aanval in de 24e minuut (counter na een Zieuwentse 
corner) leverde een goede kans voor RKHVV maar de bal werd voorbij de 2e paal maar half geraakt. De wedstrijd werd 
vanaf dat moment iets opener en er kwamen wat meer doelpogingen. In de 27e minuut werd een schot van RKHVV op 
het laatste moment geblokt. Na een redelijke schietkans van Waldo Rhebergen recht op de vuisten van de keeper, een 
kopbal van Sven Jurjus dat niet genoeg snelheid had en een schot van Mart Schutten, dat de juiste richting miste, waren 
de Zieuwentse kansen voor rust op. In de laatste 6 minuten voor rust waren er eerst nog twee kleine kansjes voor 
RKHVV waarna zij in de 45e minuut - wederom na een counter - een opgelegde kans kregen om met voorsprong de rust 
in te gaan. Het schot ging vanuit een iets schuine hoek echter in het zijnet. 
 
RKHVV zette direct na rust veel druk maar slaagde er niet in om in het dichtbevolkte zestienmeter gebied van RKZVC 
ruimte te vinden voor kansen. In de 55e minuut volgde de ommekeer. RKZVC kreeg een penalty na een overtreding op 
Jens Schutten waarna Wouter Pillen zeer gedecideerd de 0-1 voorsprong voor RKZVC op het bord zette. In de 20 
minuten daarna controleerde RKZVC de wedstrijd waarin er doelpogingen van Remco van Leeuwen (2 meter naast) en 
Jens Schutten (2 meter over vielen te noteren. In de 75e minuut viel min of meer onverwachts de 1-1 na een vlijmscherpe 
counter. Mike Pröpper werd iets links van het centrum de diepte in gestuurd en van 20 meter afstand schoot hij 
verwoestend hard de gelijkmaker in de linker bovenhoek. RKZVC bleef, zonder sprankelend te voetballen, druk zetten om 
toch de drie punten mee te nemen naar huis. En net zoals de laatste tijd vaker gebeurt, lukte dat uiteindelijk toch in de 
88e minuut (ze beginnen een beetje op het Duitse elftal van enkele jaren geleden te lijken). Een aanval over links kwam 
bij Jens Schutten op de kop van de cirkel bij de zestienmeter. Jens speelde door naar rechts waar broer Mart Schutten de 
bal in de linker benedenhoek binnen schoot voor de 1-2 overwinning. 
 



  

  

Het blijft goed gaan met RKZVC. Door het verlies vandaag van Hoogeveen en de Zieuwentse overwinning is RKZVC nu 
koploper Hoogeveen genaderd tot op één punt. Niettemin moet daar ook niet te veel waarde aan gehecht worden: het 
seizoen is nog lang en er moeten nog 18 wedstrijden worden gespeeld. 
 
Dinsdag 27 november speelt RKZVC voor de beker thuis om 20.30 tegen Be Quick (Zutphen). 
De volgende competitiewedstrijd is zondag 2 december om 14.00 thuis RKZVC – SDO (Bussum), de nummer drie op de 
ranglijst. 
 
 

27-11-2018 RKZVC 1 – Be Quick Z (zat) 1: 7 – 1 (3 – 0) (beker) 
Rustige overwinning 
Omdat zaterdag 3e-klasser Be Quick Z (Zutphen) technisch ook wel aardig voetbalde en probeerde aan te vallen waar 
mogelijk, was het een leuke wedstrijd om te zien. RKZVC had echter wel duidelijk de overhand met sneller spel en meer 
beweging waardoor ze regelmatig kansen creëerden. Voor rust controleerde RKZVC verdedigend goed zodat Be Quick Z 
slechts één schot op de Zieuwentse goal produceerde. Na rust nam het overwicht van RKZVC toe maar verdedigde ook 
slordiger. Hierdoor kreeg Be Quick, afgezien van de Zutphense goal in de 54e minuut door Melvin Everts na slordig 
verdedigen, nog twee goede scoringskansen (schot in het zijnet en opgelegde kopkans naast). Gezien de vele 
mogelijkheden hierna alleen een korte beschrijving van de Zieuwentse doelpunten. 
25e minuut assist Mart Schutten – Freek Voogel schuift beheerst binnen 
33e minuut corner Mark te Winkel – Mart Schutten kopt op de lat – Jens Schutten schiet van rechts uit schuine hoek in 

verre hoek 
41e minuut Freek passt op Jouke die panklaar van rechts op Jens Schutten voor geeft – intikker 
57e minuut corner Mark te Winkel van links wordt door Toby Bokkers via binnenkant rechter paal binnen getikt 
59e minuut Mart Schutten lobt eerst op de lat – Jens Schutten brengt weer voor en Jouke Knippenborg schiet binnen 
78e minuut Björn Doppen geeft van links voor – inzet Jouke Knippenborg geblokt door keeper maar rebound door Jouke 

binnen geschoten 
80e minuut Freek legt met borst bal klaar voor Jouke Knippenborg die op rand zestienmeter rechts beneden binnen 

schiet 
 
De volgende competitiewedstrijd is zondag 2 december thuis tegen SDO (Bussum) om 14.00. 
 
 
Deze week kijken wij vooruit naar de wedstrijd RKZVC – SDO met Jouke Knippenborg. 
Hoe vind je dat het seizoen, vooral je eigen seizoen, verloopt tot nu toe? 
Ik ben natuurlijk pas weer 4 weken fit na een blessure van 9 weken. Nadat ik in het allereerste 
oefenduel de binnenband van mijn knie inscheurde. Nu heb ik twee keer in de basis gestaan en 
mocht ik twee keer invallen. Ik merk wel dat ik conditioneel echt nog sterker moet worden en meer 
ritme moet opdoen. Ik speel ook op een andere plek dan vorig jaar. Nu speel ik vooral als spits of er 
net achter, en vorig jaar echt vanaf links. Daarnaast zijn de teams en het niveau ook nog eens 
anders. Voor mij is het vooral dus wennen en ritme opbouwen. 
  
Wat vind je vooral wennen aan de tegenstander en niveau? 
De ruimtes dit jaar zijn wat groter, waardoor omschakelingen van ons maar ook van de tegenstander veel dreigender zijn. 
Het gaat wat meer op en neer qua spel. Daarnaast is het basisniveau van alle spelers een stuk hoger. Vorig jaar hadden 
we drie of vier echt goede tegenstanders, nu is bijna elke ploeg wel gevaarlijk. Wij moeten nu slimmer en zuiniger zijn in 
balbezit, want anders worden onze fouten keihard afgestraft. Dat zie je ook aan afgelopen weekend. Wij winnen in de 
laatste minuten met 1-2 maar het had ook gelijk kunnen worden, terwijl zij toch een stuk lager stonden. Het komt erop 
neer dat we elke week echt goed moeten presteren om een resultaat te behalen. 
  
Je speelt de afgelopen weken weer na je eigen blessure. In hoeverre hebben de blessure van Harm en Sjors 
daaraan bijgedragen? 
Momenteel zijn Sjors, Harm en Jens de concurrentie voor mij voorin. Maar Jens en Harm zijn echt diepe spitsen. Laurens 
speelt dan graag met bewegende spelers daar omheen. Sjors en ik zouden die rol beiden kunnen vervullen. Als Sjors 
straks weer helemaal fit is moeten we dus zien wie er speelt. Dan zullen ook Waldo en Mart weer extra hun best moeten 
doen om zich te bewijzen aangezien ik voorgaande jaren aan de zijkant speelde. 
Dat is ook wel het mooie aan die concurrentie. Bij blessures wil je laten zien dat jij er ook kunt staan en ook hoort te 
spelen. Wanneer iedereen fit is moeten we ons best doen tijdens invalbeurten en er klaar voor zijn als je nodig bent. Dat 
is een mooie strijd. 
  
Je hebt dinsdag 3 keer gescoord in de bekerwedstrijd tegen Be Quick, verwacht je zelf dat je speelt zondag?  
Ik verwacht wel dat ik speel zondag. Alhoewel ik niet weet of ik dat mag zeggen (lacht Jouke). Hopelijk is Joey weer fit, 
en dan gaan we zien hoe de trainer het dan gaat invullen. 
Hoe ga je de wedstrijd in zondag? 
Meestal bespreken we donderdag op de training en zondag bij de voorbespreking de wedstrijd. Laurens informeert ons 
over de tegenstander en heeft met Anthonie en Arjen beelden voorbereid. Zij halen bijvoorbeeld beelden van Liverpool of 
Dortmund en hij maakt er mooi verhaal bij met voorbeelden of juist fouten om ons te inspireren. Sommigen jongens lezen 



  

  

nog wedstrijdverslagen of kijken beelden terug die gemaakt zijn. Ik heb bijvoorbeeld beelden van de wedstrijd Silvolde - 
SDO gekeken en dan zie je al vast wat van de tegenstander. 
  
Jullie spelen de laatste jaren steeds een stapje hoger. Wat is voor jou maximaal haalbare niveau? 
Dat is echt een hele moeilijke vraag. Sommigen jongens zitten misschien nu al wel aan hun plafond, anderen blijven 
telkens aanhaken. Maar ik denk zelf dat iedereen zichzelf op dit moment ook in de hoofdklasse weer goed staande houdt. 
Je ziet zelfs dat er nog veel rek in deze groep zit dit seizoen. Alhoewel we veel doelpunten tegen krijgen scoren we ook 
erg veel. Ik merk persoonlijk vooral dat het spel ook steeds meer fysiek wordt, dat is niet echt mijn ding dus dat kost mij 
wel meer moeite om uit duels te blijven – als ik conditioneel helemaal top ben wordt alleen maar beter 
  
Je hebt het bij alle andere jongens ook gezien, de onvermijdelijke vraag; wat wordt de uitslag? 
Deze vraag was te verwachten inderdaad. Ik denk dat als we de lijn vasthouden zoals de afgelopen tijd dat het een 4-2 
overwinning voor ons gaat worden. In de laatste minuut. Met een eerste competitiedoelpunt voor jou erbij? Ik heb 
dinsdag mijn eerste drie goals van het seizoen gemaakt in de beker, zondag scoren zou een mooi vervolg zijn. Maar voor 
1 of 2 assists doe ik het ook hoor, kan ik net zoveel van genieten als van een doelpunt. 
Jouke bedankt en succes zondag! 
 
 

02-12-2018 RKZVC 1 – SDO 1 (Bussum): 0 – 2 (0 – 1) 
Matte wedstrijd RKZVC 
Dit najaar speelde RKZVC verscheidene spectaculaire thuiswedstrijden waarbij de spanning er tot het einde in zat. 
Vandaag leek het of er een zekere loomheid en ongeconcentreerdheid in de ploeg zat waardoor er over het totaal gezien 
geen aanspraak op een punt mocht worden gemaakt, laat staan op een overwinning. 
Na balverlies in de 3e minuut moest keeper Huib Jonkman al gestrekt naar de hoek om te redden. Op de daarop 
volgende corner was er ook voor hem geen redden aan. Omdat niemand de bal kopte kon Joost Heerschop de bal van 
acht meter van afstand ineens op de slof nemen voor de 1-0. Twee passes van Jouke Knippenborg in de tien minuten 
daarna op Jens Schutte waren dreigend. Bij de eerste kon Jens net niet bij en bij de 2e ging het schot van Jens net naast 
doel. SDO (Bussum) voetbalde daarna gemakkelijker en dreigender waarop Huib Jonkman drie maal redde. De eerste 
keer op een laag schot in de 19e minuut. Bij de tweede ging een voorzet via zijn handen en de lat corner. De derde was 
een vrije trap die iets van richting veranderde maar Huib pakte ‘m toch. Voor rust was van Zieuwentse kant alleen in de 
38e minuut een schot van Jouke Knippenborg nog dreigend (via een verdediger corner). 
Na rust kwam RKZVC feller uit de startblokken. Dit had eigenlijk in de 47e minuut al de gelijkmaker moeten opleveren. 
Mart Schutten stuurde op links Joey Belterman in de diepte waarna Joey de bal panklaar midden voor goal gaf. Helaas 
mikte Waldo Rhebergen de bal rakelings naast de linkerpaal. RKZVC had het heft wel meer in handen dan voor rust 
maar moest opletten op Bussumse counters. In de 8e minuut werd een hard schot van Mart Schutten geblokt maar een 
minuut later viel een voorzet van SDO op het dak van het doel. Gezien het spelbeeld in het 1e kwartier na rust viel de 0-2 
toch min of meer onverwacht in de 14e minuut. Op de kop van de cirkel schoot Theo Visser strak in de linker 
benedenhoek. Zeven minuten later kwam RKZVC nog een keer goed weg na een Bussumse voorzet die de spits net niet 
kon raken en Huib Jonkman kon pakken. RKZVC kreeg nog twee halve kansen in het laatste kwartier (inclusief vijf 
minuten extra tijd). Een inzet van Sjors Storkhorst in de 35e minuut uit een schuine hoek kon de SDO-keeper blokken. Vijf 
minuten later ging een schot van Sjors anderhalve meter naast de kruising. Het open Zieuwentse spel gaf SDO in 
blessuretijd nog twee kansen. Bij de 1e raakte de spits de bal maar half en kon Huib Jonkman pakken. Even later werd er 
fout terug gespeeld maar de “slappe lob” richting doel kon door Toby Bokkers redelijk gemakkelijk worden opgeruimd. 
 
Na vijf zeges op rij volgde vandaag een nederlaag die het team zich, afgezien van andere argumenten, voor een groot 
deel zelf kan aanrekenen. Jammer, want bij een overwinning had RKZVC de koppositie gepakt. Geluk bij een ongeluk is 
dat Hoogeveen gelijk speelde waardoor de achterstand op de koploper nog maar twee punten is en RKZVC dus mee blijft 
doen. Het kan nog alle kanten op: er zijn nog steeds 17 wedstrijden te gaan. 
 
Zondag 9 december volgt om 14.00 de uitwedstrijd naar Purmersteijn 
 
 
Voorbeschouwen met Steffen IJzereef 
Steffen is 17 jaar en komt uit Zieuwent. Hij zit in HAVO 5 op het Marianum in Groenlo, hij hoopt dit 
schooljaar te slagen. Tot de E1 heeft hij bij RKZVC gespeeld tot hij door de Graafschap werd 
opgenomen in de jeugdopleiding. Vorig seizoen speelde hij daar in de JO17 en dit seizoen keerde hij 
terug in Zieuwent. Afgelopen zondag beleefde hij zijn basisdebuut op de rechtsback positie. 
  
Hoe bevalt het om terug te zijn bij RKZVC nadat je in de jeugd bij de Graafschap hebt gespeeld? 
Het bevalt me echt heel erg goed hier. Ik ben vanaf het begin goed opgenomen in de groep en vind 
het een heel leuk team. De trainingen zijn ook goed verzorgd, maar het is allemaal wat minder 
intensief. We trainen natuurlijk een stuk minder dan bij De Graafschap. Daar trainde ik vijf keer in de 
week en speelde ik in het weekend ook nog een wedstrijd. Ook was het daar wat professioneler met bijvoorbeeld 
voedingsschema’s. 
  



  

  

Bij de Graafschap speelde ik vorig seizoen in de JO17, dat is wel een stuk minder volwassen dan in de hoofdklasse bij 
RKZVC. Hier is het spel veel verzorgder. Ik zie nu vooral ook een verschil in het aangaan van duels, het spel in balbezit en 
het brutale praten. Dat is natuurlijk het verschil tussen de senioren en de jeugd. Ik kan me bij Zieuwent nog goed ontwikkelen 
qua speltempo. Ik ben nog jong dus wil ook graag werken aan mijn duelkracht. 
  
Waarom ben je teruggekomen naar RKZVC? 
Ik was mijn plezier kwijt bij de Graafschap en volgde de opmars van RKZVC natuurlijk. Toen had ik een gesprek met 
Laurens Knippenborg en René Doppen over de mogelijkheid om terug te komen naar RKZVC. Laurens gaf aan dat ik mocht 
meetrainen bij de eerste selectie. Ik zou te horen krijgen als ik goed was maar ook als het niet goed genoeg was. Al snel 
had ik het plezier terug en dat doet me erg goed. 
  
Ik ben nog jong maar wil zo snel mogelijk basisspeler worden. Daarvoor moet ik geduld hebben en hard werken, maar ik 
doe er alles aan. Het liefst wil ik nog lang hoofdklasse spelen. Wil je nog hogerop? Ik wilde vooral het plezier terug, 
daarom ben ik hier. Maar natuurlijk wil ik nog hogerop met RKZVC, hoe hoger hoe beter (Steffen lacht). Ik zou niet snel 
weg gaan bij RKZVC. Ik ben redelijk voorzichtig geworden, ik moet me ergens volledig op mijn gemak voelen. Ik wil eerst 
alles hier laten zien; basisspeler worden en belangrijk zijn voor het team. Maar als je in de jeugd van een BVO hebt gespeeld 
wil je natuurlijk het hoogst haalbare halen. 
  
Zondag stond je voor het eerst in de basis maar verloren jullie met 0-2 van SDO, hoe kijk je terug op deze wedstrijd? 
Dat is heel erg dubbel. Voor mij was het echt een beloning voor het harde werken op trainingen en ik was heel blij met mijn 
basisdebuut. Maar het voelde zo dubbel omdat naar mijn mening verliezen niet nodig was. Ik vind zelfs dat we het betere 
spel hadden. Begrijp me niet verkeerd, zij hadden ook kansen maar wij deden voetballend zeker niet onder. 
  
Ik heb zelf geen grote fouten gemaakt in de wedstrijd. Het was in één woord; degelijk. Ik ben dan ook redelijk tevreden. Ik 
heb geen grote fouten gemaakt maar ook niet echt grote dingen bijgedragen. Als ik meer minuten krijg dan ben ik ook 
minder voorzichtig. Nu was ik wel wat voorzichtig, normaal ben ik veel brutaler in het spel, heb ik meer diepgang en heb 
altijd de drang naar voren. 
  
Zondag spelen jullie uit tegen Purmersteijn, de nummer 14 van de competitie, wat verwacht je van deze wedstrijd 
en je eigen rol erin? 
Ik hoop na zondag natuurlijk weer op een basis plek, maar dat durf ik nu niet te zeggen. Als Wouter gewoon weer beter is 
dan starten we waarschijnlijk met de vaste vier (Toby, Michiel, Wouter en Bart). Maar hopelijk mag ik dan invallen en laten 
zien wat ik kan. Of ik nog inval of niet, ik vertrouw erop dat we gaan winnen. 
  
Steffen bedankt en veel succes zondag! 
 
 

09-12-2018 Purmersteijn 1 – RKZVC 1: 1 – 2 (0 – 0) 
RKZVC wint toch na hectische slotfase 
Hoewel RKZVC het eerste kwartier wel iets meer spelaandeel had, blijft het beeld dat beide ploegen erg voorzichtig aan 
de wedstrijd begonnen met weinig drang naar voren en veel spelers achter de bal. Aan beide kanten liepen de 
voorhoedespelers dan ook te zwemmen in de ruimte, zeker bij balbezit van de tegenstanders. Als ze al eens de bal 
hadden, was er weinig aansluiting. 
De eerste mooie aanval van Purmersteijn in de 20e minuut over rechts leverde echter direct een goede kans op maar 
keeper Huib Jonkman redde knap. Vanaf dat moment had Purmersteijn meer balbezit en kreeg in het uur daarna 
behoorlijke kansen. Huib Jonkman hield RKZVC in dat uur in de wedstrijd. Met het halve uur was de volgende 
Purmerendse dreiging maar de spits kon net niet bij de pass. De enigste Zieuwentse dreiging voor rust was een schot 
van Waldo Rhebergen in de 36e minuut maar het schot werd iets geraakt en ging corner. Uit de counter hierna volgde 
een goede kopkans voor Purmersteijn. Na de daarop volgende Purmerendse corner volgde een schot dat via een 
Zieuwents been de lat schampte. Bij de laatste kans voor Purmersteijn in de 38e minuut kon de spits de pass van 
achteren niet de goede richting mee geven met het hoofd 
 
De eerste 20 minuten na rust veranderde het spelbeeld niet. RKZVC werd terug gedrongen en had geluk dat het niet op 
achterstand kwam. Een kopbal ging via de lat over, een schot miste richting en Huib Jonkman redde knap na een redelijk 
vrije schietkans van acht meter afstand. Tot dat moment had iedereen van RKZVC het gevoel dat ze al met één puntje 
tevreden zouden mogen zijn als het gelijk zou blijven. Nadat Sjors Storkhorst in de 60e minuut in het veld kwam, 
veranderde het spelbeeld. Zijn eerste dreiging was een afstandsschot dat de Purmerendse keeper in 2x moest pakken. 
En zowaar, geheel tegen de verhouding van het spelbeeld in, kwam RKZVC op een 0-1 voorsprong na een lange pass 
van Michiel Krabbenborg. De bal werd terug gelegd op Sjors Storkhorst die met een steekpassje de bal achter 
verdediging in de zestienmeter legde, waarna Waldo Rhebergen met een hard schot links beneden knap afrondde. 
Zoveel pech als Purmersteijn daarvoor had met ballen op het houtwerk, zoveel had RKZVC het in de tien minuten 
daarna. Eerst Sjors Storkhorst in de 30e minuut op aangeven van Sven Jurjus. In de 37e minuut ging de bal zelfs van de 
ene paal via de andere paal er uit en werd een inzet op de doellijnweg getrapt. Twee minuten later was - na een 
razendsnelle counter - de laatste pass van Sjors Storkhorst op Waldo Rhebergen net iets te zacht anders had Waldo zo 
binnen kunnen tikken. In de daarop volgende counter schoot Purmersteijn voorlangs. Wie dacht dat RKZVC de wedstrijd 
rustig kon uitspelen, had het mis. Een vrije trap van Dyllandro Palka in de 88e minuut ging dwars door de muur en 



  

  

veranderde iets van richting waardoor ook Huib Jonkman kansloos was en het 1-1 werd. Maar ook dat was het einde niet. 
In de 92e minuut, na een lange pass, gaf de scheidsrechter RKZVC een penalty na een overtreding op Sjors Storkhorst. 
Wouter Pillen benutte deze onberispelijk voor de 1-2 eindzege. Helaas moest Michiel Krabbenborg daarna nog uitvallen 
(en voor behandeling naar het ziekenhuis) nadat hij door een voetbalschoen in het gezicht was geraakt.  
 
Een gelijkspel had de verhoudingen beter weergegeven. Maar eens te meer pakte RKZVC dit najaar toch de punten in de 
slotfase van de wedstrijd. Doordat koploper Hoogeveen uit verloor bij SDO blijft het bovenin spannend met 29 punten 
voor SDO, 28 voor RKZVC en 27 voor Hoogeveen. Er is nog één competitiewedstrijd te gaan (en een beker) en daarna 
mogen de spelers enkele weken genieten van een welverdiende winterstop. 
 
De laatste competitiewedstrijd voor de winter is zondag 16 december thuis om 14.00 thuis competitie tegen De Bataven. 
De woensdag er na - 19 december - spelen ze om 20.00 weer tegen De Bataven maar dan in bekerverband. 
 
 

19-12-2018 1 RKZVC 1 – De Bataven 1: 5 – 3 (2 – 0) (beker) 
Erg leuke pot bekervoetbal voor het publiek 
Deze wedstrijd was een tussenronde voor een plaats bij de laatste 32 van de districtsbeker Oost waarvan de loting 
aanstaande vrijdag plaats vindt. Voor rust speelden beide ploegen enigszins behoudend met mogelijk iets meer balbezit 
voor De Bataven en een counterend RKZVC. De Gendtenaren probeerden veelal met hoge voorzetten de lange spits in 
stelling te brengen maar iedere keer zat er wel een Zieuwents hoofd tussen. twee drietal schoten misten de juiste richting 
en één ging recht op keeper Tim Penterman. De Zieuwentse counters waren dreigender en effectiever. In de 9e minuut 
maakte Jouke Knippenborg na een pass van Jens Schutten de bal mooi vrij en schoof rustig de 1-0 in de rechter 
benedenhoek. Na een corner in de 20e minuut schoot eerst Waldo Rhebergen, vervolgens Mart Schutten die daarna de 
rebound met een mooie lob vanuit de hoek van zestienmeter de 2-0 aantekende. 
 
Na rust ontspon zich een open wedstrijd waarbij de 3-0 al in de 53e minuut viel. Een voorzet van Mart Schutten van 
rechts werd door Waldo Rhebergen binnen gewerkt. Enkele kopballen van De Bataven misten richting en een schot werd 
door Wouter Pillen geblokt. RKZVC leek de wedstrijd te controleren tot De Bataven in de 65e minuut een penalty kreeg 
wegens vast houden. Deze werd onberispelijk door Tim Waterink benut (3-1). Hierna volgde een spervuur van aanvallen 
van De Bataven en na een vrije trap werkte Tim Waterink in 69e minuut de 3-2 binnen. Twee minuten later redde Tim 
Penterman netjes op een vrije schietkans vanuit een schuine hoek. De aanvalsdrift van De Bataven bood echter ook veel 
ruimte en een minuut later werd die ook benut. Een mooie voorzet van Mart Schutten van links werd door Jens Schutten 
beheerst binnen gekopt voor de 4-2. Hierna waren er nog enkele kansen voor RZVC om de wedstrijd definitief op slot te 
gooien. Jens Schutten schoot hard in het zijnet net achter de kruising. Sjors Storkhorst kwam twee keer door en beide 
keren redde de Gendtse keeper. De Bataven geloofde er nog steeds in en Koen van Galen gaf nog meer hoop door in de 
40e minuut van 35 meter afstand met een pegel in de linker bovenhoek de 4-3 op het bord te zetten waardoor de 
spanning opnieuw in de wedstrijd kwam. Tim Penterman moest even later ook nog een bal boven de lat weg te tikken. 
Sjors Storkhorst besliste tenslotte in de 91e minuut alsnog de wedstrijd in Zieuwents voordeel. Hij blokte een pass 
waarna hij door het centrum vrij op goal kon gaan en de 5-3 in de rechter benedenhoek binnen schoof. 
 
Na een prima najaar bij het debuut in de hoofdklasse kan RKZVC nu genieten van een korte winterstop.  
 
Van 2 tot 7 januari gaan ze op trainingskamp naar Playa des Ingles (Grand Canaria) waar ze ook een oefenwedstrijd 
spelen. Op 11 januari volgt de oefenwedstrijd ATC'65 1 - RKZVC 1 (20.00 uur, Hengelo Overijssel) waarna op 20 januari 
de competitie weer verder gaat met een uitwedstrijd tegen Alcides (Meppel). 
 
 

SVV Scheveningen 1 - RKZVC 1: 1 – 1 (1 – 0) (tijdens trainingsweek Gran Canaria) 
Er was niets bekend over Scheveningen. Wel dat je er uitstekend een weekend naar toe kunt gaan maar niets over de 
plaatselijke voetbaltrots. Alleen dat ze in de 2e divisie spelen oftewel 2 klassen hoger. Dit bleek vooral in het eerste half 
uur; hoog tempo, snelle omschakeling, fysiek sterk en soms zelfs (professioneel) geniepig. De 1-0 werd gescoord door 
Barry Rog. 
 
De 0-1 achterstand bij rust was dan ook niet onverdiend. In de 2e helft lieten onze plaatselijke helden echter zien dat we 
in het pittoreske Zieuwent toch ook wel kunnen ballen. Het werd een gelijkopgaande wedstrijd waarbij de 1-1 een 
terechte einduitslag was. Het doelpunt werd (natuurlijk) gemaakt door Sjors na een prima assist van aanwinst Wouter 
Blasman. Het vond overigens allemaal plaats in een stadion waardoor het een extra dimensie kreeg. Een nuttige 
oefenwedstrijd in ieder geval waarbij dus is aangetoond dat we ook tegen dit soort tegenstanders niet onder hoeven 
doen. 
 
Op vrijdag 14 januari speelt RKZVC om 20.15 no een oefenwedstrijd tegen ATC ´65 in Hengelo (O). Op zondag 20 
januari start RKZVC de 2e competitiehelft in Meppel tegen Alcides om 14.00 uur. 
  



  

  

11-01-2019 ATC ’65 1 - RKZVC 1: 3 – 3 (2 – 0) (oefenwedstrijd) 

RKZVC heeft moeite met fel spelend ATC ‘65 
In deze oefenwedstrijd tegen de zondag 2e-klasser in Hengelo (O) was het van Zieuwentse kant niet erg overtuigend. Het 
begin was nog goed met direct een kans in de 1e minuut voor Sjors Storkhorst en de 0-1 voorsprong in de 3e minuut. 
Hierbij stuurde Sjors Storkhorst aan de rechterkant Wout Blasmans vrij de diepte in waarna Wout panklaar voor gaf en 
Sjors kon binnen tikken. Daarmee waren de Zieuwentse kansen voor rust op en was de nauwkeurigheid weg. ATC ’65 
speelde gemakkelijker samen en speelde ook enkele goede kansen uit. Bij twee van die kansen redde keeper Huib 
Jonkman goed en een derde kans werd achter (het standbeen langs) net naast getikt.  
 
Na rust speelde RKZVC in eerste instantie beter. In de 50e minuut ging een scherp genomen corner bij een kopduel nog 
tegen de lat maar Wout Blasman kon van dichtbij de 0-2 binnen werken. In het kwartier daarna tot de 67e minuut waren 
er drie vrije kansen voor RKZVC die onbenut bleven. Na enkele wissels stonden er halfweg de 2e helft aan Zieuwentse 
kant vijf ‘van nature’ pure aanvallers in het veld met daarnaast ook nog twee aanvallende middenvelders in het veld 
waardoor de balans niet echt goed meer was. ATC ’65 pakte in het laatste kwart van de wedstrijd dan ook het initiatief op 
het middenveld en maakte goed gebruik van de ruimtes door druk te zetten met fel spel. De in het veld gekomen keeper 
Tim Penterman wist zeker vier keer te redden op schoten en in situaties dat Hengelose spelers vrij voor hem opdoken. In 
de 70e minuut was hij ook kansloos op een schot vanaf de zestienmeter na een corner die niet goed was weggewerkt (1-
2). In de 86e minuut was hij wederom kansloos op een schot vanaf 15 meter na een uitstekende Hengelose counter (2-
2). In de 90e minuut dreigde zelfs een nederlaag na een dieptepass achter de Zieuwentse defensie. De uitlopende Tim 
kwam hierbij net te laat en de 3-2 kon simpel in het lege doel worden geschoven. Het was echter nog niet het einde. Na 
behoorlijk storend werk door Zieuwentse aanvallers bij het uitverdedigen van ATC ’65 kon Sjors Storkhorst 30 meter van 
goal de bal oppikken. In één beweging passeerde hij de laatste verdediger in het centrum en schoof beheerst de 3-3 
eindstand binnen. 
 
Na het goede trainingskamp op Gran Canaria was dit een matige oefenwedstrijd ter afsluiting van de voorbereiding op de 
2e helft van de competitie op zondag 20 januari. Laten we het maar houden op: “een slechte generale, …” 
De volgende competitiewedstrijd is 20 januari uit om 14.00 tegen Alcides (Meppel). 
 
 

20-01-2019 Alcides 1 – RKZVC 1: 1 – 2 (0 – 1)  
Wederom “Duitse” zege; RKZVC nu koploper! 
Over het geheel genomen was het – met temperaturen rond de nul graden - geen enerverende wedstrijd met 
sprankelend voetbal om het warm van te krijgen. Er vielen dan ook niet veel echte doelkansen aan beide zijden te 
noteren. De wedstrijd had voor rust en na rust twee verschillende gezichten waarbij RKZVC voor rust het betere van het 
spel had en Alcides na rust. 
RKZVC begon sterk en kreeg in de 6e minuut de eerste kans na een voorzet van Waldo Rhebergen van rechts waarna 
Wout Blasman er net niet goed bij kon en net over de kruising kopte. In de 10e minuut kon een behoorlijk aantal 
meegereisde Zieuwentse supporters wel juichen. Michiel Krabbenborg bereikte met een dieptebal Remco van Leeuwen 
(knap aangenomen) die vervolgens Sjors Storkhorst bereikte. Na enig gegoochel en een klutsbal schoot hij de 0-1 
binnen. Even later bereikte Wout Blasman met een mooie voorzet bijna Sjors Storkhorst maar de bal werd 
ternauwernood door een Meppelse verdediger corner gekopt. RKZVC drong ook minder fel aan en het was daarna 20 
minuten lang een status quo op veld: geen kansen dus. Een schotje van Wout Blasman in de 33e minuut was het laatste 
aanvallende wapenfeit van RKZVC voor rust, De eerste en enigste kans voor rust kreeg Alcides in de 37e minuut waarbij 
de linkerspits door kon lopen, keeper Huib Jonkman passeerde maar vanaf de achterlijn in het zijnet schoot. 
 
Na rust kwam RKZVC het eerste kwartier nog aardig uit de startblokken, echter zonder kansen te creëren. Gaandeweg 
controleerde Alcides het spel steeds meer en drong RKZVC verder terug op eigen helft. Een kwartier na rust resulteerde 
dat in een eerste kopballetje richting doel. Tien minuten later volgde een afstandsschot dat een meter over ging. Alcides 
drong steeds meer aan en rond de 70e minuut kregen ze zelfs vijf cornerballen achter elkaar waardoor het ook erg 
dreigend leek met zeer veel spelers in en rond de zestienmeter. Pas in de 71e minuut was een schotje van Jens Schutten 
de eerste aanvallende Zieuwentse dreiging. In de counter kreeg Alcides daarna meteen de eerste echt goede kans maar 
keeper Huib Jonkman redde de vrije schietkans met de voet. De wedstrijd werd steeds opener en een hard schot van 
Jens Schutten in de 84e minuut werd geblokt. In de 88e minuut leek RKZVC toch te bezwijken onder de druk en daarmee 
punten te gaan verliezen. Een Meppelse voorzet kon niet worden weggewerkt en Jermain Wobbes scoorde met een 
mooie ‘Fallruckziehe’ vanaf 8 meter de 1-1. Uiteraard gaf dit Alcides de hoop om zelfs nog de overwinning naar zich toe 
te trekken. En dat had ook zo gekund na een corner, ware het niet dat Huib Jonkman de ingeschoten bal knap pakte. En 
niet voor het eerst dit seizoen presteerde RKZVC het om op een ‘Duitse’ manier op het eind van de wedstrijd de wedstrijd 
en de punten naar zich toe te trekken. Een mooie pass van Sjors Storkhorst werd netjes mee genomen door Jens 
Schutten en schuin aan de rechterkant hard in de korte hoek binnen geschoten voor de 1-2 overwinning! 
De 2e helft van de competitie is begonnen en voetballend gezien was het alleen voor rust redelijk tot goed van RKZVC.  
 
Het resultaat is natuurlijk uitstekend en omdat SDO (koploper voor aanvang van deze wedstrijd) werd afgelast, is RKZVC 
momenteel koploper met een wedstrijd meer en twee punten meer. SDO moet eerst die inhaalwedstrijd nog maar zien te 
winnen. Voorlopig blijven we in Zieuwent genieten van dit resultaat, alhoewel het besef er ook is dat elke tegenstander 
van nature gemotiveerd is in wedstrijden tegen de koploper. 
De volgende competitiewedstrijd is 27 januari thuis om 14.00 thuis tegen Hoogland. 



  

  

Voorbeschouwing RKZVC - Hoogland met Waldo Rhebergen 
Vandaag kijken we met Waldo Rhebergen vooruit naar de wedstrijd van komende zondag. Dan 
neemt RKZVC het thuis op tegen VV Hoogland, uit Hoogland (Utrecht). De wedstrijd in Hoogland 
eindigde in 1-4 voor RKZVC, maar sindsdien heeft Hoogland amper meer een wedstrijd verloren. 
Lees via onderstaande link wat Waldo van de eerste seizoenshelft vond en verwacht van het restant 
van het seizoen, beginnend bij komende zondag. 
 
Debutant in de hoofdklasse met RKZVC en dan koploper zijn, hoe heb jij dit beleefd?  
Ja, dat is erg bijzonder. Uiteraard is de stand wat vertekend met de afgelaste wedstrijd van SDO, 
maar die inhaalwedstrijd moet SDO eerst nog maar eens zien te winnen. Maar goed, dat wij nu 
überhaupt meedraaien boven in, had niemand kunnen bedenken. Naarmate de winterstop dichterbij kwam, bleef het er 
telkens bijzonder goed uitzien. Nu, zo na de winterstop heb je bijna iedereen een keer gehad en als je kijkt naar waar je 
nu staat, dan is het eigenlijk nog amper te bevatten. Niks is onmogelijk. 
  
Wat was het mooiste moment voor jou dit seizoen? 
Daar vraag je me wat. Vorig seizoen had je natuurlijk de wedstrijd tegen Longa, dat staat nog altijd op het netvlies. Maar 
van het afgelopen half jaar, kan ik mij moeilijk één bijzonder moment bedenken. Zeker is zo’n wedstrijd als afgelopen 
zondag, die je in extremis wint, een bijzonder moment. Dat is zeker een lekker gevoel. En dat je bovenaan staat zeker 
ook. 
  
Je begint over het gevoel na de wedstrijd van afgelopen zondag.  
Deze vraag hebben we voor de winterstop ook al aan Toby gevraagd, maar na weer een ‘Duitse overwinning’ afgelopen 
weekend, is hij nu ook weer toepasselijk: “Als je mag kiezen, wedstrijden dik verdiend met 3-0 winnen en vroegtijdig 
beslissen, of op zijn Duits winnen?” 
Dan toch 3-0 voor staan en lekker uitspelen. Met wat krachten minder voetballen en dan niet helemaal tot het gaatje 
hoeven te gaan. Het scheelt allemaal niks en mensen van buitenaf hoor je dan weer zeggen: “Zieuwent wint weer met 
geluk op het nippertje”. Ik wil niet direct spreken van geluk, dat is het niet zomaar. Het is ook een kwaliteit. Toch het 
geduld bewaren, de conditie en het doorzettingsvermogen hebben om de wedstrijd alsnog naar je toe te trekken. Het is 
nu al vaker gebeurd dit seizoen en dan wil ik niet praten van alleen maar geluk. Als je met een paar man verslapt en niet 
100% gefocust bent, ga je er gewoon af. Helemaal op dit niveau. Natuurlijk zal het ook een paar keer andersom zijn, dat 
het wel net misgaat, maar dat is voor nu niet aan de orde. 
  
Wij hebben even in ons archief gezocht naar jouw vorige voorbeschouwing.  
10 maanden geleden zei jij hierin het volgende: “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 eens op focussen. Alle 
ploegen zijn we nu een keer tegen gekomen en we doen voor niemand echt onder. 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 één keer 
met RKZVC 1 te stunten en uit te komen in de hoofdklasse. Dit zou toch fenomenaal zijn mocht dit lukken (Waldo 
Rhebergen, maart 2018)”.  
  
Hoe cru is het dat dit, bijna een jaar later, eigenlijk weer precies van toepassing is? Met uitzondering van het 
woordje “hoofdklasse” natuurlijk. 
Heel bijzonder. Dat precies hetzelfde scenario zich voordoet als toen maar dan weer een stapje hoger. Ook na afgelopen 
trainingskamp hebben we besloten dat we voor die ene prijs moeten gaan. Datzelfde was ook vorig jaar besloten. Het 
gaat er nu weer om dat je de wedstrijden na de winterstop gewoon wint. Even minder belangrijk hoe, maar je moet die 
winnen. Dat is voor het gevoel al zoveel beter. Dan heb je 6 punten na de winterstop, dat moeten we eerst maar eens 
bereiken. Als je nu vier wedstrijden verliest, is het voorbij. 
 
Wat verwacht je van aankomende wedstrijd tegen de Hoogland? Jullie staan 1ste en zij 5de..? 
Ik weet nog dat wij bij Hoogland hebben gespeeld, dat we echt binnen enkele minuten 0-3 voor stonden. Toen vroeg ik 
mij af hoe dat kon binnen een kwartier (volgens mij Sjors 3x). Later kwamen wij nog iets meer in de problemen, maar dat 
was onze eigen schuld. Maar na die wedstrijd hebben zij bijna geen wedstrijd meer verloren hoorde ik. Daarnaast zullen 
zij nu extra gebrand zijn om dit (snel op een grote achterstand komen) niet weer te laten gebeuren. Ik verwacht een super 
scherp Hoogland waarbij wij de kop er bij moeten houden. Hoogland moet en kan niet anders dan gemotiveerd deze kant 
op komen. Maar goed, wij hebben bewezen dat als wij er moeten staan, er ook daadwerkelijk staan. Daarin zijn wij 
volwassener geworden. Uiteindelijk verwacht ik dat wij 1-0 voor komen en vrij snel daarna met 2-0. Daarna komen zij nog 
terug tot 2-1 en op het eind zullen wij de wedstrijd beslissen: 3-1. 
  
Kunnen we nog een salto verwachten als jij komende zondag scoort?  
Ja dat is wel weer eventjes geleden en thuis mag ik wel weer een doelpuntje maken. Maar het ligt wel aan de wedstrijd 
en de stand of een salto gepast is. Als je achter staat en je maakt de aansluitingstreffer of de gelijkmaker, ben je niet echt 
in de positie om een salto te maken vind ik. Als we voor staan met bijvoorbeeld 2-0, kan ik zeker een salto maken! 
 
Worden jullie kampioen?  
Ik ga er vanuit dat we als eerste eindigen, als dat niet lukt, hebben we gefaald in het behalen van onze doelstelling. Maar 
het is nog lang niet gespeeld, niemand gaat alles winnen en wij ook zeker niet. Vergeleken met vorig jaar is elke wedstrijd 



  

  

zo belangrijk en wisselt er zoveel per wedstrijd. Je moet gewoon zoveel mogelijk punten pakken en dan gaan wij zien 
waar wij eindigen! 
  
Waldo bedankt en succes zondag! 
 
 

27-01-2019 RKZVC 1 – Hoogland 1: 2 – 2 (0 – 1) 
Enerverende 2e helft 
Hoogland won de laatste 6 competitiewedstrijden allemaal. RKZVC won 7 van de laatste 8 competitiewedstrijden. De 
vraag vooraf was dus wie van beide de serie goede resultaten door zou trekken. Lang leek het er op dat Hoogland dat 
zou zijn maar in de 2e helft gaf RKZVC vol gas en knokte zich met 10 man van een 0-2 achterstand terug naar een 
gelijkspel. 
RKZVC begon scherper aan de wedstrijd dan Hoogland en kreeg het eerste half uur ook een aantal kleine kansjes via 
Wout Blasman (2x), Michiel Krabbenborg (schot van 30 meter, één meter naast de kruising) en schoten van Sjors 
Storkhorst en Waldo Rhebergen die naast gingen. Ondanks deze kleine mogelijkheden leken beide ploegen enigszins 
met de handrem op te spelen en te gokken op die ene goede aanval. Hoogland kreeg die in de 28e minuut na een 
dieptepass met een penalty wegens vasthouden. Bas Wobbes schoot beheerst de 0-1 binnen. RKZVC moest even later 
verder met 10 man nadat Joey Belterman direct rood kreeg. Desondanks bleef het spel van RKZVC daarna ongeveer op 
dezelfde manier doorgaan en kregen ze kansen. In de 33e minuut kopte Wout Blasman een vrije trap van Waldo 
Rhebergen recht in de handen van de Hooglandse keeper en tien minuten later ging een schot van Sjors Storkhorst een 
metertje naast. In de 44e minuut liep keeper Huib Jonkman attent uit om een vrije kans van Hoogland te voorkomen. 
Na rust kreeg RKZVC de bevlogenheid terug die het in het najaar ook vaak liet zien. Met 10 man gaven ze vol gas. Het 
leek of de spelers vleugels kregen waarbij ze vaak voor elkaar de gaten dicht liepen. Veel kansen leverde dat vooralsnog 
niet op. Een lage voorzet van Sjors Storkhorst op de vrijstaande Wout Blasman, die werd onderschept door de 
Hooglandse keeper, was de eerste 20 minuten na rust de enige mogelijkheid op een kans. Door het aandringen van 
RKZVC en de man-meer situatie profiteerde Hoogland uiteraard voorin van de ruimte om te counteren. In de 70e minuut 
speelden ze daarmee netjes de 0-2 uit. Een voorzet van links voorbij de 2e paal werd weer voor doel gekopt waar Bas 
Wobbes van dichtbij ongehinderd binnen kon schieten. Voor RKZVC was dit reden om nog aanvallender spelers in te 
wisselen voor een alles of niets slotoffensief. Hoogland kreeg in de 74e minuut echter eerst nog een goede kans om de 
wedstrijd definitief te beslissen maar de spits raakte de bal niet goed. De eerste Zieuwentse kans kreeg Toby Bokkers 
maar zijn kopbal ging rakelings langs de linkerpaal. Twee minuten later ging het schot van Sjors Storkhorst vanuit een 
schuine hoek via de keeper corner. In de 81e minuut kwam de eerste beloning voor de inzet. Na een dieptepass op links 
bereikte Sjors Storkhorst de vrijstaande Wout Blasman in de zestienmeter iets aan de rechterkant. Hoewel hij al 
behoorlijk vrij stond, kapte hij eerst nog een speler uit en schoot vanaf 14 meter hard de 1-2 binnen. Een minuut later had 
RKZVC alle geluk van de wereld: een corner werd weggekopt en door een Hooglandspeler opgepakt. Diens schot 
stuiterde via de onderkant van de lat (net naast de kruising) weer het veld in. De laatste tien minuten speelde RKZVC 
steeds opportunistisch met veel lange ballen en met hoge ballen vanaf de zijkant voor de pot. Bij deze manier van spelen 
heb je enig geluk nodig. In de 85e minuut lukte had. Een lange vrije trap door Wouter Pillen op eigen helft in de buurt van 
de cornervlag werd koppend iets geraakt door een Hooglandspeler waarna Wout Blasman verlengde. Ineens kon Sjors 
Storkhorst vrij doorlopen en schoof beheerst de 2-2 binnen. De kopbal van Jens Schutten die een meter over ging, was 
de laatste doelpoging van een enerverende 2e helft. 
Het antwoord op de vraag “wie van beide de serie goede resultaten door trekt”, lijkt duidelijk. Hoewel je vooraf zou 
tekenen voor een gelijkspel uit tegen de koploper zal Hoogland ontevreden zijn omdat ze een 0-2 voorsprong tegen 10 
man niet kunnen vasthouden. Moreel zal RKZVC zich zeker winnaar noemen omdat ze - na een 0-2 achterstand - met 10 
man toch nog een punt uit het vuur sleepten. Bovendien verspeelden de directe concurrenten ook punten (SDO verliest, 
DEM speelt gelijk). RKZVC blijft koploper! 
Zondag 3 februari speelt RKZVC om 14.00 uit naar DEM (Beverwijk) 
 
 
Deze week kijken we met Sjors Storkhorst vooruit naar de wedstrijd van zondag tegen DEM.  
De vorige ontmoeting eindigde na een knotsgek duel in 3-3 op de Greune Weide. 
  
Afgelopen weekend speelden jullie uiteindelijk gelijk in de slotfase. Nadat jullie lang met 10 
man tegen een 0-2 achterstand aankeken. Hoe kijk je nu terug op de wedstrijd en het 
resultaat, 1 punt? 
“Achteraf mogen we natuurlijk blij zijn met dat punt, maar vooraf wilden we drie punten pakken. Het 
is gewoon erg zonde hoe we een fase in de eerste helft hebben gespeeld. Daarnaast pakte Joey 
rood door zijn manier van inkomen. Als je dan de bal mist, loop je het risico om een kaart te pakken 
“rood te krijgen”. Natuurlijk is dit ook niet wat hij wil. We komen uiteindelijk goed terug, dan is het jammer dat die op het 
eind niet nog één keer goed valt.” 
  
In de winterstop zijn jullie op trainingskamp. In die periode wordt altijd de eerste seizoenshelft besproken en een 
doelstelling uitgesproken. Het doel is nu het kampioenschap, hoe zijn jullie gezamenlijk tot dat doel gekomen? 
“Normaal bespreken we tijdens de winterstop altijd een aantal stellingen/vragen. Hierdoor kregen we als groep 
gezamenlijk een idee hoe we erover dachten ten opzichte van elkaar. Nu kwam er een zeer duidelijke vraag naar voren 



  

  

vanuit Laurens. Hoe worden we kampioen in de hoofdklassen? Toen kwam het gesprek al snel op gang wat daarvoor 
nodig is en bleek dat iedereen daarvoor wil gaan. 
We beseffen wel dat we elke week echt goed moeten zijn, want je ziet dat veel teams aan elkaar gewaagd zijn. 
Daarnaast moeten we proberen om blessures en kaarten te voorkomen, ik denk dat er dan veel mogelijk is. Periode zou 
mooi zijn, maar wederom een kampioenschap…… we gaan ervoor.  
  
Je gaf net aan dat het voorkomen van blessures erg belangrijk is. Je bent zelf ook een tijdje geblesseerd 
geweest, hoe ben je daaruit gekomen en hoe voorkom je zoiets? 
“Ik heb regelmatig last van blessures aan mijn nek, rug en hamstring. Dat heeft waarschijnlijk met elkaar te maken. De 
laatste keer schoot het er tijdens een thuiswedstrijd in en had ik vier á vijf weken flink last. Nu is het gelukkig over en zijn 
we ook met John Eekelder bezig om dit soort dingen te voorkomen. Samen met een aantal andere jongens die ook 
gelijksoortige blessures hebben trainen we nu bewuster om dit te voorkomen. Momenteel ben ik blessurevrij. 
  
Sinds de winterstop heb je een nieuwe compagnon voor bij in de aanval, is dat wennen? 
“Natuurlijk blijft het wennen als er een andere speler komt. Met Jens speel ik al jaren en dan ben je volledig op elkaar 
ingespeeld. Maar ik denk dat het vooral voor hem wennen is. Als je de bal hebt speel je namelijk je eigen spel en word je 
niet gestuurd. Maar verdedigend moet je als aanvaller op een bepaalde manier functioneren in de ploeg dat is natuurlijk 
wennen voor Wout. Ik denk dat we met Wout erbij een mooie extra optie hebben. Je zag ook afgelopen zondag dat Wout 
en Jens samen voorin veel opleverde. Ook als je achterstaat heb je nu twee grote gasten dat is natuurlijk mooi 
meegenomen. Deze extra optie voorin motiveert ook iedereen weer om te laten zien wat je kunt en te knokken voor je 
plek” 
  
De vorige wedstrijd was een prachtige wedstrijd hier thuis op de Greune weide. Die wedstrijd eindigde in 3-3, wat 
verwacht je zondag van de wedstrijd? 
“Dat was echt een knotsgek duel inderdaad. Ik herinner me vooral dat hun aanvallers erg goed waren. Vooral die ene 
buitenspeler Cijntje. Vraag maar aan Bart te Focht hoe goed die jongen was (Lacht Sjors). Zonder gekheid, ik denk dat zij 
ook één van de titelkandidaten zijn. Ik hoop op een prachtige wedstrijd zoals thuis, maar wel dat wij de winnende ploeg 
zijn natuurlijk.” 
 
 

03-02-2019 DEM 1 – RKZVC 1: 3 – 1 (1 – 1) 
DEM wint volledig verdiend 
De thuiswedstrijd in oktober was reclame voor het voetbal met een 3-3 uitslag. Op papier was het vandaag ook een 
topwedstrijd tussen de nummers drie en één in de stand maar er was vandaag maar één ploeg die top speelde en dat 
was DEM. Een technisch zeer vaardige ploeg die RKZVC gedurende de hele wedstrijd overal opjoeg en meestal bij 
balverlies binnen de kortste keren de bal terug veroverde. 
Voordat de 1-0 in de 10e minuut viel, had DEM al enkele kansen. De 1-0 was een mooie, gekrulde bal van net buiten de 
zestien in de rechter bovenhoek door Anthony van Dongen. Na nog enkele kansjes voor DEM kreeg Wout Blasman in de 
16e minuut na een voorzet van Toby Bokkers de eerste kans maar zijn inzet ging via een Beverwijks been corner. Een 
kwartiertje leek RKZVC de wedstrijd enigszins onder controle te krijgen maar de volgende twee mogelijkheden waren 
rond het halve uur wederom voor DEM. Een vrije trap net buiten de zestien ging nog in de muur en keeper Huib Jonkman 
redde knap op de doorgebroken rechtsbuiten. Volledig onverwacht viel in de 39e minuut fabelachtig de gelijkmaker. Net 
op eigen helft werd een DEM-opbouw onderbroeken en kreeg Sjors Storkhorst de bal, haalde de bal achter zijn 
standbeen langs, passeerde nog een speler en schoot een metertje over de middenlijn blindelings en op instinct prachtig 
de 1-1 over de keeper ineens in goal. Helaas moest Wouter Pillen twee minuten later met zijn tweede geel van het veld af 
waardoor het in de resterende tijd met 10 man nog moeilijker werd om de gaten dicht te lopen van de beweeglijke en 
snelle Beverwijkse spelers. 
 
De intentie van DEM na rust was vanaf het begin duidelijk: erop en erover! Binnen zes minuten verzuimden ze al vier 
maal om het overwicht uit te buiten. Behalve dat DEM de kansen gedurende de 2e helft in eerste instantie niet benutte en 
ook pech had met twee ballen op de lat (51e en 65e minuut), was het ook Huib Jonkman die met een aantal knappe 
reddingen voorkwam dat DEM niet veel ruimer won. Buiten de twee doelpunten kreeg DEM na rust in totaal acht (soms) 
goede mogelijkheden. Bij zoveel mogelijkheden valt het kwartje dan ook onvermijdelijk een keer verkeerd. De 2-1 voor 
DEM viel na een vrije trap in de 70e minuut waarna Mike Adrichem de bal oppikte, een Zieuwentse verdediger uitkapte 
en laag en hard binnen schoot. De 3-1 viel in de 82e minuut na een perfect uitgevoerde counter en Mike Adrichem vrij 
door kon lopen. Zijn doelpunt besliste daarmee uiteraard de wedstrijd. Het bleef daar ook bij omdat Huib Jonkman in de 
resterende tijd nog tweemaal een doorgebroken spits van DEM van het scoren afhield. 
 
Vandaag dus geen juichend verhaal over RKZVC dat duidelijk het onderspit moest delven tegen een veel beter en 
gedreven spelend DEM. Rest RKZVC om twee dagen “de wonden van vandaag te likken” en zich daarna voor te 
bereiden en zo mogelijk te revancheren op het op de zesde plaats staande MSC/Amslod (5-2 verlies in oktober in 
Meppel). 
 
De volgende competitiewedstrijd is 10 februari thuis om 14.00 thuis tegen MSC/Amslod. 
 
 



  

  

Deze week kijken we met Bart te Focht vooruit naar de wedstrijd tegen MSC/Amslod.  
Afgelopen weekend hebben jullie met 3-1 verloren van directe concurrent DEM. Hoe kijk je 
hierop terug? 
Het afgelopen weekend was echt een teleurstelling. We wisten vooraf dat we hele goede zaken 
konden doen en zagen het dan ook als een zeer belangrijke wedstrijd. Uiteindelijk hebben we de 
wedstrijd terecht verloren. Onze start was niet goed. DEM was een klasse beter dan wij en zaten er 
kort op. We hadden geluk dat de schade beperkt bleef tot een 1-0 achterstand. Het werelddoelpunt 
van Sjors kwam uit het niets maar gaf ons wel weer wat hoop. We konden wat meer druk naar 
voren zetten en kwamen eindelijk wat meer aan voetballen toe. De rode kaart van Wouter was een 
omslagpunt. Uiteindelijk hebben we terecht verloren en hebben we geluk gehad dat de score niet 
hoger uitviel, mede door een aantal goede reddingen van Huib. 
 
Je geeft aan dat jullie slecht starten. Waar lag dat aan? 
Dat vind ik moeilijk te zeggen. Ik denk niet dat het komt door de inzet en beleving van onze kant. Wij wisten namelijk hoe 
belangrijk de wedstrijd was. We hadden echter een mindere dag en werden afgetroefd door DEM. 
 
Missen jullie bijvoorbeeld Joey op het middenveld als je het hebt over overlopen worden? 
Natuurlijk missen we de kwaliteiten van Joey als hij er niet bij is. Joey is natuurlijk erg belangrijk voor ons. Hij heeft 
uitzonderlijke kwaliteiten. Maar we willen en moeten het doen met de jongens die we hebben en dat hebben we 
afgelopen zondag niet goed gedaan.  
 
De vorige wedstrijd tegen MSC verloren jullie uit met 5-2. Jij was toen geblesseerd dus heb je de wedstrijd extra 
goed kunnen bekijken. Wat ging er toen mis? 
(Bart lacht) Ik was inderdaad geblesseerd die wedstrijd. We stonden al heel snel op 2-0 achterstand. Ik herinner me 
vooral nog dat MSC speelde met 5 jongens achterin en 2 zeer snelle aanvallers. Het is een fysiek zeer sterke ploeg en ze 
zijn erg effectief. We kwamen in die wedstrijd uiteindelijk nog knap terug. Vlak na rust maakte we namelijk de 2-2. Ik had 
toen ook het gevoel dat we het nog onze kant op gingen trekken. Maar toen ze scoorden uit een corner moesten wij druk 
zetten en hebben ze ons erg goed in de counter laten lopen. Uiteindelijk verloren we onnodig met 5-2. 
 
In een vorig interview gaf je aan dat het een voordeel kon zijn dat de tegenstander RKZVC niet kent. Is het nu een 
voordeel dat wij MSC kennen? 
Dat denk ik wel. We mogen natuurlijk niet weer in die val lopen zoals bij de uitwedstrijd. Ik ga er vanuit dat zij hetzelfde 
spelen als toen. Met veel kracht en fysieke strijd, waarbij ze snel de lange bal zullen spelen om hun spitsen te bereiken. 
Wij moeten ons aan de ene kant wapenen voor hun krachten maar vooral ook uitgaan van onze eigen kracht. We moeten 
achterin scherp en kort verdedigen. De voorhoedespelers mogen niet draaien want dan zijn zij levensgevaarlijk. Wij 
moeten daarnaast in hoog tempo spelen en secuur zijn in de passing want daar ligt onze kracht. 
 
Hoe kijk je tot nu toe naar je eigen seizoen, en de terugkomst na je blessure? 
Ik ben het seizoen goed begonnen maar raakte inderdaad geblesseerd aan mijn knie. Het koste me veel tijd om terug te 
komen en ik ben sinds de winterstop pas echt helemaal pijnvrij. Ik probeer elke wedstrijd mijn bijdrage te leveren. In de 
hoofdklasse wordt veel beslist op kleine details. Zoals ik al eerder heb aangegeven merk je dat als we op 99 procent 
spelen we van iedereen kunnen verliezen. 
 
Je gaf aan dat jullie van iedereen kunnen verliezen als jullie niet op jullie allerbeste zijn. Hoe ga je dan om met de 
kritiek als het minder loopt? 
De laatste wedstrijden waren gewoon niet goed. Als je daar kritiek op krijgt is dat natuurlijk niet leuk, maar soms wel 
terecht. We moeten aanstaande zondag winnen en zullen daar als team ook alles aan doen. Dat willen we natuurlijk doen 
met mooi en verzorgd voetbal, maar zondag zijn de punten het allerbelangrijkste. 
 
Bart bedankt en succes zondag! 
 
 

10-02-2019 RKZVC 1 – MSC/Amslod 1: 4 – 2 (2 – 2) 
Wederom een prachtige wedstrijd 
MSC/Amslod en RKZVC zijn de twee teams waarbij in deze competitie tot nu toe de meeste goals te zien waren: resp. 73 
en 70 (voor en tegen samen). En vandaag viel er voor het publiek dus ook weer veel te genieten! 
RKZVC kwam sterk uit de startblokken. Na een eerste schotpoging viel de 1-0 al in de 7e minuut. Een voorzet van rechts 
door Sjors Storkhorst werd door Wout Blasman terug gekopt en door Jens Schutten met een prachtige volley vanaf de 
zestienmeter rechts bovenin geschoten. Met het kwartier moest keeper Huib Jonkman redden nadat Remco van 
Leeuwen wilde opruimen maar werd geblokt en de bal in de linker bovenhoek dreigde te gaan. In de 24e minuut was de 
volgorde van aangeven en afmaken andersom: Jens Schutten gaf panklaar voor waarna Wout Blasman beheerst met het 
hoofd de 2-0 op het scorebord bracht. MSC/Amslod begon terug te vechten en een minuut later had het zomaar hun 
eerste tegengoal kunnen worden maar de Meppelse spits kopte hard maar ook rakelings naast. MSC/Amslod begon 
meer vrije trappen en corners mee te krijgen en met hun lange spelers waren die iedere keer dreigend. In de 32e minuut 
kon Huib Jonkman nog net met de hand zo’n voorzet via de lat redden. Om aan te geven hoe het spel op en neer golfde: 
een minuut later was het ook bijna prijs voor RKZVC. Twee schoten van Waldo Rhebergen werden geblokt waarna Wout 



  

  

Blasman over kopte. In de 35e minuut kreeg MSC/Amslod met enig geluk toch hun - op dat moment - verdiende goal. Na 
twee achtereenvolgende corners werd de inzet van Remco Hof vanaf de zestienmeterlijn iets van richting veranderd 
waardoor de 2-1 onhoudbaar werd voor Huib Jonkman. Helaas schatte Huib op slag van rust echter ook een vrije trap 
verkeerd in. Hij rekende erop dat de trap van Jim Veltmaat tussen verdediging en hem zou komen (hij stond dus iets voor 
goal) maar de bal zeilde er met de tegenwind in één keer in voor de 2-2 ruststand. 
 
RKZVC herstelde zich na rust knap van de tegenslag kort voor rust en bleef vol gas geven voor een beter resultaat. Sjors 
Storkhorst en Wout Blasman kregen ieder twee kansen vanuit een schuine hoek maar die gingen allemaal op de benen 
van de keeper. Ook een afstandsschot van Waldo Rhebergen werd door de keeper gered. De Zieuwentse druk leidde in 
de 59e minuut tot een penalty na een overtreding op Sjors Storkhorst. Hij nam de strafschop zelf maar schoot steenhard 
op de lat. Hij revancheerde zich 13 minuten later echt prachtig na een diagonale pass van Michiel Krabbenborg over 50 
meter. Hij nam de bal aan, kapte naar binnen en schoot beheerst in de linker benedenhoek de 3-2 binnen. MSC/Amslod 
ging direct meer druk naar voren zetten en speelde achterin één op één met het bekende patroon: veel vrije trappen en 
corners die veelal hoge voorzetten opleverden en gevaarlijke situaties met veel mensen voor goal. Gelukkig leverde dat 
geen echte doelkansen op. RKZVC kreeg hierdoor wel ruimte om te counteren en dat resulteerde in de 79e minuut de 
prachtige 4-2 op. De voorzet van rechts van Waldo Rhebergen was op maat en Jens Schutten kwam knap voor zijn man 
en schoot uit de lucht steenhard de 4-2 eindstand onder de lat. RKZVC bleef loeren op mogelijkheden maar die werden 
niet meer benut. 
 
Het resultaat vandaag was een echte teamprestatie waarbij iedereen ruim voldoende tot goed speelde. Door de 
overwinning van SDO en de nederlagen van Hoogeveen en DEM wordt het nog spannender in deze competitie. 
Volgende week volgt er voor RKZVC weer een spannende topper uit naar Hoogeveen, de virtueel leider in de stand. 
 
Zondag 17 februari speelt RKZVC om 14.00 uit naar Hoogeveen. 
 
 
Deze week kijken we vooruit naar de wedstrijd tegen Hoogeveen met keeper Huib Jonkman 
Afgelopen weekend hebben jullie met 4-2 gewonnen van MSC. Jullie komen op 2-0 en geven 
die voorsprong heel snel weg voor rust. Hoe komt dat? 
“Ik denk dat we de eerste helft niet op ons normale kunnen speelden. Achteraf zagen we ook aan 
de statistieken dat we in de eerste helft acht kansen tegen hebben gehad en in de tweede helft 
geen enkele bal op doel. De 2-1 voor MSC was vrij lucky. We geven ook gewoon te veel ruimte weg 
achterin en waren niet 100% in de duels en met afjagen. En over die 2-2 hoeven we het niet te 
hebben (lacht Huib).” 
 
De 2-2 was een slippertje van jou, wat gebeurde er? 
“Ik zie de bal komen en zie de bal tussen de 11 en 5 meter belanden. Dan wil ik als keeper die drie lange jongens van 
MSC voor zijn door uit te komen. De wind komt dan achter de bal en dan sta je te kijken en kun je niets meer doen. 
Achteraf had je met die wind helemaal niet uit moeten komen misschien. Maar dat doe je veel vaker. Nu komt alleen de 
wind eronder...” 
 
Hoe herpak je jezelf dan? 
“Ik doe het natuurlijk niet met opzet. Het is klote maar je wordt er niet voor gewisseld. Je moet gewoon door als keeper. 
Het was wel fijn dat het rust is vrij snel daarna. Dan heb je even de tijd om je te herpakken. Het is niet dat ik door de 
benen wordt gespeeld, het is een inschattingsfout. De volgende keer pak ik hem wel.” 
 
In de tweede helft heb je jezelf herpakt en lijkt de hele ploeg feller, wat is er dan anders? 
“We zetten meer druk vooruit, we winnen veel meer duels. Dat is iets wat er dan in de groep gebeurd. Een gevoel dat je 
moet winnen, je wil onoverwinnelijk zijn. De laatste 3 duels daarvoor liepen niet en dus moest het gewoon gebeuren nu. 
Met Jens en Wout hebben we dan voorin twee jongens die keihard werken en afjagen, dan is fijn dan kunnen we goed 
druk zetten. We winnen die wedstrijd gewoon door keihard te werken als ploeg.” 
 
De vorige wedstrijd verloren jullie hier thuis met 3-6 van Hoogeveen, dat werd achteraf gezien als een 
geflatteerde Nederlaag, wat weet je er nog van?  
“Dat was echt een hele open wedstrijd. Het stond 3-3 en wij kregen meer dan genoeg kansen op 4-3, maar die hebben 
we niet gepakt. Dan maken zij wel de 3-4 en moeten wij op jacht naar de aansluitingstreffer. We zetten meer druk en 
spelen hoger waardoor het achterin meer open kwam te liggen. Zij maken daar heel er goed gebruik van en winnen met 
3-6. Maar ik denk echt dat wij hadden gewonnen als we de 4-3 zelf hadden gemaakt. Het was gewoon wachten op de het 
team dat als eerste ging scoren.” 
 
Aanstaande zondag spelen jullie de topper uit bij Hoogeveen. Om niets weg te geven is zelfs onze samenvatting 
van afgelopen weekend niet online gezet. Wat verwacht je van aanstaande zondag?  
“Ik weet dat ze bij Hoogeveen heel veel doen met beelden en daarom is hiervoor gekozen. Het is misschien ook maar 
beter voor mij dat die beelden niet online staan…. En voor Sjors misschien ook wel (lacht Huib). Ik denk echt dat het weer 
een prachtige wedstrijd gaat worden, een hele open wedstrijd ook. Hopelijk winnen wij deze keer, dan doen we hele 
goede zaken natuurlijk.” 



  

  

Stel we lopen heel erg op de zaken vooruit. We gaan in dit geval even vanuit dat we het hele seizoen hele goede 
zaken blijven doen. Ben je er dan volgend seizoen een stapje hoger nog bij? 
(Huib lacht hardop) “Ik heb volgende week een gesprek met Robert. Ik ga nu nog geen ja of nee zeggen. Want je kent 
Laurens... Dan is het al beslist. Zonder gekheid. Als alles klopt dan gaan we zeker nog een jaar door.” 
  
Huib bedankt en succes zondag! 
  
 

17-02-2019 Hoogeveen 1 – RKZVC 1: 1 – 0 (0 – 0) 
RKZVC verliest het duel om de koppositie 
Hoogeveen was virtueel leider met de minste verliespunten en RKZVC had als koploper de meeste punten. Beide teams 
hadden tot nu toe ook de meest gescoorde doelpunten in deze klasse maar dat kwam er vandaag niet uit. Er werden 
weinig kansen uitgespeeld over de gehele wedstrijd. 
Het eerste half uur had RKZVC de meeste controle over het spel maar dat leverde slechts enkele schoten op die niet 
gevaarlijk waren op één na in de 16e minuut. Op een goed schot van Sjors Storkhorst redde de Hoogeveense keeper 
waarna Sjors de rebound ruim over schoot. Langzaam kreeg Hoogeveen meer controle en daarmee in het laatste 
kwartier ook kansen waarbij keeper Huib Jonkman drie keer goed redde. De eerste redding in de 33e minuut ging nog 
gemakkelijk. Twee minuten later kreeg hij de bal na een onverwacht doorgeschoten vrije trap tegen zijn benen en weer 
een minuut later had hij een goede reflex in huis op een inzet vanaf 10 meter. Een minuut voor rust ging een vlammend 
Hoogeveens schot van 25 meter rakelings over de kruising. Daarna kreeg RKZVC nog een ‘bijna-kans’ maar de voorzet 
van Joey Belterman was net niet nauwkeurig genoeg. 
 
Na rust toonde Hoogeveen over het geheel meer aanvallende intenties om te winnen en moest RKZVC zich meer 
beperken tot verdedigen. Aanvallend was het vaak te onnauwkeurig om gebruik te maken van de ruimte voorin. Meteen 
na rust ging de 1e Hoogeveense kans over. Enkele minuten later kwam Wout Blasman na een mooie aanval dichtbij goal 
in goede scoringspositie maar hij struikelde bijna en raakte de bal niet goed. In de 57e minuut leek Joey Belterman vrij 
door te kunnen lopen maar werd ingehaald. In de counter daarop kreeg Hoogeveen een opgelegde kans midden voor 
goal maar de spits schoof de bal naast de paal. Het vizier bleef onscherp staan bij een kopbal van Hoogeveen in de 66e 
minuut, een voorzet van Sjors Storkhorst in de 76e minuut op de vrijstaande Wout Blasman en een afstandsschot van 
Hoogeveen in de 70e minuut. In de 82e minuut viel toch de beslissing doordat Twan Berends met geluk een voorzet van 
rechts met de schouder / rug in de rechter bovenhoek binnen werkte voor de 1-0. RKZVC ging in de resterende tijd wel 
direct weer aanvallen maar afgezien van een schot van Sjors Storkhorst, dat door de Hoogeveense keeper netjes werd 
gepakt, was het verder voor RKZVC een kansloze missie. 
 
Vandaag helaas verloren maar dat kan tegen zo’n tegenstander die nu vier verliespunten minder heeft dan RKZVC. Toch 
is het gevoel dat RKZVC nu een iets lichter programma krijgt: tegen vijf van de zes tegenstanders die bij de top zeven 
staan, heeft RKZVC nu al tweemaal gespeeld. De verschillen in deze klasse klein zijn en iedereen kan van elke andere 
ploegen winnen. De kansen blijven wel komen. 
 
Donderdag 21 februari speelt RKZVC om 20.00 in Hengelo (O) een bekerwedstrijd tegen Tubantia. De volgende 
competitiewedstrijd is 24 februari thuis om 14.00 thuis tegen De Bataven. 
 

21-02-2019 Tubantia 1 – RKZVC 1: 2 – 0 (1 – 0) (beker) 
RKZVC uit de beker 
Bij RKZVC deed er in deze wedstrijd in de 4e ronde van de beker tegen Tubantia (1e klasse) geen enkele speler mee die 
afgelopen zondag in de basis stond. Het verlies was grotendeels te wijten aan fouten in de verdediging. De eerste goal 
viel reeds in de 2e minuut doordat een spits van Tubantia volledig ongedekt van twaalf meter afstand mocht uithalen en 
laag in de linker benedenhoek binnen schoot. De tweede tegengoal viel in de 87e minuut nadat veel te lang getreuzeld 
werd bij het passen op 30 meter van goal. De spits blokkeerde de pass en kon de bal in de lege goal schuiven omdat 
keeper Tim Penterman zich aanspeelbaar had gemaakt en hierdoor niet goed gepositioneerd stond om de spits te 
blokken. 
 
Na de snelle tegengoal was Tubantia voor rust nog eenmaal dreigend. Een lage voorzet kon net niet door de spits 
worden geraakt (13e minuut). RKZVC had wel enkele aardige aanvallen maar echt goede kansen kreeg het ook niet. 
Over het geheel was RKZVC voetballend gezien in het veld zeker zo sterk maar had te weinig aanvalskracht. Het meest 
dreigend was nog een schot van Siebe Klein Goldewijk dat via een Hengeloos hoofd corner ging. 
Het spelbeeld na rust veranderde niet veel met vrij veel Zieuwents balbezit. Wel waren er wat meer Zieuwentse 
doelpogingen. Een schot van Twan Gebbinck (60e minuut) werd door de keeper geblokt waarna Siebe Klein Goldewijk 
de rebound in het zijnet schoot. Een schot van Björn Doppen (63e minuut) in de rechter benedenhoek werd door de 
keeper tot corner verwerkt evenals het schot van Harm Bokkers in de 85e minuut. Tubantia was in de 68e minuut 
gevaarlijk met een afstandsschot van 30 meter dat rakelings over zeilde. De tweede tegengoal in de 87e minuut besliste 
uiteraard de wedstrijd. 
 
Conclusie is enerzijds dat er door dit team best aardig gevoetbald werd tegen deze 1e-klasser maar anderzijds ook dat 
gebrek aan stootkracht en fouten in de verdediging op dit niveau worden afgestraft. 
De volgende competitiewedstrijd is 24 februari thuis om 14.00 thuis tegen De Bataven. 



  

  

Deze week kijken we met Wouter Pillen vooruit naar de inhaalwedstrijd tegen de Bataven 
Vorige week verloren jullie met 0-1 van Hoogeveen. Het doelpunt werd gemaakt in de slotfase 
en de krant kopte: RKZVC verliest weer in een topwedstrijd. Wat vindt je hier van? 
“Daar is ook niets aan gelogen. Van de huidige top 4 hebben we eigenlijk geen punten gepakt. 
Alleen tegen DEM hebben we thuis 3-3 gespeeld. Zondag hebben we het eigenlijk ook weer laten 
liggen.” 
 
Waar ligt dat aan? 
“Zondag was de drive er en iedereen wilde heel graag, maar in zulke wedstrijden moet je echt top 
zijn, dat was gewoon niet iedereen.” 
 
In vorige seizoenen lag de kracht van de ploeg juist dat jullie de topwedstrijden wonnen. Wat is er nu dan 
anders? 
“Het grote verschil is dat dit de hoofdklasse is. Zoals zoveel mensen al hebben geroepen: er zit geen slechte ploeg meer 
bij. Ik denk ook echt dat iedereen de komende wedstrijden nog van iedereen kan winnen en dat de topploegen allemaal 
punten gaan verspelen. Dat komt puur door het feit dat het niveau ten opzichte van bijvoorbeeld vorig jaar weer flink 
hoger is.” 
 
We hebben nu meer dan de helft van de competitie erop zitten. Waar merk je aan dat het niveau zoveel hoger is 
dan in de 1e klasse? 
“Ik denk dat wij het vooral merken aan het feit dat de spitsen van de tegenstander super gevaarlijk zijn. Ze zijn echt 
dodelijk, elke kans is bijna een doelpunt. Waar je vorig jaar misschien nog wel ergens een steekje kon laten vallen 
onbewust, wordt dat nu kei- en keihard afgestraft. We moeten 90 tot wel 100 minuten echt volledig gefocust zijn dit 
seizoen.” 
 
Jullie hebben in de beker met 5-3 gewonnen van de Bataven, wat zegt dat over aankomende zondag? 
“Dat was de beker, toen speelden we met veel jonkies en kregen veel andere jongens buiten de basis opstelling een 
kans. Dat is niet te vergelijken met aanstaande zondag. Ik weet ook niet of zij toen met de sterkste opstelling speelden. 
Maar dat maakt ook niets uit. Wij moeten zondag winnen, dat is het enige.” 
 
Donderdagavond spelen jullie voor de beker. Maar jij speelt niet? 
“Nee, wij gaan trainen met de jongens die zondag basis stonden. Ons doel is kampioen worden, daar focussen wij ons 
op. De beker is echt bijzaak. Het is zeer nuttig voor de jongens die ritme op moeten doen en voor de jonge spelers om op 
dit niveau te acteren.” 
 
Je noemde het zojuist al. Jullie hebben jullie doel uitgesproken, de focus ligt op het kampioenschap. Wat 
verandert dat ten opzichte van de 1e seizoenshelft? 
“We hebben nu met z’n allen uitgesproken dat we kampioen willen worden. Dan heb je met elkaar helder wat het doel is 
en wat daarvoor gedaan moet worden. Iedereen praat en denkt dan hetzelfde, dat is prettig. We zijn ons ook anders gaan 
gedragen dan voor de winterstop. Toen was het ons best doen en kijken wat er kan. Nu moeten we meer en leggen we 
onszelf druk op. In voorgaande seizoenen hebben we laten zien dat we met die druk om kunnen gaan. Ik vindt het ook 
prettig dat we ons steeds weer een nieuw doel stellen en beter willen worden.” 
 
Je benoemt het feit dat jij als voetballer en met het team als geheel telkens beter wil worden. Maar je kunt niet 
altijd beter blijven worden, waar ligt de grens? 
“Het is heel erg lastig zeggen waar de grens, het uiteindelijke doel of mijn top ligt. Naar mijn mening moeten we gewoon 
altijd voor het hoogst haalbare gaan.” 
Maar er is toch ergens een keer een plafond? 
“Daar hoeven we niet over na te denken want ik zie nog genoeg mogelijkheden. Ik denk echt dat wij nog niet uitgeleerd of 
uitgegroeid zijn.” 
 
Denk je niet dat het een keer stopt dat doorgroeien? 
“Daar hoeven we nog niet over na te denken want ik zie nog genoeg mogelijkheden om ons te ontwikkelen. Wij als team 
en ik als speler ben nog niet uitgegroeid naar mijn mening. Ik merk dat bijvoorbeeld op de training dat ik me nog steeds 
ontwikkelen op momenten van doordekken bijvoorbeeld. Ik kan nog steeds beter worden in het lezen van het spel.” 
Wat verwacht je van zondag? 
“Winst, alleen maar winst. Dat staat buiten kijf, met niets minder dan winst neem ik genoegen. De aankomende weken 
krijgen we de teams die meer onderin staan, maar wij moeten continue het beste in onszelf naar boven halen. Zondag 
moeten we zelf winnen en dan pas kunnen we naar de rest kijken. Als je zelf niet wint heeft dat geen zin.” 
 
Bedankt Wouter en succes zondag! 
  
 
 
 
 



  

  

24-02-2019 RKZVC 1 – De Bataven 1: 4 – 1 (4 – 0) 
Toch storm in het zonnige Zieuwent 
Soms is het moeilijk om tegen een laag geklasseerd team te spelen. Vandaag ging RKZVC vooral voor rust als een 
wervelstorm over De Bataven heen waarbij de ene na de andere aanvalsgolf richting het Gentse doel ging. De Bataven 
mocht van geluk spreken dat de stormschade bij rust niet groter was. 
Na 6 minuten liep De Bataven de eerste averij op nadat Michiel Krabbenborg mooi passte op Joey Belterman, die zich 
vervolgens langs twee verdedigers worstelde en beheerst de 1-0 binnen schoof. Even later ging een schot van Sjors 
Storkhorst van 40 meter amper een meter over. In de 16e minuut volgde de 2-0 nadat Mart Schutten op rechts de 
diepgaande Joey Belterman bereikte. De voorzet op maat van Joey kon door Wout Blasman simpel in de lege goal 
worden getikt. De mooiste goal maakte Toby Bokkers in de 29e minuut met een schot van 25 meter afstand via de 
binnenkant van de linker paal net onder de kruising. In de 40e minuut kopte Wout Blasman de 4-0 in na een corner van 
Waldo Rhebergen. Naast deze goals kregen Sjors Storkhorst, Wout Blasman en Waldo Rhebergen in de laatste tien 
minuten voor rust nog aardige kansen om een nog hogere score neer te zetten. 
 
Na rust ging de storm nog vijf minuten door. Binnen twee minuten waren er twee mooie schoten van Sjors Storkhorst. In 
de 48e minuut kreeg Joey Belterman een opgelegde kans na een puntgave assist van Sjors Storkhorst maar midden voor 
goal schoof hij de bal toch nog naast goal. Hierna luwde de Zieuwentse storm storm (of nam RKZVC gas terug?). De 
Bataven kreeg het spel meer onder controle en creëerde ook kansen. In de 51e minuut schoot Tim Waterink met een 
omhaal de bal via de lat over. Vijf minuten later volgde een bijna kans nadat keeper Huib Jonkman de bal niet vast pakte 
maar nog kon redden ten koste van een corner. Nadat een Gendts schot vanuit een redelijk vrije positie in de 61e minuut 
te zacht was, schoot Damon van Hoften in de 71e via een snoeiharde vrije trap van 20 meter afstand de 4-1 onder de lat. 
Bij RKZVC was de scherpte en nauwkeurigheid het laatste half uur duidelijk minder dan voor rust. Enkele mogelijkheden 
werden terecht afgefloten vanwege buitenspel (dus pass-er en aanvaller net niet scherp genoeg) en de doorgebroken 
Sjors Storkhorst werd vastgehouden in de verder erg sportieve wedstrijd. Een schot van Sjors Storkhorst werd nog 
geblokt en in de 82e minuut had Jens Schutten het geluk niet mee na een perfecte voorzet van Waldo Rhebergen: zijn 
steenharde kopbal ging er via de onderkant van de lat net niet in. 
 
RKZVC speelde vooral voor rust een prima wedstrijd voor het in grote getale opgekomen publiek. Door het verlies van 
koploper SDO staat RKZVC weer alleen aan kop waarbij Hoogeveen de virtuele leider is met twee punten en twee 
wedstrijden minder. RKZVC blijft door het resultaat van vandaag volledig mee doen in de race voor het kampioenschap. 
 
Zondag 10 maart speelt RKZVC om 14.00 thuis tegen Achilles 1894 (Assen) 
 
 
We kijken met Michiel Krabbenborg vooruit naar de inhaalwedstrijd tegen Achilles 1894 
Wat verwacht je van de tegenstander Achilles 1894? 
“De uitwedstrijd bij Achilles 1894 hebben we, op natuurgras, nipt gewonnen. In de laatste minuut 
scoorden we de 2-1 door Harm Bokkers. Met een aangepast elftal hebben de wedstrijd toch kunnen 
winnen, dat was voor ons als team een opsteker We hebben na een pittige wedstrijd tegen een 
fysiek sterke ploeg de punten mee naar huis genomen. 
Achilles 1894 heeft op dit moment 34 doelpunten tegen, waarvan 7 stuks opgelopen tegen Silvolde, 
3 weken geleden. Ze hebben maar 22 doelpunten voor, het is een dus moeilijk scorende ploeg.” 
Voor ons is het dan ook de uitdaging om voor de 3e keer dit seizoen de 0 te houden. Dit is alleen de 
eerste 2 wedstrijden gelukt. Dit is belangrijk en we zullen hiervoor flink ons best moeten doen. 
We zetten veel druk naar voren, dit leidt tot attractief voetbal. Het gevaar is wel dat er dan veel ruimte is, waarvan de 
tegenstander kan profiteren. We moeten ze niet in de buurt van de goal laten komen. Het mooie van onze speelstijl is dat 
het boeiend is, prachtig om te zien voor het publiek. Er gebeurt veel tijdens een wedstrijd met als gevolg, ook 
tegendoelpunten. 
 
Wanneer heb je voor het laatst een doelpunt gemaakt? 
“Helaas sta ik al 2,5 jaar “droog”. Op dit moment word ik weinig ingezet om mee te gaan in de aanval. De kans om een 
doelpunt te maken is dan ook zeer klein. Het zou wel mooi zijn om het weer een keer mee te maken. Misschien 
aanstaande zondag weer een keer?” 
 
Wat vind je van je eigen spel op dit moment? 
“Ik heb een heel afwisselend seizoen. Rondom de winterstop heb ik veel te maken gehad met blessures. Lichte 
kwaaltjes, maar wel voldoende last om druk te zijn met jezelf en minder met je spel. In aanloop naar de uitwedstrijd tegen 
Achilles 1894 had ik de hele week niet getraind met de groep. Samen met de hersteltrainer ben ik toen bezig geweest om 
me klaar te maken voor de wedstrijd. 
Dit resulteert er dan wel in dat je niet je eigen niveau helemaal kunt halen. Hopelijk ga ik nu de beslissende eindstrijd, fit 
en gezond in.” 
 
Jullie maken gebruik van GPS, wat houdt dat precies in? 
“We dragen tijdens de trainingen en de wedstrijden een GPS-vest. Dit vest meet de resultaten zoals de afgelegde 
kilometers en het aantal sprints. Tijdens de wedstrijd tegen de Bataven had ik 10,5 km gelopen, mijn topspeed was 28 
km/uur. De resultaten vanuit de wedstrijd gebruiken we voor de training. Tevens is het een leuke vergelijking met je 



  

  

teamgenoten. Na de wedstrijd bekijken we de resultaten. Je vergelijkt jezelf toch met een speler die ook op eenzelfde 
positie staat.  
Met deze resultaten zou je ook kunnen concluderen dat spelers misschien wel te veel lopen, terwijl het veel effectiever 
zou kunnen. Het zal blijken welke mooie resultaten we hiermee kunnen behalen.” 
 
De 3e Divisie ligt op de loer, gaan jullie dit halen?  
“We gaan voor het kampioenschap, dit hebben we ook uitgesproken naar elkaar. De kans is er zeker, belangrijk is dat we 
allemaal fit blijven en geen schorsingen oplopen. We moeten iedere week volle bak, scherp blijven. Het niveau van elke 
tegenstander is hoog, ook al hebben we de toppers gehad. Onze concurrenten mogen nog tegen elkaar en wij komen 
alleen nog een directe concurrent SDO tegen. Hier hebben we zeker nog wat recht te zetten. Mochten we 3e divisie gaan 
voetballen, dan zal dat voor ons, denk ik, het hoogste niveau zijn. In de gemeente Oost Gelre is door geen enkele 
vereniging in de 3e divisie gevoetbald. Dus dan zou het mooi zijn dat wij dit halen met RKZVC.” 
Wat verwacht je dat de uitslag wordt zondag? 
“Voor mij is het belangrijk dat we geen tegendoelpunt krijgen. De 0 houden moet er gewoon een keer van komen. De 
spitsen moeten het voorin maar regelen! Hopelijk gaan we van het veld met een 3-0 overwinning…” 
 
Je neemt deel aan het initiatief Ik pas! Waar gaat dit over? 
“De vastenmaand gebruik ik om geen alcohol te drinken. We gaan 40 dagen meedoen aan de actie: Ik Pas. Samen met 
o.a. de voorzitter van RKZVC, Johnny Cuppers, gaan we met deze actie meedoen. 
Er zijn 2 redenen dat ik hieraan mee doe. Ik ben werkzaam voor de Gemeente Oost Gelre Beleidsmedewerker Sport. 
Daar werd ik enkele keren gevraagd om mee te doen met deze actie. Tevens is het voor mij een stukje nieuwsgierigheid 
te ervaren hoe het is, om na de wedstrijd geen biertje te drinken. Als voetbalclub heb je een maatschappelijke functie. 
Mensen bewust laten worden van het alcohol gebruik en we willen op deze manier aandacht vragen voor de actie: Ik 
Pas.” 
 
Michiel, bedankt voor dit interview en succes zondag! 
  
 

10-03-2019 RKZVC 1 – Achilles 1894 1: 1 – 0 (0 – 0) 
Krappe winst in moeilijke omstandigheden 
Door de harde wind(vlagen) waren het moeilijke omstandigheden om te spelen, zeker bij hoge ballen. Omdat RKZVC 
vaak de ‘pass over de hele breedte’ gebruikt om de ruimte te zoeken en het spel te verplaatsen was het vandaag lastig 
waardoor er van Zieuwentse kant ook minder verrassing in zat. Omdat beide ploegen ook nog eens voorzichtig 
begonnen, was het vooral voor rust een wat minder aantrekkelijk spelbeeld. 
De eerste bijna kans was voor de Assenaren in de 11e minuut maar de spits gleed uit en kon daardoor niet meer bij de 
bal. Direct volgde het eerste Zieuwentse schot via Sjors Storkhorst dat de keeper goed pareerde en enkele minuten later 
ging een schot van Sjors een meter naast. Pas rond het halve uur kwamen er aan beide kanten weer kansen. Eerst een 
vrije trap van Achilles 1894 (een meter naast), daarna een geplaatste bal van Waldo Rhebergen een halve meter over de 
kruising. In de 30e minuut kreeg Sjors Storkhorst op aangeven van Wout Blasman een vrije doortocht maar de Assense 
keeper wist nog net te redden ten koste van een corner. Ook een hard schot van Sjors Storkhorst, een minuut later, 
vanuit een schuine hoek verwerkte hij tot corner evenals inzetten van Wout Blasman en Sjors Storkhorst rond de 40e 
minuut. Op slag van rust kwam RKZVC na een corner goed weg dat de inzet van dichtbij door Achilles 1894 via een 
Zieuwentse verdediger over ging. 
 
Het laag geklasseerde Achilles 1894 startte de 2e helft duidelijk met de intentie om te winnen om daardoor uit de 
degradatiezone te komen. Binnen de minuut ging een schot op de kruising. Vijf minuten later hadden ze een erg mooie 
aanval waarop keeper Huib Jonkman het schot vanaf elf meter met een zeer knappe reflex nog tot corner wist te 
verwerken. Echt hachelijk was het rond de 62e minuut voor de Zieuwentse goal met een viertal Assense inzetten die 
steeds ternauwernood konden worden geblokt. De ommekeer kwam in de 64e minuut. Een voorzet op maat van rechts 
door Toby Bokkers werd iets voorbij de 2e paal door de op volle snelheid inkomende Sjors Storkhorst met een 
schitterende snoekduik steenhard binnen gekopt voor de 1-0. In de resterende tijd kreeg RKZVC legio kansen om het 
pleit definitief te beslechten. Een schot van Mart Schutten ging ruim over. Het schot van Jens Schutten ging via de 
vingertoppen van de keeper en de buitenkant van de paal naast. Een inzet in vrije positie van Joey Belterman werd via 
een verdediger corner. Een hoge dwarrelbal ging via een Assense verdediger bijna in eigen goal. Een hard schot van 
Mart Schutten na een corner zeilde langs de kruising. De Assense keeper redde in de 82e minuut nog maar eens op een 
inzet van Jens Schutten en in blessuretijd werden drie Zieuwentse schoten van binnen de zestienmeter even zo vaak 
geblokt. Waren er dan helemaal geen Assense mogelijkheden? Met de onvoorspelbare wind deze middag en de krappe 
1-0 voorsprong was eigenlijk elke uitval dreigend en bleef de spanning er volledig in. Alleen de counter in de 89e minuut 
leverde een kopkans op die echter ruim voorlangs ging. 
 
RKZVC blijft meedoen in de strijd om het kampioenschap omdat van de concurrenten alleen Hoogland verloor tegen 
Hoogeveen maar de anderen (SDO, DEM en Hoogeveen) ook wonnen. Met hoeveel je dan wint, is niet belangrijk ook al 
is het krap: je blijft meedoen. 
 
Zondag 17 maart speelt RKZVC om 14.00 uit tegen Be Quick 1887 (Haren, Groningen). 
 



  

  

We kijken met Remco van Leeuwen vooruit naar de inhaalwedstrijd tegen Be Quick 1887.  
Inmiddels is Remco van Leeuwen weer geruime tijd terug in Nederland en is hij naar eigen zeggen 
weer helemaal gewend in Nederland. Na de eerste competitiewedstrijd heeft Remco zijn licht al 
laten schijnen op dit seizoen en het blijkt dat hij er toen al een goede kijk op had. Na de eerste 
wedstrijd gaf hij namelijk al aan hoop te hebben op een prijsje aan het einde van het seizoen. 
Daarnaast doet hij nog een belofte waar iedereen naar uit zal kijken! Lees de voorbeschouwing van 
de komende wedstrijd hieronder. 
 
Gele kaarten dit seizoen 
Remco van Leeuwen, verdedigende middenvelder van RKZVC, staat bekend als een voetballer die 
een duel niet zomaar uit de weg zal gaan. Toen de RKZVC-site werd gecheckt naar het aantal gele kaarten dat Remco 
dit seizoen heeft gepakt, moest men een paar keer knipperen. Daar stond dat Remco nog geen gele kaart heeft gepakt 
dit seizoen in 21 competitiewedstrijden. 
“Haha, nee dat klopt zeker niet” lachte Remco bij het verifiëren hiervan. “Het aantal kaarten valt trouwens wel mee. In de 
eerste zeven à acht wedstrijden heb ik drie gele kaarten gepakt, daarna geen een meer.” Echte tips, om minder gele 
kaarten te pakken, heeft hij helaas niet: “Ik kan vaak wel goed overweg met de scheidsrechters, misschien dat dat helpt. 
Hoe gefocust ook, een geintje moet altijd kunnen. Scheidsrechters staan er (vaak) ook voor hun plezier en kunnen dat 
dan wel waarderen, maar of dat daadwerkelijk helpt bij het verminderen van het aantal kaarten.. ..dat weet ik niet”. 
Dat hij een duel niet schuwt, is dus bekend. Maar ‘’domme’’ kaarten voor praten of een bal wegschieten, die heb ik nog 
nooit gekregen. Emotie hoort erbij zolang het maar niet uit de hand loopt! 
 
GPS Tracking 
In de voorbeschouwing van vorige week met Michiel (https://www.rkzvc.nl/1/253/voorbeschouwing-rkzvc---achilles-1894/) 
werd al gesproken over de GPS tracking. Voor Remco, met een TC1 op zak, is dit niet onbekend. “De afgelopen jaren 
heb ik hier zelf als trainer ook al mee mogen werken. Het is een geweldige tool voor trainers waar echt veel mee bereikt 
kan worden. Ik begrijp daarentegen dat anderen het misschien wat overdreven vinden voor RKZVC, maar ook voor ons 
als spelers is de informatie die hieruit komt ook echt interessant.” 
Op dit moment staat het gebruik van deze tracking voornamelijk in het teken van dataverzameling en het verschaffen van 
inzicht. Het is voornamelijk in gebruik met het oog op volgend seizoen maar ook nu kunnen er al inzichten uit gehaald 
worden. “Spelers onderling vergelijken de data en trekken soms net wat meer sprintjes tussen oefeningen door om net 
meer gelopen te hebben dan een ander. Afgelopen week kwam ik de kleedkamer in en zat ‘’een’’ speler daar met zijn 
GPS systeem heen en weer te zwaaien, onder het mom van nog wat extra meters erbij haha. Het motiveert op een 
speelse manier en dat is in mijn ogen alleen maar leuk”. 
 
Be Quick 1887 
De thuiswedstrijd tegen Be Quick 1887, dat toen bijna onderaan stond, werd na een 0-2 achterstand met 3-2 gewonnen. 
Door een goal in de 93ste minuut. Inmiddels is de club uit Haren wel iets opgeklommen naar de dertiende plek en de 
uitwedstrijd zal dus niet zo 1, 2, 3 gewonnen worden. “Thuis speelden wij niet goed en zij speelden erg sterk. Wij vonden 
het ook al bijzonder dat zo’n goed spelende ploeg met zo weinig punten bijna onderaan stond. Niks minder dan terecht 
dat zij nu wel een paar plekken zijn geklommen. Het zal een zware wedstrijd worden komende zondag. Zo’n uitwedstrijd 
is sowieso al lastiger en het kan echt alle kanten op, maar ik ga toch voor een overwinning voor ons.”  
 
Einde seizoen 
Volgens Remco zal de competitie pas op het allerlaatst beslist worden. “De bovenste ploegen doen niks voor elkaar 
onder. Het nadeel is alleen dat zowel DEM, SDO als wij zelf nog geen periode hebben en Hoogland en Hoogeveen wel.” 
Wat betreft de laatste negen wedstrijden doet hij nog een belofte waarvan menig voetbalhart warm zal worden: “De 
laatste periode is net begonnen en qua voetbal moet het mooiste nog komen en ik heb goede hoop dat wij nog een prijsje 
kunnen pakken!” 
 
 

17-03-2019 Be Quick 1887 1 – RKZVC 1: 4 – 1 (1 – 1) 
Offday RKZVC 
RKZVC blijft dit voorjaar in uitwedstrijden wisselvallig spelen. Waar ze in het najaar zeven van de acht uitwedstrijden 
wonnen, was er dat na de winterstop maar één tegenover drie verliespartijen. Een aantal spelers bleef vandaag duidelijk 
onder de maat. De Harense ploeg kwam na de eerste tien minuten vaak gemakkelijk weer in balbezit en combineerde 
ook veel balvaster. 
Daar leek het de eerste tien minuten helemaal niet op. Na 60 seconden kwam Sjors Storkhorst op aangeven van Wout 
Blasman al vrij door en met een simpel tikje schoot Sjors de 0-1 stand binnen. Twee minuten later kon de Harense 
keeper redden op ‘doorschietende’ vrije trap van Waldo Rhebergen en weer een minuut later de volgende Zieuwentse 
kans. Joey Belterman veroverde de bal op de achterlijn, kwam naar binnen waarna Sjors Storkhorst voorlangs schoot. 
Hierna kakte RKZVC een beetje in en kreeg Be Quick 1887 meer controle over het spel. Met het kwartier kwam hun 
eerste doelpoging (ruim naast) maar in de 22e minuut kwam Arnaud Bentum vrij door en schoof beheerst de 1-1 binnen. 
Veel gevaar konden beide teams daarna niet meer stichten, waarbij de meeste duels zich op het middenveld afspeelden. 
Van Zieuwentse kant was een afstandsschot van Sjors Storkhorst in de 35e minuut nog het meest dreigend (halve meter 
over de kruising). Op slag van rust was er voor Be Quick nog een grote kans na een mooie aanval maar de lob ging over 
goal. 

https://www.rkzvc.nl/1/253/voorbeschouwing-rkzvc---achilles-1894/


  

  

Hoewel het spelbeeld in het eerste kwartier na was rust niet veel anders was, drong Be Quick wel meer aan met drie 
afstandsschoten recht op keeper Huib Jonkman. Het eerste Zieuwentse gevaar was een corner in de 20e minuut waarbij 
het leek dat de kopbal enigszins gelukkig in de handen van de Harense keeper kwam. Gezien het moeizame spel van 
RKZVC volgde in de 69e minuut eigenlijk al de beslissing na simpel Zieuwents balverlies op het middenveld. Op rechts 
kon Toufik Faraouni doorgaan en schoot laag in de linker benedenhoek de 2-1 binnen. Nadat Jouke Knippenborg tien 
minuten later nog een aardige schietkans verkeerd raakte, kwam in de 80e de mooie 3-1. Twan Nieboer kopte een corner 
tegendraads schitterend in de rechter bovenhoek. Bijna verkeek Huib Jonkman zich daarna nog op een schot maar de 
bal ging tot zijn opluchting net naast tot een corner. RKZVC probeerde nog wel druk te zetten maar vaak zie je dan, als 
het voetballend al niet helemaal goed loopt, het geluk vaak ook niet mee zit: het schot van Sjors Storkhorst vanuit de 
hoek van de zestienmeter ging net onder de kruising via de buitenkant van de paal naast. In de laatste minuut kon Rico 
Cordes tenslotte vrij simpel aan de linkerkant door lopen en schoof beheerst de 4-1 eindstand binnen. 
Teveel spelers haalden vandaag niet hun normale niveau en daarmee valt er ook niks af te dingen aan de terechte 
overwinning van Be Quick 1887. Door het Zieuwentse verlies en de winst van de andere drie titelkandidaten komt RKZVC 
enigszins op afstand van de concurrenten. Hopelijk gaat het volgende week weer beter in de hoop dat ze mee kunnen 
blijven doen voor een prijs aan het eind van het seizoen. 
 
De volgende competitiewedstrijd is 24 maart thuis om 14.00 thuis tegen RKHVV (Huissen). 
 
 

24-03-2019 RKZVC 1 – RKHVV 1: 3 – 0 (0 – 0) 
Late zege 
Op hoofdklasseniveau zijn er geen gemakkelijke tegenstanders, ook niet als je tegen de rode lantaarndrager speelt. 
RKHVV heeft best een technische ploeg en probeerde hoog te verdedigen waardoor het zeker in de 1e helft voor RKZVC 
moeilijk was om vrije spelers te vinden en te combineren. Niettemin had RKZVC de kansen om de wedstrijd in een veel 
eerder stadium te beslissen. 
Verdedigend stond het bij RKZVC behoorlijk goed waardoor RKHVV voor rust slechts twee schotpogingen had. RKZVC 
daarentegen had voor rust veel halve mogelijkheden om te scoren maar was te onnauwkeurig om tot een echt goede 
kans te komen. Zo had Jop Hemink een schot van Remco van Leeuwen niet klem, nam Joey Belterman bij een vrije 
doorgang verkeerd aan en ging een vrije trap van Wouter Pillen een meter over. In de 35e minuut kwam Wout Blasman 
door, ging de keeper voorbij maar kon de bal niet binnen houden en bokste de Huissense keeper Jop Hemink een schot 
van Joey Belterman weg. Twee minuten voor rust had Joey Belterman de grootste vrije kans maar vanaf 12 meter schot 
hij tegen de linkerpaal. 
 
RKZVC drong na rust veel meer aan en creëerde opgelegde kansen maar moest ook enkele hachelijke situaties voor 
eigen goal toestaan. Mart Schutten zette in de 47e minuut Wout Blasman geheel vrij voor de keeper maar hij schoot recht 
op de keeper. Tien minuten later was er wederom een knappe redding van Jop Hemink op een schot van Mart Schutten 
in de linker benedenhoek. Een minuut later kwam Sjors Storkhorst op links door waarna de keeper weer redde op de vrije 
schietkans van Wout Blasman. Door het missen van deze kansen kon RKHVV natuurlijk blijven hopen op winst en zij 
creëerden dan ook enkele gevaarlijke situaties voor de Zieuwentse goals. Zo kon Bart te Focht in 64e minuut net op tijd 
een goede kans voorkomen en ging een Huissense voorzet in de 71e minuut langs alles en iedereen. Na een corner van 
Joey Belterman in de 75e minuut had Jens Schutten (ingevallen in de 68e minuut) bij zijn eerste doelpoging het geluk niet 
mee dat zijn kopbal via een Huissense verdediger en de onderkant van de lat er niet in ging. In de 81e minuut kreeg 
RKZVC eindelijk loon naar werken. De corner van Joey Belterman, die volgde op een knap genomen vrije trap van Wout 
Pillen, werd door Jens Schutten voorbij de 2e paal hard binnen gekopt voor de 1-0. Na nog een laatste dreiging in de 85e 
minuut (Mart Schutten ruimde net op tijd) bekroonde Jens Schutten in de laatste vijf minuten zijn geweldige invalbeurt. 
Meteen na het moment dat de Huissense trainer aangaf om achterin één-op-één te gaan spelen, schoot de Huissense 
keeper tegen Jens Schutten aan. Sjors Storkhorst kon vrij op de keeper af lopen en legde breed waarna Jens Schutten 
de 2-0 kon binnen tikken. In de 92e minuut pakte Jens Schutten een voorzet van Sjors Storkhorst op, kapte vervolgens 
de bal ‘heen en weer’ en krulde met links knap de 3-0 eindstand in de linker bovenhoek. 
Uiteindelijk een dik verdiende overwinning die alleen wat laat tot stand kwam. Voor het publiek is dat natuurlijk wel leuk 
omdat het dan tot het eind spannend blijft. Ook de andere koplopers wonnen vandaag zodat er bovenin niets verandert in 
de onderlinge stand en RKZVC blijft hopen op deelname aan de nacompetitie. 
Zondag 7 april speelt RKZVC om 14.00 uit tegen AWC (Wijchen). 
 
 
Vandaag belden we tijdens de pauze met onze keeper Huib Jonkman. Hij werkt als 
werkvoorbereider bij Albuco in Dinxperlo. 
Aanstaande zondag staat de uitwedstrijd tegen AWC, de nummer 12 van de competitie op het 
programma. De vorige wedstrijd wonnen jullie met 5-3 gewonnen na een 0-2 achterstand. 
Verwacht je zondag weer zo’n lastige wedstrijd?  
“Ik verwacht wederom een lastige wedstrijd omdat het op natuurgras is. Op dit moment zijn de 
natuurvelden niet echt denderend. Maar als wij ons normale niveau halen moeten we gewoon 
winnen. De vorige wedstrijd kan ik me niet heel goed meer voor de geest halen moet ik eerlijk 
zeggen.”  
Dat was de wedstrijd waarin de wind zo’n grote rol speelde en de 0-1 een inschattingsfout 
was bij de vrije trap.  



  

  

“Oh ja….. (Huib lacht). Nu weet ik het wel weer ja. Dat speelt voor de aankomende wedstrijd geen rol. Wat wel een rol 
speelt is dat er geen makkelijke tegenstanders zijn en we dus echt ons normale niveau moeten halen zondag.” 
 
Het laatste competitieduel met RKHVV wonnen jullie overtuigend terwijl de week ervoor het bij Be Quick 
helemaal misging. Hoe verklaar je dat verschil in presteren tussen twee weken? 
“Ik zei het net ook al maar het klopt echt, we moeten altijd ons niveau halen om van de tegenstanders in deze competitie 
te kunnen winnen. Zo zie je dat we tegen RKHVV goed spelen en naar mijn mening bij rust al met een of twee nul voor 
moeten staan. Uiteindelijk winnen we in de slotfase ruim. Maar tijdens die hele wedstrijd had ik het gevoel dat wij de 
wedstrijd wel zouden winnen.” 
“Maar bij Be Quick uit liep het totaal niet. Je hebt wel eens een wedstrijd in het seizoen dat het totaal niet loopt. Ook al 
kwamen we daar snel op 0-1 voorsprong, daarna lukte niets meer. Ze hadden ons snel onder druk en kwamen er heel 
moeilijk onderuit. Het lag ook niet aan onze intentie want we wilden wel en streden er ook voor. Maar op een of andere 
manier lukte het niet om in ons spel te komen. Zo’n wedstrijd komt af en toe voor. Het lijkt me echt een incident omdat we 
de week erop wel laten zien waartoe we in staat zijn.” 
 
Op dit moment is de achterstand op koploper SDO 3 punten. Daarnaast kan Hoogeveen als zij hun 
inhaalwedstrijden winnen op 51 punten komen, dat betekent een gat van 7 punten. Hoe schat jij jullie kansen op 
het kampioenschap in met nog 7 wedstrijden te gaan? 
“We moeten elke wedstrijd winnen en volle bak gaan voor het kampioenschap. De eerste stap is de komende twee 
wedstrijden winnen. Want dan hebben we daarna, over twee weken, de uitwedstrijd tegen SDO. Dat wordt de 
sleutelwedstrijd in dit seizoen, als we die wedstrijd daar winnen dan doen we goede zaken en weer volop mee voor het 
kampioenschap. We hebben het natuurlijk niet meer in eigen handen op dit moment, dat is een ding dat zeker is. Zo zie 
je dat het hele dure punten waren tegen Be Quick. Ik verwacht, of eigenlijk hoop dat Hoogeveen nog punten nog laat 
liggen.” 
 
Midden februari spraken we elkaar en toen gaf je aan dat als alles op zijn plek zou vallen je nog een jaar door zou 
gaan bij RKZVC. Nu heb je twee weken geleden besloten dat je gaat stoppen bij RKZVC, waarom? 
“Het viel allemaal niet op zijn plek voor volgend seizoen. Die keuze heeft te maken met het feit dat ik twee kinderen heb. 
Mijn vriendin werkt in de zorg, dat zijn onregelmatige uren en daarnaast is zij een nieuwe opleiding begonnen. Als ik wil 
keepen bij RKZVC dan moet dat met alles voor de volle 100%. Dat kan ik voor volgend seizoen niet garanderen. Wij 
hebben een nieuwe oppas en dat is meer bij ons thuis. Dat betekent dat ik de kinderen moet ophalen en ze niet in de 
pyjama thuis klaar zitten voor het eten of om naar bed te gaan. Doordeweeks weet ik dus niet of ik op tijd op de trainingen 
kan zijn altijd en op zondag heb ik niet altijd met zekerheid oppas. Dan moet ik gewoon eerlijk zijn naar mijn 
teamgenoten, de club en mijzelf.” 
“In de eerste gesprekken met Laurens heb ik ook gezegd, dat spelen op dit niveau zeven jaar geleden voorbij had 
moeten komen. Want spelen op dit niveaus, ergens naartoe bouwen als team, dat is het mooist wat er is. Maar ik ben nu 
32, ben 15 jaar lang 1e keeper geweest en ga niet meer op de bank zitten omdat ik een training heb gemist.” 
 
Wat zijn je plannen voor volgend seizoen? 
“Ik heb een aantal opties waar ik over moet nadenken. Het is in ieder geval zeker dat ik straks een hoop tijd extra heb 
(Huib lacht). Misschien vind ik het wel lekker om op zondag vrij te hebben. Mijn oudste speelt bij AZSV, daar ben ik soms 
leider dat vind ik ook echt prachtig. Het plezier wat die jongens hebben en als vader langs de lijn.” 
Huib heel erg bedankt en heel veel succes zondag en met je keuze! 

 

07-04-2019 AWC 1 – RKZVC 1: 0 – 2 (0 – 1) 
RKZVC doet goede zaken 
Door de winst van RKZVC, het gelijkspel van DEM en het verlies van SDO doet RKZVC weer mee in de strijd om de 
nacompetitie. Hoogeveen staat één punt voor met twee wedstrijden minder en is momenteel dus favoriet voor de titel. 
Daarachter vechten DEM, SDO en RKZVC, met alle drie 47 punten uit 24 wedstrijden, om een plek in de nacompetitie. 
Omdat Hoogeveen (en Hoogland) al een periode heeft, gaat het dus eigenlijk om twee periodetitels waar deze drie 
ploegen om strijden. 
 
RKZVC maakte het zichzelf vandaag enigszins moeilijk door voor rust enkele goede kansen te missen. Het had met rust 
zeker 2-0 of 3-0 moeten zijn. De wedstrijd begon de eerste 25 minuten voorzichtig van beide kanten. Alleen een voorzet 
van Waldo Rhebergen, die ternauwernood werd onderschept en twee Wijchense schoten die elke richting misten, vielen 
in die periode te noteren. De 0-1 in de 28e minuut viel dus vrij onverwacht maar was van grote klasse. Michiel 
Krabbenborg bereikte met een pass over ruim 50 meter Sjors Storkhorst die in de aanname van de bal versnelde en 
meteen zijn verdedigers kwijt was. Vervolgens schoof hij beheerst de bal in de verre hoek binnen. In de laatste twee 
minuten voor rust waren er nog echt goede kansen voor Joey Belterman en Jens Schutten maar in beide gevallen redde 
de AWC-keeper knap. 
 
Na rust probeerde AWC wat verder vooruit te spelen. De ruimte die RKZVC daardoor voorin kreeg, werd vaak niet goed 
uitgespeeld. Het gevaarlijkst was in 56e minuut nog de corner die Sjors Storkhorst achterwaarts doorkopte maar op het 
dak van het doel belandde. Door de 0-1 stand bleef AWC natuurlijk hopen op meer en kwam er meer druk op het 
Zieuwentse doel. Zo bokste keeper Huib Jonkman een scherp genomen vrije trap goed weg en ging een kopbal maar 



  

  

rakelings naast. In de 76e minuut had Sjors Storkhorst bijna het duel beslist na een counter. Hij passeerde de keeper en 
dacht in de lege goal te plaatsen maar een Wijchense verdediger blokte zijn inzet knap met een sliding. In de 82e minuut 
viel de 2e goal dan toch na een goede passeeractie van Sjors Storkhorst via de achterlijn aan de rechterkant. Zijn bal 
ging via Wout Blasman en Joey Belterman naar links waarna Mart Schutten tegendraads via de verre paal de 0-2 binnen 
schoot. Het alles-of-niets offensief daarna van AWC leidde nog tot twee opgelegde kansen in de 87e en 88e minuut maar 
Huib Jonkman redde beide keren op een knappe manier. Het laatste wapenfeit viel een minuut later aan de andere kant 
te noteren. De bal, die Sjors Storkhorst van 25 meter afstand ineens op de slof nam, ging rakelings naast. 
 
Zonder groots te spelen, was het van Zieuwentse kant een degelijke wedstrijd. Het hoeft in deze fase van de competitie 
ook niet echt goed te zijn als er maar gewonnen wordt. En nogmaals ter afsluiting: enkele weken geleden leek RKZVC 
enigszins af te haken maar door de resultaten van vandaag hebben ze goede zaken gedaan en doen ze weer volop mee 
voor een plek in de nacompetitie. 
 
De volgende competitiewedstrijd is 14 april thuis om 14.00 thuis tegen Purmersteijn. 
 
 
Voorbeschouwing met Joey Belterman op RKZVC - Purmersteijn 
Aanstaande zondag spelen jullie thuis tegen Purmersteijn, DEM heeft afgelopen weekend 
gelijk gespeeld tegen hun, wat verwacht je qua spel van Purmersteijn? 
"Het feit dat Purmersteijn gelijk heeft gespeeld tegen een van de beste teams uit de competitie zegt 
natuurlijk al genoeg, daarbij komt ook nog eens dat de trainer van DEM erg onder de indruk was 
van Purmersteijn. Hij gaf aan dat ze onterecht een punt hadden gepakt. Dit moet ons voldoende op 
scherp zetten voor zondag." 
 
Wat weet je nog van de vorige wedstrijd?  
"Dat we het in deze wedstrijd ook zeker niet makkelijk hadden tegen Purmersteijn. We wonnen 
uiteindelijk wel met 1-2 maar dit was zwaar bevochten. We zullen dus zondag uit een ander vaatje moeten tappen dan 
dat we zondag hebben gedaan.  
 
Zondag spelen jullie weer thuis op de Greune Weide, merken jullie als ploeg echt een thuisvoordeel met de 
supporters langs de lijn? 
"Natuurlijk zijn er in een thuis wedstrijd wat meer supporters dan bij een uitwedstrijd maar over het algemeen is het bij 
uitwedstrijden ook dat de Zieuwentse supporters in grotere aantallen aanwezig zijn dan de supporters van de thuis 
spelende ploeg. Dit is echt een compliment richting alle supporters die telkens weer de moeite nemen om te komen kijken 
hoe ver het ook is. Daar heb ik echt bewondering voor!" 
 
Hoogeveen staat 1 punt voor maar heeft twee wedstrijden minder gespeeld, DEM en SDO staan gelijk met 
RKZVC. Wie verwacht je dat er kampioen wordt? 
"Hoogeveen heeft de beste papieren en ik verwacht dan ook dat ze kampioen gaan worden. Ik geloof niet dat ze nog veel 
punten gaan laten liggen. Hoe graag ik dat ook zou willen (Lacht Joey)" 
 
Wie pakt er nog een periode? 
"Als Hoogeveen kampioen wordt zal de nummer 2 de periode overnemen. Aan ons de taak om dus te zorgen dat wij als 
tweede eindigen waardoor we deze periode dus over zouden nemen. Dit lijkt mij een mooi en reële doelstelling." 
 
Wat verwacht je dat de uitslag wordt zondag en denk je dat je weer een keer gaat scoren? 
"We zullen moeten winnen om in de race te blijven om de bovenste plaatsen en dus kans te houden op een prijs ( 
nacompetitie). Ik verwacht dus dat we de wedstrijd naar ons toe gaan trekken in een lastige wedstrijd. Op de vraag of ik 
ga scoren vind ik dat het daarvoor wel weer een keer tijd word. Maar liever winnen zonder dat ik scoor dan verliezen 
terwijl ik wel een goal heb gemaakt (Joey lacht)." 
 
Joey bedankt voor je tijd en succes zondag! 
 
 

14-04-2019 RKZVC 1 – Purmersteijn 1: 1 – 1 (1 – 0) 
RKZVC houdt met moeite één punt vast 
De wedstrijd van vandaag toonde maar weer eens aan dat er op hoofdklasseniveau geen gemakkelijke tegenstanders 
zijn. Hoewel Purmersteijn nog lang niet vrij is van degradatiezorgen bewees de ploeg vorige week ook al dat het best een 
goede ploeg heeft door uit tegen DEM gelijk te spelen. En ook vandaag zette Purmersteijn na rust RKZVC onder grote 
druk. 
 
Voor rust leek er voor RKZVC niks aan de hand. RKZVC controleerde grotendeels en had eigenlijk met rust een grotere 
voorsprong moeten hebben. Het eerste schot kwam wel van Purmersteijn maar was gemakkelijk. Het eerste Zieuwentse 
gevaar was in de 12e minuut een schot van Joey Belterman dat net over de kruising ging. Zeven minuten later tikte de 
Purmerendse keeper een schot van Waldo Rhebergen in de kruising net over de lat. In de 24e minuut was het wel raak 
nadat Michiel Krabbenborg de bal over 50 meter afstand achter de verdediging van Purmersteijn legde. Sjors Storkhorst 



  

  

pikte de bal op, omspeelde de keeper en schoof beheerst de 1-0 binnen. Enkele minuten later moest keeper Huib 
Jonkman voor het eerst voor rust redden op een mooi schot onder in de hoek. Vijf minuten voor rust kon Joey Belterman 
na een counter en op aangeven van Sjors Storkhorst vrij door lopen maar redde de keeper van Purmersteijn de één-op-
één situatie. In de tegenaanval redde Huib Jonkman voor de 2e keer zodat RKZVC met een (eigenlijk te) krappe 
voorsprong de rust in ging. 
 
Purmersteijn zette gedurende het grootste deel van de 2e helft RKZVC met goed combinatievoetbal steeds onder druk. 
Naarmate de wedstrijd vorderde, werd het spannender omdat het lang 1-0 bleef. Aan beide kanten werd een doelpunt 
afgekeurd wegens buitenspel. Afgezien van een onverwacht schot van Sjors Storkhorst (54e minuut) dat net voorlangs 
ging en een vrije trap van Waldo Rhebergen (75e minuut), die de Purmerendse keeper onder de lat pakte, kon RKZVC 
geen kansen meer uitspelen. Huib Jonkman reageerde enkele keren echt goed op schoten van Purmersteijn (52e, 67e 
en 78e minuut). Daarbij had hij bij het laatste schot geluk dat de bal nog net via de paal corner ging. Ook kon Michiel 
Krabbenborg in de 64e minuut een voorzet kort voor goal nog weg tikken en kopte Waldo Rhebergen in de 75e minuut 
een ingekopte cornerbal van de doellijn weg. In de 79e minuut bezweek RKZVC toch onder de druk na een corner. Jordi 
Wigman schoot in de rebound de bal hard in het dak van het doel voor de 1-1. Hoewel Purmersteijn bleef drukken en 
RKZVC nog enkele mogelijkheden op counters had (en niet goed uitspeelde), bleven verdere doelkansen aan beide 
kanten uit. 
 
Op basis van een beter RKZVC in de 1e helft en een beter Purmersteijn in de 2e helft is het een terechte uitslag. RKZVC 
loopt door de uitslag echter wel weer iets achter in de strijd om de nacompetitie omdat de concurrenten DEM en SDO 
beiden wonnen. RKZVC kan zich komende week direct weer mengen in de strijd om de nacompetitie als het naar 
concurrent SDO moet op PAASZATERDAG. 
 
Zaterdag 20 april speelt RKZVC om 18.00 uit tegen SDO (Bussum). 
 
 
Voorbeschouwing op RKZVC – SDO met Toby Bokkers. 
De zaterdag voor Pasen staat nog de uitwedstrijd tegen SDO op het programma. Deze wedstrijd 
tegen de huidige nummer twee en directe concurrent om promotie is een heuse kraker in de 
hoofdklasse. De slogan van deze wedstrijd volgens Toby, met wie wij op deze wedstrijd 
vooruitblikken, is dan ook: aanhaken of afhaken. 
 
In de eerste seizoenshelft waren er geweldige wedstrijden waarin altijd veel gebeurde en die vaak 
eindigde in het voordeel van RKZVC. Echter na de winterstop is het wat wisselvalliger en is het 
resultaat ook vaker ten nadele van RKZVC. Waar ligt dat aan?  
De voornaamste reden hiervoor is volgens mij dat bijna alle clubs in de hoofdklasse aan elkaar 
gewaagd zijn en dat elke wedstrijd erg spannend is. Voor de winterstop hadden wij een paar keer het ‘geluk’ mee (al is 
het na een aantal keer ook weer geen echt geluk te noemen) en scoorden wij vlak voor het eind. Nu krijg je hem zoals 
afgelopen zondag net voor het eind tegen. De ene keer zit het mee, de andere keer zit het tegen, maar echt iets 
veranderd hebben wij niet. Misschien heeft het wel meer te maken met het feit dat tegenstanders tegen ons gespeeld 
hebben en zich nu meer aanpassen aan ons spel. 
 
Wat verwacht je van aankomende wedstrijd tegen SDO? Zij staan tweede en jullie staan vierde met twee punten minder. 
Wat zegt dat?  
Persoonlijk vind ik avondwedstrijden altijd fijn voetballen. Met een beetje dauw op het veld en de schemer. Daarnaast 
liggen de zaterdagwedstrijden ons ook wel, is uit het verleden gebleken, maar dit geeft natuurlijk geen garantie op de 
aankomende wedstrijd. 
De vorige wedstrijd tegen SDO kan ik mij eigenlijk niet goed meer herinneren. 2-0 verloren, eindigde met 10 man na rood 
voor Joey. Dat weet ik dan nog. Voor komende zaterdag moeten wij in ieder geval vol voor de overwinning gaan. Het is 
een beslissend duel waarbij je kan aanhaken en als je dat niet doet je moet afhaken. Als je verliest sta je met nog maar 
vijf wedstrijden te gaan op 5 punten achterstand op SDO en nog meer op Hoogeveen. Dus als je mee wil blijven doen om 
promotie, moet er gewonnen worden.  
Zijn er nog bijzonderheden komende zaterdag? Mensen afwezig, geschorst, geblesseerd?  
Volgens mij is iedereen er, dat is uiteraard fijn. Ik verwacht ook weinig veranderingen ten opzichte van vorige weken. 
Alleen voorin kan er nog wel eens gerouleerd worden, dat is week op week verschillend i.v.m. de aan elkaar gewaagde 
kwaliteiten van de spelers. We moeten gewoon ons eigen spel gaan spelen, zoals we dat altijd doen. We moeten niet te 
afwachtend gaan spelen en gewoon lekker gaan voetballen. 
 
In de eerste helft zei je dat de top 5 minimaal haalbaar moest zijn. Echter waar in de top 5 zou zich nog moeten uitwijzen. 
Is er al meer duidelijk over waar jij denkt te eindigen?  
Het streven is dus voor nu de tweede plek, zolang Hoogeveen dan maar kampioen wordt. Dan kunnen we gaan spelen 
voor promotie volgens mij. Hoogland en Hoogeveen hebben al een periode, SDO niet. Dus als SDO kampioen wordt, 
hebben wij geen nacompetitie met tweede plek. We zullen dus alles moeten geven en dat gaan wij ook zeker doen. 
Toby, succes! 
 
 



  

  

20-04-2019 SDO 1 – RKZVC 1: 2 – 0 (0 – 0) 
RKZVC lijkt af te haken voor de prijzen 
Het lukte RKZVC wederom niet om punten te pakken in een wedstrijd tegen een concurrent aan kop. In de zes 
wedstrijden tegen Hoogeveen, DEM en SDO werd maar één keer een gelijkspel behaald. Stel dat ze de helft (9 van de 
18) hadden gehaald, dan stonden ze nu ruim aan kop. Omdat RKZVC het tegen de lager geklasseerden beter dan de 
concurrenten doet, bleef RKZVC lang mee doen in de strijd om het kampioenschap. 
 
Vandaag had SDO voor rust duidelijk de overhand en kreeg ook de nodige kansen. Het ontbrak aan de nodige zuiverheid 
bij hun afwerking en als een schot al eens op goal kwam, voorkwam keeper Huib Jonkman een aantal keren knap dat 
RKZVC voor rust goals tegen kreeg. Zo ging in de 18e minuut een schot via zijn handen en de paal er niet in en pakte hij 
in de 22e minuut een goed schot. Daarnaast gingen in de 25e en 30e minuut goede Bussumse kansen naast. RKZVC, 
zonder de niet fitte Sjors Storkhorst, loerde op de counter en kreeg ook enkele aardige mogelijkheden. Zo ging in de 4e 
minuut een inzet van Mart Schutten via de keeper corner en kwam Mart door op een pass van Remco van Leeuwen maar 
ging zijn schot voorlangs. Na een counter via Joey Belterman op links raakte Wout Blasman met een zweefduik nog de 
bal maar redde de keeper ten koste van een corner. In blessuretijd lobde Wout Blasman over de keeper maar ook over 
goal. 
 
Na rust was het spel opener en de strijd meer in evenwicht. Na een mooie aanval in de 47e minuut ging het schot van 
Mart Schutten maar rakelings over. In de 61e minuut kwam RKZVC goed weg na een vrije trap vanaf de zijkant die van 
richting werd veranderd en net naast ging. In de 61e minuut ging het toch mis. Een vrije trap van rechts schoot door, werd 
van links weer ingebracht waarna Joost Heerschop van dichtbij de 1-0 binnen schoot. Na een duidelijke rode kaart voor 
een SDO-speler in de 65e minuut gooide RKZVC direct alles op de aanval. De Bussumse keeper redde even later een 
kopbal van Wout Blasman en een lage voorzet kon dicht voor goal door SDO-verdediger worden weggewerkt. Nu was 
het SDO dat op de counter loerde. De eerste grote kans kreeg de spits na een misser in het centrum van de Zieuwentse 
verdediger maar hij schoot naast. Twee minuten later, wederom na een snelle counter, voltrok Jesse van Huisstede het 
vonnis voor RKZVC door de 2-0 van dichtbij binnen te schieten. In de resterende tijd gingen schoten van Harm Bokkers 
en Jens Schutten ruim over en pakte de Bussumse keeper met een knappe reflex nog een kopbal van Wout Blasman. 
Aan de andere kant had Huib Jonkman ook nog een geweldige redding op een hard schot in de rechter benedenhoek. 
 
Nu er nog vier wedstrijden te spelen zijn, is de titelkans wel verkeken en met vijf punten achterstand op de concurrenten 
DEM en SDO lijkt de nacompetitie ook uit zicht. Vandaag heeft de ploeg geknokt voor wat het waard is en daar moet je 
tevreden mee zijn. Over de gehele competitie gezien, heeft het team een geweldige prestatie geleverd als het de huidige 
4e plaats kan vasthouden. 
 
De volgende competitiewedstrijd is 5 mei uit naar Hollandia (Hoorn) om 14.00.  
 
  
Voorbeschouwing op Hollandia – RKZVC met Tonnie Krabbenborg 
Hoe heb jij de afgelopen jaren, waarin telkens weer het onmogelijke werd gepresteerd, 
beleefd?  
Het is gewoon knap wat de jongens hebben gepresteerd en dankzij hen heb ik eigenlijk alleen maar 
succesjaren mogen beleven. Een aantal jongens zijn begonnen in de vijfde klasse en spelen nu in 
de hoofdklasse. Zij hebben zich zo goed ontwikkeld en daarin is de trainer ook een essentiële factor 
geweest. Als leider is het ook mooi om daar onderdeel van uit te maken. 
 
Hoe ervaar jij het onderdeel zijn van deze groep?  
Het is een hele gezellige groep waarin qua leiding ook regelmatig wat dingen zijn veranderd. Zo ook 
in de afgelopen jaren waarin dit het eerste jaar is voor Robert. Daarnaast zijn wij natuurlijk ook Joost verloren maar daar 
zijn we sterker uit gekomen en het groepsgevoel is daardoor alleen maar sterker geworden. Mooi om dat ook te merken 
bij de jongens. 
Naast alles heeft plezier altijd voorop gestaan en dat spreekt mij helemaal aan. Ondanks het hoge niveau en de 
prestatiedrang is het altijd gezellig, is men altijd in voor een grapje en dat maakt het geheel helemaal geweldig. 
 
Eerder was jij altijd assistent scheidsrechter bij de wedstrijden, nu zijn daar mensen van de KNVB voor. Wat 
denk je daarvan? Vind je het jammer? Mis je het vlaggen bij het eerste alweer?  
Nou voor twee jaar geleden in de eerste klasse miste ik het vlaggen wel. Dan zit je aan de kant en had jij graag daar 
langs de lijn gestaan. Maar na een paar wedstrijden vond ik het prima zo.  
 
Komende zondag staat de wedstrijd tegen Hollandia op het programma. Jullie als nummer 4 tegen de nummer 7. 
Wat denk je van de wedstrijd?  
Wij hebben de eerste wedstrijd met 3-0 van hen gewonnen hier in Zieuwent. Echter, wat de uitslag misschien niet doet 
vermoeden, is dat wij het wel lastig hadden en dat het zeker het niet vanzelf ging. Hollandia heeft zich daarnaast nog 
verder ontwikkeld heb ik al gehoord. Zo hebben zij onder andere afgelopen weekend een punt gepakt tegen Hoogeveen. 
Dat geeft ook wel aan dat zij echt wel kunnen voetballen. Wat ik nog van onze wedstrijd tegen hen weet is dat het een 
ontzettend stabiele ploeg is die niet een of meerdere bijzondere uitschieters hebben maar wel erg hard werken voor 



  

  

elkaar. Het is een zeer solide team. Daarnaast is de wedstrijd op natuurgras en ik heb van horen zeggen dat het veld niet 
heel goed blijkt te zijn. Dat is natuurlijk met het spel dat wij spelen een nadeeltje voor ons. 
Wij gaan voor die theoretische kans op prijzen, maar daarvoor moeten wij in ieder geval alle vier de resterende 
wedstrijden winnen. Dan zijn we nog afhankelijk van anderen, maar dat is het enige wat wij op dit moment nog kunnen 
doen. Als ik dan een voorspelling zou moeten doen, zou ik voor komende zondag 1-2 zeggen. 
 
De afgelopen weken ging het natuurlijk wat minder. Wat verwacht je nog van de rest van het seizoen?  
Wij zullen alles moeten geven en als wij 12 punten uit vier wedstrijden kunnen pakken, is er altijd nog een kleine 
theoretische kans op een prijs. De bal is rond en elk team verzwakt wel eens, helemaal zo op het eind van de competitie 
met een kampioenschap in het zicht. Hopelijk kunnen wij nog profiteren van misstapjes van de teams boven ons, maar 
nogmaals, de kans is theoretisch en niet erg groot. 
Als ik verder kijk naar de competitie, kan ik concluderen dat wij van de drie koplopers hebben verloren. Op basis van dat 
gegeven staan wij dus op een terechte vierde plek. Daarop mogen wij overigens ook niks anders dan trots zijn. Na 
afgelopen jaren is dat sowieso een super knappe prestatie van de jongens. Maar goed, we blijven vechten voor een prijs 
en misschien kunnen wij zelfs nog trotser op onszelf zijn aan het eind van dit seizoen dan dat wij nu op dit moment al 
mogen zijn. 
Tonnie, bedankt voor je tijd en succes komende zondag! 
 
 

05-05-2019 Hollandia 1 – RKZVC 1: 0 – 1 (0 – 1) 
RKZVC kruipt weer richting top 
RKZVC leek na de nederlaag bij SDO op paaszaterdag af te haken voor de prijzen aan het eind van de competitie maar 
door het verrassende verlies vandaag van SDO en DEM is de achterstand op die twee ploegen nu nog slechts twee 
punten met nog drie wedstrijden te gaan. De achterstand op koploper Hoogeveen lijkt te groot maar de kans op deel te 
nemen aan de nacompetitie is beslist weer aanwezig. 
 
De wedstrijd van vandaag was van geen van beide ploegen best. Veel onnauwkeurigheid van beide kanten en aan 
Zieuwentse kant viel het op dat veel spelers onderuit gleden (hebben ze geen voetbalschoenen meer met noppen voor 
natuurgras??). In de 7e minuut was er een eerste mooie Zieuwentse aanval maar de voorzet werd onderschept. Een 
minuut later pakte keeper Huib Jonkman een laag schot van een Hoornse spits netjes. In de 13e minuut kreeg Wout 
Blasman een mooie kans maar zijn aanname was niet goed waardoor de Hoornse keeper kon redden. Na een Hoorns 
schot (net over) en kopbal (ruim naast) viel de achteraf beslissende goal in de 28e minuut. De voorzet van Waldo 
Rhebergen werd door Sjors Storkhorst ineens op de slof genomen (richting linker bovenhoek) waarop de Hoornse keeper 
met een knappe reflex de bal nog tegen de paal wist te werken. Vervolgens kon Joey Belterman met een simpele intikker 
de 0-1 scoren. Afgezien van een afstandsschot van Hollandia dat ruim over ging, werden er voor rust geen kansen meer 
gecreëerd. 
 
Na rust ging Hollandia meer druk zetten maar echt uitgespeelde kansen leverden dat niet op. Het gevaarlijkst waren twee 
schoten van (ruim) buiten de zestienmeter. De eerste ging twee meter naast en bij de tweede had RKZVC geluk 
(Hollandia pech) omdat de bal van richting werd veranderd en slechts een meter naast ging. Halverwege de 2e helft 
ontworstelde RKZVC zich meer aan de druk. Het eerste gevaar in de 24e minuut was een schot door Sjors Storkhorst 
vanaf de middellijn over de keeper maar ook net over goal. Tien minuten later kwam Joey Belterman op links helemaal 
door maar hij twijfelde te lang met afspelen waarna de Hoornse keeper hem de bal van de voet plukte. Hollandia werkte 
vervolgens veel met hoge voorzetten en die leken vanaf de zijkant dreigend maar iedere keer kon de Zieuwentse 
verdediging wegkoppen of plukte Huib Jonkman de bal uit de lucht. Twee minuten voor het eind werd een gekraakt schot 
van Sjors Storkhorst nog tot corner verwerkt door de Hoornse keeper en een minuut later ging een Hoornse kopbal ruim 
over. 
 
Na vandaag is er weer van alles mogelijk voor RKZVC in de wetenschap dat (bijvoorbeeld) Hoogeveen op 19 mei thuis 
DEM ontvangt. Het is leuk om mee te blijven spelen voor de prijzen en dat zal voor spelers en staf voldoende motivatie 
zijn om volgende week thuis van Fortuna Wormerveer te willen winnen. 
 
De volgende competitiewedstrijd is 12 mei thuis tegen Fortuna Wormerveer om 14.00. 
 
 
Voorbeschouwing op RKZVC - Fortuna Wormerveer met Robert te Focht 
Er zijn nog drie wedstrijden te spelen in de hoofdklasse A en na afgelopen weekend ligt ineens alles 
weer open. Deze week blikken wij vooruit op de komende thuiswedstrijd op zondag 12 mei a.s. 
tegen Fortuna Wormerveer. Dit doen wij met teammanager Robert te Focht. Welke taken heeft hij, 
welke rol heeft hij binnen de groep en hoe heeft hij het afgelopen jaar ervaren? 
 
Het is jouw eerste jaar als teammanager, hoe is dit bevallen? Is het wat je er van verwachtte? 
Natuurlijk is het even wennen in het begin. De taakomschrijving is duidelijk maar het is natuurlijk 
afwachten hoe alles loopt. Het trainingskamp, de communicatie binnen het team en de 
communicatie tussen het team en het bestuur, dat zijn de voornaamste taken voor mij als 
teammanager. Zolang het goed gaat met een team is het werk voor een teammanager een stuk eenvoudiger en hier was 



  

  

zeker sprake van afgelopen jaar. Dat de resultaten positief waren, speelt hier uiteraard ook een grote rol in. Daarnaast is 
het een zeer zelfstandig en volwassen team dat geweldig met elkaar omgaat. Het bevalt mij mede daarom allemaal heel 
goed en het voldoet zeker aan de verwachtingen. Ik vind het leuk. Het is samenspel met heel veel mensen die 
gezamenlijk iets historisch neerzetten op een geweldig hoog niveau van sport. 
 
Hoe ervaar jij het onderdeel zijn van deze groep?  
In het begin moet je je weg nog een beetje vinden. Ik moest wennen aan de groep, maar de groep moest zeker ook aan 
mij wennen. Ik vervul de taken op mijn eigen manier en zo deed Paul (Bürer, voorganger van Robert als teammanager 
red.) dat ook op zijn eigen manier. Dan is het even schakelen in het begin, zeker voor de spelers. Ik ben geen trainer of 
voetballer want naar mijn mening zijn dat de belangrijkste mensen binnen een voetbalteam. Mijn functie is aanvullend, 
maar verder gaat het elftal in principe niet beter voetballen door mij. 
 
Ga je volgend jaar door? 
Volmondige ja. Althans dat is wel mijn intentie en wat ik van spelers en de staf hoor, is die intentie er ook vanuit hen. 
 
Wat waren jouw doelen aan het begin van dit seizoen? Zijn deze behaald? 
Voor mij zelf was het belangrijk dat de spelers wisten dat als zij iets nodig hadden, zij een beroep konden doen op mij. 
Daarnaast moest iedereen weten wat zij aan mij hebben en wilde ik van de spelers duidelijk hebben wat zij van mij 
verwachtten. Ook richting het bestuur: wat wil het team hebben en wat kan en wil het bestuur daarin faciliteren. Daarmee 
ben ik nu ook weer bezig voor volgend seizoen. Voeding, busreizen, etc. Dat soort zaken die het bestuur faciliteert: zijn 
daar behoeftes in, moet daar nog iets in veranderen? Het bestuur heeft een budget voor de hele vereniging en daar 
maken wij een onderdeel van uit. Het komt wel eens voor dat wij iets willen, maar waar het bestuur van zegt dat dat niet 
gaat gebeuren. Dan ga je daarmee terug naar de groep: hoe kunnen we dit anders inrichten, hoe kunnen wij dit anders 
organiseren, compromissen op andere gebieden sluiten, noem het maar. 
 
De uitwedstrijd tegen Fortuna Wormerveer was de allereerste wedstrijd ooit in de hoofdklasse en werd met 0-1 
gewonnen. Komende zondag staat de return hiervan op het programma. Jullie als huidige nummer 4 tegen de 
huidige nummer 15. Wat denk je van de wedstrijd? 
Het zal een zware wedstrijd worden. De wedstrijd op (volgens mij) 2 september 2018 was ook een moeilijke wedstrijd 
tegen een goede tegenstander. Wij waren allebei net gepromoveerd en beide teams hadden kansen in deze wedstrijd. 
Vlak voor tijd schoten zij ook nog op de paal, maar verder stonden wij toen verdedigend goed. 
Komende zondag verwacht ik een stugge ploeg. Zij zullen niet veel weggeven en zij zullen vechten voor hun laatste 
kansen in de hoofdklasse. Momenteel staan zij op rechtstreekse degradatie en dat willen zij natuurlijk omwenden. Die 
hebben de handdoek zeker nog niet in de ring gegooid, dus wij mogen onze borst nat maken. Wat ik weet van hen is dat 
zij een beweeglijke spits hadden die fungeerde als aanspeelpunt. Er van uitgaande dat hij er bij is, verwacht ik dat zij 
weer via hem gaan spelen. 
Afgelopen weken hebben wij ook (te) veel laten liggen. Dus het moet beter. Met een fitte selectie moeten wij in staat zijn 
de wedstrijd te winnen, maar het zal zeker geen eenvoudige wedstrijd worden. Wij moeten geconcentreerd spelen. Ik 
verwacht ook wel dat we deze wedstrijd winnen, ook na afgelopen zondag. Verdedigend weinig weggegeven. 3-0. 
 
Geloof jij nog in het kampioenschap en/of promotiewedstrijden na afgelopen zondag? 
Een kampioenschap zal héél moeilijk worden. Wij zijn nog niet weg want het kan theoretisch gezien nog. Met de nadruk 
op theoretisch. Volgend weekend is bijvoorbeeld Hoogeveen – DEM. Als Hoogeveen wint, kunnen wij over DEM heen en 
kunnen wij ons nog meer focussen op de tweede plek achter Hoogeveen (wat recht geeft op promotiewedstrijden red.). 
Uiteraard is het afhankelijk van wat SDO doet, maar na afgelopen weekend sluit ik niks meer uit. Na zondag kan alles er 
zo weer helemaal anders uitzien. Wij moeten er in blijven geloven en zolang het nog kan, kan het nog. Wij kunnen nog 9 
punten winnen en Hoogeveen, SDO en DEM kunnen nog 9 punten verliezen. Wij moeten eerst maar eens zorgen dat wij 
zondag winnen en dan kijken wij weer verder. 
 
Robert, bedankt voor je tijd en succes komende zondag! 
 
 

12-05-2019 Hollandia 1 – RKZVC 1: 2 – 2 (0 – 1) 
RKZVC vecht zich met 10 man naar een punt 
Vandaag bleek weer eens dat in deze klasse geen enkele ploeg automatisch wint. Van de top vier won alleen DEM thuis 
nipt van het al gedegradeerde RKHVV. Koploper Hoogeveen verloor bij AWC, SDO verloor thuis van MSC en RKZVC 
moet tevreden zijn met een gelijkspel tegen degradatiekandidaat Fortuna Wormerveer. Wel is het jammer dat RKZVC niet 
won want dan waren ze weer op de 3e plaats gekomen met mogelijk recht op de nacompetitie. Maar de kans om aan de 
nacompetitie mee te doen is er nog steeds. 
De wedstrijd begon mat waarbij na een kwartier de eerste Zieuwentse doelpoging kwam van Sjors Storkhorst wiens schot 
geblokt werd. In de resterende tijd voor rust beheerste het technisch goed spelende Fortuna grotendeels het veldspel en 
zorgde ook voor het meeste doelgevaar. In de 23e minuut kwam het daarbij op een 0-1 voorsprong na een vrije trap die 
hard door Robin Hoogstra via de onderkant van de lat werd binnen gekopt. In de resterende voor rust tijd ging een schot 
van Fortuna net voor de kruising langs, een schot ging een halve meter over en een derde doelpoging ging recht op 
keeper Huib Jonkman af. Van Zieuwentse kant was er alleen op slag van rust een doelpoging van Mart Schutten dat ruim 
naast ging. 



  

  

Na rust ontbrandde de strijd pas echt. Eerst ging een eerste schot van Fortuna net over maar in de 50e minuut trok 
RKZVC de stand gelijk na een voorzet van rechts van Waldo Rhebergen. De bal werd in het centrum voor goal nog 
enigszins gekraakt waarna Jens Schutten het snelste reageerde en de 1-1 binnen schoot. RKZVC greep het initiatief 
maar kwam in de 55e minuut met 10 man te staan na een rode kaart voor Michiel Krabbenborg. De tien man kregen in 
het kwartier daarna nog de beste kansen met een schot van Sjors Storkhorst (recht op de keeper) en een voorzet van 
Joey Belterman werd nog net weggekopt. RKZVC kreeg daarbij ook nog de pech dat behalve Michiel ook de 2e 
centrumverdediger, Wouter Pillen, uitviel met een blessure en er daardoor even geschakeld moest worden in de opbouw. 
Fortuna begon in de overtalsituatie weer meer grip op het spel te krijgen mede omdat RKZVC wel bleef jagen op een 
overwinning en Fortuna soms gevaarlijk counterde. In de 71e minuut leverde dat een vrije trap op die hard op de lat werd 
geschoten. Twee minuten later zorgde een vrije trap van Sjors Storkhorst weer voor een dreigend situatie aan de andere 
kant waarop de Wormerveerse keeper op het laatst kon redden. Na een kans in de 83e minuut voor Wout Blasman ging 
een voorzet / schot van Joey Belterman rakelings voorlangs. In de 87e minuut leek het ‘noodlot’ voor RKZVC toe te slaan 
na een counter van Fortuna en de vrijstaande Luuk Purvis de 1-2 binnen schoot. Binnen de minuut sloeg RKZVC echter 
terug. Via een combinatie met Waldo Rhebergen kwam Sjors Storkhorst op rechts vrij door. Zijn voorzet op maat werd 
door Wout Blasman perfect in de linker benedenhoek binnen gekopt voor de 2-2 waarmee ook de eindstand werd bereikt. 
De spanning in de top blijft mede omdat volgende week de topper Hoogeveen – DEM (nrs 2 en 1) wordt gespeeld. Wil 
RKZVC mee blijven doen, dan moeten ze komende zondag wel winnen van Silvolde dat de laatste tijd erg goed in vorm 
is. 
Zondag 19 mei speelt RKZVC om 14.00 thuis tegen Silvolde. 
 
 
Voorbeschouwing op RKZVC - Silvolde met Wout Blasman 
Deze week blikken wij vooruit op de komende thuiswedstrijd op zondag 19 mei a.s. tegen Silvolde. 
Met wie anders kunnen wij dit doen dan met Wout Blasman. Oud speler van Silvolde, op dit moment 
een van de spitsen van RKZVC en met ingang van komend seizoen wederom spelend voor 
Silvolde. Hij heeft het over zijn keuze voor RKZVC, de keuze om RKZVC nu toch weer te verlaten 
en ook wil hij nog wat zeggen tegen de jongens van de A, aan wie hij de tweede seizoenshelft 
training heeft gegeven! 
 
Silvolde wilde jou in de afgelopen winterstop ook hebben, maar toch koos je voor RKZVC. Waarom deze keuze?  
Afgelopen zomer ben ik naar GVVV gegaan vanwege mijn sportieve ambities. Ik werd gescout door de technische 
commissie en dus niet direct door de trainer, die het vervolgens niet echt in mij zag zitten. Vervolgens kwam ik helaas 
weinig aan spelen toe en om toch te spelen, heb ik gekozen om ergens anders te gaan voetballen. Toen is de keuze 
gevallen op RKZVC. Toentertijd leek het voetballen bij RKZVC mij beter voor mijn ontwikkeling, gezien de ontwikkeling 
die de huidige spelers doormaakten en de positie waar zij toen op stonden. Daarnaast had ik een goed gevoel bij de club 
en de mensen met wie ik daarvoor heb gepraat. 
Hoe kijk je nu tegen die keuze aan? Sta je er nog achter?  
Nog altijd sta ik 100% achter mijn keuze. Het is wel anders gelopen dan ik voor tijd had verwacht, maar ik heb wel super 
veel geleerd dit seizoen. Het heeft mij als persoon verrijkt en mij als spits verbreed. Ik heb gespeeld in een andere 
spelvorm dan bij Silvolde en daar heb ik veel aan gehad. 
 
Hoe heb jij het afgelopen halve jaar beleefd?  
Vanaf het begin ben ik goed opgevangen door de jongens van het team, daarover ben ik erg positief. Ik kwam opeens 
halverwege het seizoen binnen en dat is ook voor de anderen even wennen. In het halve jaar heb ik ontzettend veel 
geleerd en daarnaast is er echt een topsfeer in het team met een goede staf daaromheen. Dus het afgelopen halve jaar 
heb ik positief beleefd. 
 
Waarom heb je nu toch weer de keuze gemaakt om (alsnog) terug te keren naar Silvolde?  
Ik heb voor mezelf deze keuze gemaakt omdat ik denk dat ik bij het spel van Silvolde toch meer tot mijn recht kom. De 
speelstijl van Silvolde past meer bij mij. Ik ben meer een eindstation, meer de afmaker van voorzetten. Daar haal ik mijn 
energie uit. Bij Zieuwent ben ik meer een tussenstation. Daar wordt van mij verwacht dat ik de bal ophaal en het spel 
verleg daar waar nodig. Daarmee kom ik nou eenmaal minder in mijn spel en worden mijn kwaliteiten minder gebruikt. 
Maar daarom heb ik wel juist veel geleerd van afgelopen seizoen. Ik denk sowieso dat ik mij nu als spits heb verbreed en 
verrijkt.  
 
Het afgelopen halve jaar heb je ook training gegeven aan de jongens van de A, hoe is dat bevallen? Is er nog iets 
dat je tegen die jongens wil zeggen?  
Met de jongens van de A is het ook een leuke tijd geweest. Het is een hartstikke leuke groep. Zij houden van een dolletje, 
maar als het moet wel serieus zijn en zo ben ik zelf ook. Mede daarom is er wat mij betreft zeker een klik met de jongens. 
Daarnaast wil ik de jongens zelf ook een compliment geven. Het is goed om te zien hoe zij met alles zijn omgegaan, een 
nieuwe trainer op de donderdag, andere situatie en de omgang met elkaar. Het was voor mij ook een nieuwe doelgroep 
en ik wil hen ook bedanken dat ik veel van hen heb kunnen leren. 
 
Na de winterstop stond Silvolde nog op de een-na-laatste plek. Zij zijn ondertussen maar liefst acht plaatsen 
gestegen en staan nu zevende. De laatste vier wedstrijden hebben zij allemaal gewonnen (waaronder tegen de 



  

  

twee hoogst geklasseerde teams in de competitie), met maar één doelpunt tegen. Wat verwacht je van komende 
wedstrijd?  
Ik verwacht een mooie maar zeker lastige wedstrijd met hopelijk veel publiek. Aan ons de taak om te winnen, al zal dat 
erg lastig worden. Het is zoals je al zegt knap wat zij de afgelopen wedstrijden voor elkaar hebben gekregen. Dat is ook 
hetgeen wat zij de afgelopen jaren telkens voor elkaar hebben gekregen: met weinig tegendoelpunten het veel teams erg 
lastig maken. Wij moeten gewoon volle bak gaan en alles geven. Dan heb ik het gevoel dat de competitie nog erg mooi 
kan eindigen voor ons. 
 
Ga je juichen als je scoort?  
Zeker. Ik speel nu voor Zieuwent en dan is er maar een ding belangrijk: winnen en de nacompetitie halen. 
 
Wat verwacht je van het eind van de competitie?  
Hoe en waar we eindigen, durf ik niet te zeggen. Dat is lastig omdat er de afgelopen weken telkens veel veranderde en 
iedereen veel punten laat liggen. Ik zeg je wel: als wij twee keer winnen, ga ik er van uit dat wij de nacompetitie halen. 
 
 

19-05-2019 RKZVC 1 - Silvolde: 1 – 1 (1 – 1) 
Boeiende Achterhoekse derby tegen Silvolde 
In een open wedstijd genoot het talrijke publiek vandaag van een spektakel met kansen aan beide kanten. Gezegd moet 
worden dat Silvolde hierbij de meeste kansen kreeg en het zeker ook aan keeper Huib Jonkman te danken was die vaak 
knap redde op goede inzetten van Silvolde. 
 
Al in de 3e minuut kwam Silvolde op een 0-1 voorsprong nadat een vrije trap door Wouter Ebbers in de rechter 
bovenhoek werd binnen gekopt. Daarna zat het RKZVC tweemaal niet mee. In de 11e minuut kon Sjors Storkhorst met 
een sliding net niet goed bij de bal en tikte naast. In de 19e nam Waldo Rhebergen een afgeslagen cornerbal ineens op 
de slof maar stuiterde de bal via de onderkant van de lat er weer uit. Nadat eerst drie schotpogingen van Silvolde werden 
geblokt pakte Huib Jonkman in de 30e minuut een goed Silvolds schot in de linker benedenhoek knap. Drie minuten later 
volgde de gelijkmaker nadat Steffen IJzereef vanaf de middellijn snel opstoomde. Hoewel zijn harde schot van 20 meter 
afstand recht op de keeper was, had de Silvoldse keeper er toch moeite mee waarna Sjors Storkhorst er als de kippen bij 
was om de 1-1 binnen te tikken. In de 39e minuut was het weer Huib Jonkman die een inzet na een Silvoldse corner 
goed weg werkte en vier minuten later had Toby Bokkers geluk toen hij wilde opruimen maar Huib steenhard recht op de 
knieën schoot. 
 
Hoewel Silvolde na rust met 10 man speelde omdat Alexander Tempels op slag van rust direct rood kreeg, veranderde 
het spelbeeld nauwelijks. In de 53e minuut was de eerste hachelijke situatie voor het Zieuwentse doel maar na enig 
gegrabbel kon Huib Jonkman de bal pakken. Na een Zieuwentse uitval over rechts waarbij de voorzet netjes onderschept 
werd door de Silvoldse keeper werd in de counter de bal over kopte. Om aan te geven dat de aanvallen heen en weer 
bleven golven: in de daarop volgende counter schoot Joey Belterman in behoorlijk vrije positie te zacht in. Huib Jonkman 
tikte nog maar weer eens een knappe vrije trap uit de linker bovenhoek en een schot van Jens Schutten werd geblokt. In 
de 64e minuut had RKZVC echt geluk na een Silvoldse corner. De scheidsrechter floot dat het een goal was maar ging 
toch voor overleg naar de assistent-scheidsrechter. Op advies van de assistent-scheidsrechter werd het doelpunt alsnog 
niet toegekend! In de 68e waren er weer twee geweldige reddingen van Huib Jonkman op doelpogingen van Silvolde. 
Langzamerhand werden de krachten bij Silvolde toch wat minder en kreeg RKZVC mogelijkheden. Helaas was de laatste 
pass iedere keer net niet goed. Zo schoot Jens Schutten in het zijnet en werden twee voorzetten voor goal net niet 
bereikt door Zieuwentse spitsen. Een schot van Joey Belterman ging in het zijnet (had voor moeten zetten) en een schot 
van Sjors Storkhorst werd nog geblokt. 
 
Geen van beide ploegen bereikte het voor vandaag gestelde doel. Silvolde ging voor revanche voor de thuisnederlaag 
hetgeen niet volledig lukte. RKZVC ging voor het bereiken van de nacompetitie en dat lukte ook niet omdat concurrent 
SDO wel won. In de laatste uitwedstrijd volgende week in Gendt gaat het dus om des keizers baard. Laatste conclusie: 
na drie achtereenvolgende kampioenschappen eindigt RKZVC als debutant in de hoofdklasse definitief op de 4e plaats. 
Een geweldige prestatie! 
 
Zondag 26 mei speelt RKZVC om 14.00 uit tegen De Bataven. 
 
 
Voorbeschouwing op De Bataven - RKZVC met Arjen Nijman 
Vandaag kijken wij vooruit naar de laatste wedstrijd van dit seizoen: in Gendt, tegen De Bataven. Dit doen wij met Arjen, 
sinds dit jaar assistent-trainer van Laurens. Niet veel mensen zullen Arjen kennen en daarom is dit een ideale 
gelegenheid om hem wat beter te leren kennen!  
 
Om met de deur in huis te vallen: wie is Arjen?  
Ik ben 27 jaar, woon in Lichtenvoorde, sinds dit jaar assistent bij RKZVC, voetbaltrainer bij de Graafschap O14 en docent 
lichamelijke opvoeding bij Klein Borculo. Volgend jaar zal ik de stap maken van de Graafschap JO14 naar NEC JO14. De 
afgelopen drie jaar heb ik mij bij de Graafschap goed kunnen ontwikkelen. Echter is NEC toch weer een stap vooruit en 
past hun benadering van het voetbal/opleiden ook beter bij mij. 



  

  

  
Je bent al jaren lang trainer bij meerdere clubs, waaronder de Graafschap. Wat is het mooiste wat je hebt 
meegemaakt als trainer?  
Los van de momenten bij RKZVC, denk ik 2 jaar geleden met de Graafschap een toernooi in Turijn. Een week lang met 
zijn allen op een toptoernooi met 64 teams in Italië. Goed voor de ontwikkeling van die spelers om zoiets mee te maken. 
Uiteindelijk kregen we het ook nog voor elkaar om de halve finale te halen, daar heb ik mooie herinneringen aan! 
  
Wat heeft jouw voorkeur, de jeugd (zoals de O14 bij de Graafschap) of senioren (zoals nu het eerste bij RKZVC)?  
Daar kan ik niet tussen kiezen. Ik vind het belangrijk om mijzelf te blijven ontwikkelen en deze combinatie vind ik nu juist 
mooi. Specialisatie in de jongere doelgroep, maar ook zien hoe het er bij senioren aan toe gaat. Dat is een groot verschil 
in benadering. Ik kan niet in de toekomst kijken, maar uiteindelijk wil ik fulltime voetbaltrainer worden. Fulltime jeugd of 
hoofdtrainer, dat maakt mij nu niet uit. De combinatie ligt mij nu juist goed en daardoor ontwikkel ik mij nu maximaal. 
  
Hoe is het afgelopen jaar bevallen?  
Het eerste jaar is heel goed bevallen. Met Rinus Laurens, de hele staf, alle spelers. Het is een heel hecht team en een 
mooi team om mee te werken, met een aantal uitzonderlijke kwaliteiten. RKZVC is een mooie club met een gezellige 
sfeer! 
 
Wat is het mooiste moment van het afgelopen seizoen volgens jou?  
Dan denk ik toch het trainingskamp. Als je ziet wat zo’n trainingskamp met een team doet en de gesprekken/activiteiten 
die je hebt. Dat maakt uiteindelijk een team erg hecht en heeft zo veel voordelen. Iets wat ik ook bijzonder vond was de 
begin periode van de competitie. De onwetendheid van waar staan wij in de competitie. Dat je in de rust voor staat en 
wederom het gevoel hebt ‘hier is weer wat te halen, waar gaat dit heen’?. Uiteraard was het ook erg mooi dat Laurens de 
Rinus Michels Award voor amateurtrainer van het jaar in ontvangst mocht nemen. Dat is een enorme erkenning voor 
hetgeen wat hij, maar ook de hele club de laatste jaren heeft bewerkstelligd. 
  
Blijf je volgend jaar nog bij RKZVC?  
Volmondige ja. In dezelfde rol. 
  
Heb je voor volgend jaar nog nieuwe doelen?  
Afgelopen jaar heb ik trainingen en een paar wedstrijden moeten missen i.v.m. activiteiten van de Graafschap. Dat was 
achteraf geen ideale situatie. Volgend jaar kan ik het beter combineren met NEC en dan kan ik ook meer delen van de 
training gaan geven en steeds meer gaan uitvoeren binnen de club. Ook gaan wij ons verder verdiepen in Playertek en 
kijken hoe wij hier meer informatie uit kunnen halen, om dat vervolgens te gebruiken in de praktijk. 
  
Heb jij nog tips voor andere trainers bij RKZVC?  
Met name dat het element plezier en de norm erg belangrijk zijn tijdens een voetbaltraining. Spelers die plezier ervaren 
zullen intrinsiek gemotiveerd raken en daardoor beter en harder gaan trainen. Daarnaast proberen om spelers veel in 
complexe spelvormen zetten waarbij ze zelf leren om de ‘beste’ keuze te maken in verschillende situaties. 
  
Bataven strijdt nog tegen degradatie, jullie zijn uitgespeeld. Hoe zorgen jullie er als staf voor dat de jongens toch 
optimaal presteren en alles willen geven?  
Ik denk dat elke sporter altijd een wedstrijd wil winnen. Wij als staf proberen de spelers net zo voor te bereiden als voor 
elke andere wedstrijd. De training voor de wedstrijd, de voorbespreking, die zullen niet afwijken. Zondag moet iedereen er 
gewoon weer staan en wordt van iedereen verwacht dat iedereen er vol voor gaat. 
  
Wat verwacht jij van de wedstrijd?  
Ik verwacht dat het seizoen goed wordt afgesloten en dat wij uiteindelijk met 1-2 gaan winnen. 
Vorige keer is met 5-3 gewonnen en de Bataven is een ploeg die alles zal geven. Met nu extra spanning voor hen, want 
zij willen zich kosten wat kost handhaven. 
  
Ben jij nu achteraf tevreden met, naar alle waarschijnlijkheid, een vierde plaats?  
Als je op voorhand had gezegd dat je vierde zou worden, had iedereen het meteen geaccepteerd denk ik. 
Maar als ik nu kijk naar de wedstrijden waarin wij het zelf hebben laten liggen, had er misschien wel meer ingezeten. Als 
je theoretisch kijkt naar de competitie, heb je maar één punt tegen de bovenste drie ploegen gepakt. Dus dat is dan qua 
stand in competitie ook terecht. Al met al is het nu nog wel even balen! 
 
 

26-05-2019 De Bataven 1 - RKZVC 1: 4 – 1 (3 – 0) 
RKZVC sluit seizoen belabberd af na een fantastisch seizoen 
Voor RKZVC stond er vandaag niets meer op het spel omdat het voor aanvang al vast stond dat RKZVC als vierde zou 
eindigen. Voor De Bataven stond er nog veel op het spel om eventueel de nacompetitie tegen degradatie te ontlopen. 
 
Het verschil in belangen was vanaf het begin duidelijk. De Bataven begon fel en RKZVC veel te slap. Na 13 minuten 
stond de 3-0 al op het bord. In de 3e minuut schoot keeper Huib Jonkman tegen de jagende Tim Waterink op waarna de 
bal zo het doel in rolde. In de 10e minuut werd Waldo Rhebergen afgejaagd waarna Stef Beijer simpel de 2-0 scoorde. 



  

  

En in de 13e minuut, na weifelend ingrijpen in het centrum, schoot Tim Waterink met een goed geplaatst schot de 3-0 
binnen. RKZVC kreeg voor rust twee behoorlijke kansen. Bij de eerste in de 26e minuut, op aangeven van Mart Schutten, 
mislukte de poging tot een lob van Sjors Storkhorst. In de 34e minuut gaf Joey Belterman op Jens Schutten maar 
reageerde de Bataafse keeper goed op het mooie schot. De Bataven bleef tot rust feller maar miste een drietal 
behoorlijke kansen om de score verder op te voeren. 
 
In de tweede helft was het spelbeeld meer in evenwicht en kwamen er ook kansen maar het echte gif om er meer uit te 
halen zat er aan Zieuwentse kant niet in. Vijf minuten na rust was er een mooi schot van Mart Schutten en even later, na 
een corner, ging de inzet van Sjors Storkhorst na een onverwachte kans naast. In de 59e minuut ging een gevaarlijke 
Gendtse vrije trap via een speler (of was het Huib Jonkman) en de paal er niet in. De in het veld gekomen Wout Blasman 
scoorde in 68e minuut op aangeven van Mark te Winkel fraai de 3-1 vanuit een schuine hoek. Een minuut later herstelde 
Damon van Hoften het verschil nadat hij ongehinderd door het centrum kon lopen en beheerst de 4-1 op het bord zette. 
Helaas moest vijf minuten later Wout Blasman het veld verlaten (vermoeden op hersenschudding), hetgeen voor hem 
een ongelukkig afscheid van RKZVC betekende. Omdat RKZVC de wissels verbruikt had, moest RKZVC het resterende 
kwartier met 10 man uitspelen. De spits van De Bataven kreeg in de slotminuten nog een opgelegde kans maar plaatste 
de bal naast. Van Zieuwentse kant waren twee schoten vanaf de middellijn van Sjors Storkhorst nog aardig om te zien 
maar beide wel over de keeper maar ook naast goal. 
 
Volgens een Zieuwentse speler had de wedstrijd voor RKZVC vandaag op papier afgehandeld kunnen worden. Jammer 
van vandaag maar wat heeft het altijd talrijk aanwezige “Zieuwentse” publiek dit seizoen kunnen genieten van prachtige 
wedstrijden. Na drie kampioenschapen achter elkaar nu de 4e plaatst bereiken is een topprestatie van spelers en staf. Ze 
hebben tot de één na laatste wedstrijd voor de prijzen meegedaan. Promotie naar de 3e divisie zou misschien momenteel 
ook wel te veel van het goede zijn geweest. Maar RKZVC heeft toch een prijs: volgend jaar staat de derby tegen Longa 
’30 weer op het programma. Spelers hebben nu, na een erg lang seizoen, 5 a 6 weken rust waarna begin juli de eerste 
voorbereiding voor het volgende seizoen al weer begint. Voor nu, allen bedankt en hopelijk tot volgend seizoen. 
 


