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Voorwoord 
In dit naslagwerk staat veel info over (de teams van) RKZVC in het seizoen 2019 - 2020. 
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. 
 
 

Inhoud 
  

LINKS NAAR ANDERE BESTANDEN VAN HET SEIZOEN 2019 - 2020 3 
RKZVC 1 2019 - 2020 4 
RKZVC 2 2019 - 2020 12 
RKZVC 3 2019 - 2020 15 
RKZVC 4 2019 - 2020 16 
RKZVC 5 2019 - 2020 18 
RKZVC 6 2019 - 2020 19 
RKZVC 45+ 1 2019 - 2020 (foto 2017 - 2019) 21 
RKZVC 45+ 2 2019 - 2020 (foto 2017 - 2019) 24 
RKZVC JO19-1 2019 - 2020 25 
RKZVC JO17-1 2019 - 2020 26 
RKZVC JO17-2 2019 - 2020 27 
RKZVC JO15-1 2019 - 2020 28 
RKZVC JO15-2 2019 - 2020 29 
RKZVC JO13-1 2019 - 2020 29 
RKZVC JO13-2 2019 - 2020 30 
RKZVC JO12-1 2019 - 2020 Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
RKZVC JO11-1 2019 - 2020 31 
RKZVC JO11-2 2019 - 2020 33 
RKZVC JO10-1 2019 - 2020 35 
RKZVC JO8-1 2019 - 2020 37 
RKZVC JO7 2019 - 2020 40 
VERENIGINGSDAG 18 JUNI 2017 40 
PERSBERICHTEN 41 
DIGITALE NIEUWSBRIEVEN SEIZOEN 2019 - 2020 46 
WEBSITE en TWITTER BERICHTEN 2019 - 2020 54 
WEDSTRIJDVERSLAGEN RKZVC 1 2019 - 2020 94 
COLUMN HOOFDTRAINER LAURENS KNIPPENBORG 128 

 
 
Samenstelling: Bennie Storkhorst  Foto’s: Dick Schieven, Henk Winkel en Lotte Bekkenutte  



3 

 

LINKS NAAR ANDERE BESTANDEN VAN HET SEIZOEN 2019 - 2020 
 
In dit voetbaljaarboek van het seizoen 2019 - 2020 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 2019 - 2020 

− link Notulen van de jaarvergadering op 17 september 2018 

− link RKZVC 1 Naslag 2019 - 2020 (wedstrijdverslagen in De Gelderlander)  
 
Links naar alle video samenvattingen in het seizoen 2019 - 2020. 

− link 2-9-2019 RKZVC 1 - EHC Heuts 1 link Interview Laurens Knippenborg + René Smeets 

− link 8-9 -2019 Moerse Boys 1 - RKZVC 1 

− link 14-9-2019 RKZVC 1 - Longa ’30 1 link Interview Laurens Knippenborg + Erik Zandstra 

− link 29-92019 RKZVC 1 -Juliana ’31 1   

− link 27-10-2019 RKZVC 1 - AWC 1   
− link 10-11-2019 RKZVC 1 - Baronie 1 link Interview Laurens Knippenborg + Jurriaan van Poelje 

− link 20-11-2019 Succes is maakbaar 

− link 24-22-2019 RKZVC 1 - Minor 1 link Interview Laurens Knippenborg + Paul Meulenberg 

− link 8-12-2019 RKZVC 1 - OJC Rosmalen 1 link interview Laurens Knippenborg + Wim Leushuis 

− link 5-1-2020 Aftrap jubileumjaar RKZVC 75 jaar 

− link 5-1-2020 Nieuwjaarstoespraak 2020 Johnny Cuppers 

− link 20-1-2020 RKZVC 1 - Unitas 1 link Interview Laurens Knippenborg + Enis Ulusan 

− link 2-2-2020 RKZVC 1 - Moerse Boys 1 link Interview Laurens Knippenborg + Jurgen Arnouts 

− link 15-2-2020 RKZVC 1 - Silvolde 1 link Interview Laurens Knippenborg 

− link 9-3-2020 RKZVC 1 - IFC 1 link Interview Laurens Knippenborg + Jack van den Berg 

− link 24-3-2020 Motivatiefillmpje: “1 team, 1 way, 1 mission, 1 history” 

− link Laurens Knippenborg bedankt  

− link Sponsorcontracten loting winnaars 

− link Regio 8 Succestrainer Laurens Knippenborg zwaait af bij RKZVC 
 
Links naar fotoreportages in het seizoen 2019 - 2020 van RKZVC door Lotte Bekkenutte 

− link 1-9-2019 RKZVC 1 - EHC Heuts 1 

− link 14-9-2019 RKZVC 1 - Longa ‘30 1 

− link 21--2019 Silvolde 1 - RKZVC 1 

− link 29-9-2019 RKZVC 1 - Juliana ’31 1 

− link 21 + 22-102019 Pupillen 2-daagse 

− link 27-10-2019 RKZVC 1 - AWC 1 

− link 10-11-2019 RKZVC 1 - Baronie 1 

− link 24-11-2019 RKZVC 1 - RKSV Minor 1 
− link 8-12-2019 RKZVC 1 - OJC Rosmalen 1 
− link 5-1-2020 Seesing Personeelsrun, nieuwjaarsreceptie en aftrap 75-jarig jubileum 
− link 19-1-2020 RKZVC 1 - Unitas 1 
− link 2-2-2020 RKZVC 1 - Moerse Boys 1 
− link 15-2-2020 RKZVC 1 - Silvolde 1 

  

https://www.youtube.com/user/RKZVCTVZIEUWENT/videos
http://rkzvc.mijnalbums.nl/
https://website.storage/Data/RKZVC/RTE/Bestanden/MenuItem/418/De_Voorzet_2019-2020.pdf
https://website.storage/Data/RKZVC/RTE/Bestanden/MenuItem/330/Concept_Verslag_jaarvergadering_2018.pdf
https://www.rkzvc.nl/Data/RKZVC/Modules/TekstPagina/Front/bestanden/_specifiek/M_417/RKZVC_1_-_Naslag_De_Gelderlander_2017-2018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=RNCeceOPZL8
https://www.youtube.com/watch?v=vGd689LbeZ4
https://www.youtube.com/watch?v=uiutzkQJTiQ&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=YblzQE41Xzo&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=Qwtstyjz4no&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=6ZAYdlfI_Tc&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=6ZAYdlfI_Tc&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=uo4YptakrMw&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=uo4YptakrMw&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=rYjod0Z_8Bg&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=rYjod0Z_8Bg&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=rYjod0Z_8Bg&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=OAXJGutQLMQ&t=292s
https://www.youtube.com/watch?v=OAXJGutQLMQ&t=292s
https://www.youtube.com/watch?v=Ek3GeamsdII
https://www.youtube.com/watch?v=o-5ixeX0YSE&t=93s
https://www.youtube.com/watch?v=IbNyAq4ZpH8
https://www.youtube.com/watch?v=WJJQr8F2OEE
https://www.youtube.com/watch?v=KBo65UxNlJA&t=759s
https://www.youtube.com/watch?v=JafVuutOiVg&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=aUgM7Gykcf0&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=ozssxdIZX1c&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=z4c2EO_yip0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=abZl-fu3l74&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=K6z60Vse7ro
https://www.youtube.com/watch?v=ngFT9Qr44j0
https://www.youtube.com/watch?v=kdWN-bhHq5Y&t=558s
https://www.youtube.com/watch?v=yPbbF1xuz3I
https://www.youtube.com/watch?v=ktJw__PMGIc
https://www.youtube.com/watch?v=zDk0FWqdkP8&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=otfcOteVV70&t=3s
https://www.regio8.nl/succestrainer-knippenborg-vertrekt-bij-rkzvc/content/item?1143260
https://myalbum.com/album/wK4JSs7ymU27
https://myalbum.com/album/8CaxBgMa7hjn
https://myalbum.com/album/Cv8CRNiDznhu
https://myalbum.com/album/pkoRbR7NNwfN
https://myalbum.com/album/DGicPHxtAD3z
https://myalbum.com/album/xMBazkpYgyTj
https://myalbum.com/album/RMsTWi2fEVDA
https://myalbum.com/album/eZxL5sgebYdw
https://myalbum.com/album/2LwfPr2q7RfM
https://myalbum.com/album/N32H52QXb2nb
https://myalbum.com/album/6AanzCkwQdQa
https://myalbum.com/album/TKvZQqw9tKB5
https://myalbum.com/album/rKLs2vEk8LKJ
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RKZVC 1 2019 - 2020 

 
Boven vlnr:  Dylan Spekschoor, Freek Voogel, Mark te Winkel , Remco Buiting, Toby Bokkers, Björn Doppen, Jouke 

Knippenborg, Remco van Leeuwen, Joey Belterman,  
Midden vlnr: Helga Wolsink , Robert te Focht, Twan Gebbinck, Nick Spekschoor, Steffen IJzereef, Bart te Focht, 

Jens Schutten, Michiel Krabbenborg, Harm Bokkers, Siebe Klein Goldewijk en Tonnie Krabbenborg,; 
Onder vlnr: Mart Gebbinck, Sven Jurjus, Pepijn Teloh, Mike Angenent, Laurens Knippenborg, Arjan Nijman, 

Maarten te Velthuis, Tim Penterman, Waldo Rhebergen en Sjors Storkhorst 
Afwezig: Wouter Pillen, John Eekelder, Sjaak Jansen, Stijn van Zutphen, Pam Wieggers en Teun Hummelink. 
 
 
Technische staf van de 1e selectie van RKZVC in het seizoen 2019 - 2020 
 
Laurens Knippenborg  Arjan Nijman      Mike Angenent        Sjaak Jansen          Tonnie Krabbenborg  Bart te Focht  

        
 
Pasfoto’s van het medisch team van RKZVC in het seizoen 2019 - 2020 
 
John Eekelder Stijn van Zutphen Stan Kolkman Helga Wolsink Teun Hummelink 

     
 
Zie voor de wedstrijdverslagen achterin dit voetbaljaarboek. Zie voor column Laurens Knippenborg laatste hoofdstuk. 
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 Hoofdklasse B G W GL V P DPV DPT   1e periode G W GL V P DPV DPT 

1 Unitas 20 14 5 1 47 35 12  1 Unitas  10 6 4 0 22 18 7 

2 Halsteren 20 12 5 3 41 42 18  2 Juliana '31  10 6 3 1 21 34 14 

3 IFC 20 11 2 7 35 46 25  3 Halsteren  10 5 4 1 19 21 12 

4 Baronie 20 10 5 5 35 38 19  4 Baronie  10 4 5 1 17 14 8 

5 RKZVC 1 20 9 7 4 34 40 25  5 IFC  10 5 1 4 16 23 14 

6 Juliana '31 20 8 7 5 31 48 33  6 UDI'19/CSU  10 4 3 3 15 12 10 

7 OJC ROSMALEN 20 9 3 8 30 36 33  7 RKZVC  10 3 5 2 14 20 16 

8 UDI'19/CSU 19 8 5 6 29 28 22  8 Longa '30  10 4 2 4 14 17 16 

9 AWC 19 7 4 8 25 21 32  9 OJC ROSMALEN  10 4 2 4 14 15 16 

10 Longa '30 19 7 3 9 24 32 35  10 Silvolde  10 3 4 3 13 14 15 

11 SV Meerssen 19 5 7 7 22 20 29  11 EHC/Heuts  10 4 0 6 12 14 22 

12 Silvolde 19 5 5 9 20 19 28  12 RKSV Minor  10 4 0 6 12 12 20 

13 RKSV Minor 19 6 1 12 19 21 46  13 SV Meerssen  10 2 5 3 11 11 14 

14 Moerse Boys 20 4 6 10 18 29 38  14 Moerse Boys  10 2 4 4 10 18 20 

15 EHC/Heuts 20 5 1 14 16 23 49  15 AWC  10 1 1 8 4 9 27 

16 Nuenen 20 2 4 14 10 10 44  16 Nuenen  10 1 1 8 4 3 24 

                   

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

1 Unitas 9 7 1 1 22 14 4  1 UDI'19/CSU 1 1 0 0 3 4 0 

2 IFC 9 6 1 2 19 22 8  2 Baronie 1 1 0 0 3 4 1 

3 Halsteren 9 6 1 2 19 17 5  3 Halsteren 1 1 0 0 3 4 1 

4 AWC 8 5 3 0 18 11 5  4 RKZVC 1 1 0 0 3 3 1 

5 RKZVC 9 5 2 2 17 17 8  5 Unitas 1 1 0 0 3 3 1 

6 Baronie 9 5 0 4 15 20 10  6 OJC ROSMALEN 1 1 0 0 3 3 2 

7 OJC ROSMALEN 9 4 1 4 13 18 15  7 AWC 1 1 0 0 3 1 0 

8 UDI'19/CSU 8 3 2 3 11 12 12  8 SV Meerssen 1 1 0 0 3 1 0 

9 Longa '30 8 3 1 4 10 14 15  9 EHC/Heuts 1 0 0 1 0 2 3 

10 Juliana '31 9 2 4 3 10 13 15  10 Nuenen 1 0 0 1 0 0 1 

11 SV Meerssen 8 2 2 4 8 8 15  11 Silvolde 1 0 0 1 0 0 1 

12 Moerse Boys 9 2 2 5 8 10 15  12 IFC 1 0 0 1 0 1 3 

13 Silvolde 8 2 1 5 7 5 12  13 Moerse Boys 1 0 0 1 0 1 3 

14 RKSV Minor 8 2 1 5 7 9 22  14 Juliana '31 1 0 0 1 0 1 4 

15 Nuenen 9 1 3 5 6 7 19  15 Longa '30 1 0 0 1 0 1 4 

16 EHC/Heuts 9 1 1 7 4 7 24  16 RKSV Minor 1 0 0 1 0 0 4 

 
Vanwege Corona is de competitie voortijdig gestaakt. 
Unitas promoveert, verder geen promoties of degradaties. 
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Pasfoto’s van spelers van de 1e selectie van RKZVC in het seizoen 2019 - 2020 
 
Joey Belterman Harm Bokkers Toby Bokkers Remco Buiting             Bart te Focht  

            
 
Björn Doppen Mart Gebbinck Twan Gebbinck Steffen IJzereef Sven Jurjus  

            
 
Siebe Klein Goldewijk  Jouke Knippenborg Michiel Krabbenborg Remco van Leeuwen Tim Penterman 

       
 
Wouter Pillen Waldo Rhebergen Jens Schutten               Mart Schutten Dylan Spekschoor          

                       
 
Nick Spekschoor Sjors Storkhorst Pepijn Teloh                  Freek Voogel Mark te Winkel 
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Trainingskamp 1e selectie in Malaga van 2-1-2020 t/m 5-1-2020 

 
Trainingskamp RKZVC 1 - Malaga januari 2020 
 
Donderdag 2-1-2020, dag 1 
Vanmorgen om 1:45uur was het verzamelen in de kantine van RKZVC waar Helga Knippenborg en Paulien Krabbenborg 
de koffie voor ons klaar hadden.  
 
Om kwart over twee zijn we vertrokken naar Schiphol vanwaar we net na 7 uur vertrokken voor een vlucht van 2,5 uur 
naar Malaga. De bus stond ons daar op te wachten en deze heeft ons naar hotel Alay in Benalmádena gebracht. Het 
inchecken verliep soepel en dat kwam goed uit omdat velen van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt om nog even 
iets van de achterstand in slaap in te halen.  
 
De eerste training van dit trainingskamp stond vandaag gepland van 16:00 tot 17:30 uur. Na een korte inleiding door 
Laurens, nam John Eekelder daarna het eerste deel van de training op zich. Doel was om iedereen weer klaar te maken 
voor de training na een kleine 3 weken rust. In tegenstelling tot vele andere jaren, was iedereen vandaag fit en werd er 
dus met alle 22 spelers getraind.  
 
Na een half uur nam Sjaak Jansen de drie keepers onder 
handen en gingen de 19 veldspelers onder leiding van 
Laurens verder met verschillende positiespelvormen. De 
nauwkeurigheid ontbrak bij een aantal spelers nog 
enigszins, wat ook te verwachten is na drie weken rust en 
een aantal feesten in de benen, maar de inzet was bij 
iedereen prima.  
 
De training werd afgesloten met korte partijen over het hele 
veld. Dit kunstgrasveld ligt er prima bij en is volgens velen 
bijna net zo goed als ons mooie veld in Zieuwent. 
 
Tot zover ons eerste verslag. Morgen staat de 
teambespreking op het programma en voor  morgenmiddag 
heeft de activiteitencommissie een verassing voor ons in 
petto. 
 
Met een sportieve groet, 
  
Robert te Focht 
 

  
 
Vrijdag 3-1-2020, dag 2 
De tweede dag stonden er twee activiteiten op het programma, ’s morgens de teambespreking en ’s middags een 
activiteit georganiseerd door de activiteitencommissie. 
 
Na een goed ontbijt zat iedereen om 9.30uur klaar voor de teambespreking die geleid werd door Laurens Knippenborg. 
Er werd teruggekeken naar de prestaties van 2019, er is uitgebreid ingegaan op hetgeen in het vorige trainingskamp is 
afgesproken en als laatste is er gesproken over hoe we ons nog steeds kunnen verbeteren. Het was een open discussie 
waarin iedereen de mogelijkheid had om zijn/ haar zegje te doen. Er is duidelijk uitgesproken dat de groep nog lang niet 
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klaar is en dat men graag nog met elkaar door wil gaan. Te beginnen met de tweede helft van het seizoen met Laurens 
als hoofdtrainer, maar ook daarna wil deze groep met een andere trainer aan het roer, laten zien dat men 
hoofdklassewaardig is.  
 
Na de lunch stond er een activiteit op het programma en dit jaar was dat; canyoning. Hierbij volg je te voet de loop van 
een rivier. Nadat we ons allemaal in een wetsuit hadden gehesen, de speciale schoenen hadden aangetrokken en een 
charmante helm hadden opgezet, werden we afgezet aan de voet van de rivier. Na een Spaans ritueel, waarbij we 
merkten dat het water best wel koud was, begonnen we onze tocht. Onderweg hebben we door water moeten waden 
over veelal gladde stenen, ook moesten er stukken gezwommen worden, waarbij er ook vaak getest werd wat het 
drijvend vermogen van de buurman was. We gleden op buik en kont van rotsen af en er was een stuk waar we moesten 
abseilen. Maar het hoogtepunt was letterlijk en figuurlijk de 4 sprongen die we tijdens de tocht moesten maken. In het 
begin van de tocht was de sprong van een rots die 3 meter boven het water uitstak, maar gedurende de tocht werd er van 
hoger gelegen rotsen gesprongen met aan het eind de 
hoogste van 6 meter.  
We hebben dit allemaal zonder blessures volbracht en 
vonden het een geweldige beleving. 
 
Gisterenavond hebben we met elkaar een wandeling 
gemaakt langs de boulevard van Benalmádena en deze 
wandeling eindigde heel toevallig in een gezellig café. Hier 
is nog enige tijd nagepraat over de teambespreking en 
onze bare tocht door de rivier.  
We hebben het niet te laat gemaakt omdat vandaag de 
wedstijd tegen Blauw Wit ’34 uit Leeuwarden op het 
programma staat.  
 
We houden jullie op de hoogte van het reilen en zeilen hier 
in zuid Spanje. 
 
Wederom met een sportieve groet, Robert te Focht 
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Vrijdag t/m zondag 4 - 5 januari 2020, dag 3, 4 en 5 
Na een goed ontbijt, zijn we zaterdag vertrokken naar het voetbalveld met de mooie naam: Poli Municipal Arroyo de la 
Miel, voor de wedstrijd tegen Blauw Wit ’34 uit Leeuwarden. Deze ploeg speelt in de 1e klasse E zaterdag en staat op 
een verdienstelijke, gedeelde eerste plaats. We begonnen met een redelijk vertrouwde opstelling, met hier en daar een 
paar wijzigingen.  
De gehele wedstrijd was RKZVC de bovenliggende partij en we wonnen uiteindelijk met 7-3. De score had, gezien de 
kansen nog hoger uit moeten vallen en de 3 tegendoelpunten, waren onnodig.  
Voor RKZVC scoorden Joey, Wouter, Jouke en Harm ieder een maal en Sjors trof drie maal het net. 
In de loop van de tweede helft werd bijna iedereen van de reserve bank ingebracht en zo speelden veel spelers hun 
eerste minuten in 2020. 
Deze wedstrijd was een prima moment om het goede gevoel weer terug te krijgen en laten we hopen dat we aanstaande 
zaterdag 11 januari dit een vervolg kunnen geven als we om 17:00 uur de volgende oefenwedstrijd, thuis tegen FC 
Winterswijk spelen. Dit is tevens de laatste oefenwedstrijd voordat op zondag 19 januari de eerste competitie wedstrijd 
weer gespeeld wordt.  
 
Na de wedstrijd was het stafoverleg gepland. Hier hebben de stafleden gesproken over de ervaringen uit de eerste 
seizoenshelft en ook wat er nodig is om in het tweede deel van het seizoen het maximaal haalbare resultaat te behalen 
(lees verder na de volgende 2 foto’s). 
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De avond na de wedstrijd is traditioneel de stapavond en 
dus ook dit jaar is er door de activiteitencommissie 
gespeurd naar een tweetal goede locaties. We zijn door 
een aantal taxi’s afgezet in het uitgaanscentrum van 
Malaga. Via een prachtig verlichte straat, waar allerlei 
festiviteiten waren i.v.m. de driekoningen viering een dag 
later, kwamen we uit bij een klein cafeetje.  
Hier was een tafelvoetbalspel aanwezig en velen hebben 
felle duels uitgevochten, waarbij de sfeer er al goed in 
begon te komen. Het hoogtepunt hier was toch wel het 
moment dat wij in een grote kring, luidkeels meezongen 
met een heerlijke smartlap. Alle andere gasten stonden vol 
ongeloof te kijken en aan het eind van het nummer, hadden 
een aantal van hen zich al in de kring gemeld om mee te 
kunnen doen. 
Van hieruit zijn we naar een moderne disco gegaan waar 
menigeen van ons zijn/ haar danskwaliteiten op de 
dansvloer heeft laten zien. Zonder iemand te kort te willen 
doen, wil ik nog wel even vermelden, dat Sjaak Jansen zijn 
befaamde (kermis) show weer ten tonele bracht. Dit was 
dermate indrukwekkend dat verschillende andere gasten 
van de disco dit hebben gefilmd.  
 
De zondag stond in het teken van uitslapen en een dagje 
ontspannen. Velen van ons hebben langs de boulevard 
gewandeld en omdat het weer hier prima is, was dat geen straf. 
Regelmatig zag je groepjes spelers en stafleden slenteren langs 
de kleine souvenirwinkeltjes of zitten op een terras voor een 
hapje of een drankje. De dag werd afgesloten met een goed 
diner bij een Steakhouse.  
 
Vanmorgen stond de tweede training op het programma. Jens is 
door John even apart genomen voor een kleine kwetsuur en 
nadat Jens kon aansluiten, was de gehele groep weer compleet.  
Onder leiding van Laurens is er door de spelers fanatiek getraind 
en de keepers werden flink onder handen genomen door Sjaak.  
Terwijl de verzorgers vanmiddag het verzorgingsoverleg hadden 
waarin de planning voor de tweede seizoenshelft is vastgelegd 
en ook gekeken is naar wat nodig is om het hoge niveau van 
verzorging en herstel, ook in de toekomst vast te kunnen houden, kon de rest genieten van een vrije middag.  
Een tiental teamleden zijn gaan duiken en een aantal anderen zijn naar een krokodillen park geweest. Getuige de laatste 
foto moet dit een hachelijk avontuur zijn geweest.  
Morgen staat in het teken van de laatste training en de reis terug naar Zieuwent. Ik hoop dat we jullie door middel van 
deze berichten goed op de hoogte hebben gehouden van wat er zich hier zoal heeft afgespeeld en we hopen dat we 
elkaar in het komende halfjaar nog regelmatig zien op de Greune weide of bij een van de vele uitwedstrijden. 
 
Met een sportieve groet en tot snel in Zieuwent, Robert te Focht. 
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RKZVC 2 2019 - 2020 

 
Boven vlnr Arno Doppen, Kevin Waalderbos, Daniël Karnebeek, Jurek Domhof, Bob te Molder, Steffen IJzereef, 

Wout Toebes, Nick Spekschoor, Tim van Wijngaarden, Twan Gebbinck, Jordi Hummelink, Thijs 
Rouwhorst, 

Onder vlnr Siebe Klein Goldewijk, Bern Hummelink, David Cuppers, Sven Huinink, Maarten te Velthuis, Pepijn Teloh, 
Sil van Doorn, Jelle Knippenborg, Mart Gebbinck 

Afwezig Remco Buiting 
 
 
 Hoofdklasse A G W GL V P DPV DPT   1e periode G W GL V P DPV DPT 

1 HSC '21 2 16 11 2 3 35 53 26  1 HSC '21 2  8 7 0 1 21 31 12 

2 TVC '28 2 17 8 4 5 28 45 26  2 FC Winterswijk 2  8 5 1 2 16 14 8 

3 Stevo 2 16 8 2 6 26 37 32  3 Orion 2  8 4 2 2 14 19 14 

4 Orion 2 16 8 2 6 26 40 40  4 Concordia-W 2  7 4 1 2 13 15 13 

5 FC Winterswijk 2 17 7 4 6 25 24 17  5 TVC '28 2  8 3 4 1 13 19 9 

6 RKZVC 2 16 7 3 6 24 29 32  6 RKZVC 2  8 4 1 3 13 20 22 

7 AWC 2 16 7 3 6 24 33 39  7 Longa '30 2  8 3 2 3 11 19 19 

8 RKHVV 2 17 7 3 7 24 36 34  8 AWC 2  8 3 2 3 11 14 18 

9 Rohda Raalte 2 16 6 4 6 22 29 32  9 DCS 2  7 3 1 3 10 11 14 

10 DCS 2 17 6 3 8 21 26 36  10 Rohda Raalte 2  8 3 1 4 10 15 19 

11 Concordia-W 2 15 6 2 7 20 22 26  11 Stevo 2  8 2 2 4 8 15 22 

12 Heino 2 17 5 4 8 19 25 28  12 RKHVV 2  8 2 1 5 7 17 21 

13 Longa '30 2 16 4 5 7 17 29 37  13 Heino 2  8 1 1 6 4 9 14 

14 DVC '26 2 16 2 3 11 9 18 41  14 DVC '26 2  8 1 1 6 4 7 20 
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 2e periode G W GL V P DPV DPT   3e periode G W GL V P DPV DPT 

1 Stevo 2 8 6 0 2 18 22 10           

2 RKHVV 2 9 5 2 2 17 19 13  Vanwege Coronavirus niet gespeeld  

3 TVC '28 2 9 5 0 4 15 26 17           

4 Heino 2 9 4 3 2 15 16 14           

5 HSC '21 2 8 4 2 2 14 22 14                  

6 AWC 2 8 4 1 3 13 19 21                  

7 Rohda Raalte 2 8 3 3 2 12 14 13                  

8 Orion 2 8 4 0 4 12 21 26                  

9 RKZVC 2 8 3 2 3 11 9 10                  

10 FC Winterswijk 2 9 2 3 4 9 10 9                  

11 DCS 2 9 2 2 5 8 13 22                  

12 Concordia-W 2 7 2 1 4 7 7 11                  

13 Longa '30 2 8 1 3 4 6 10 18                  

14 DVC '26 2 8 1 2 5 5 11 21                  

 
Technische staf van RKZVC 2 in het seizoen 2019 - 2020 

 
Trainer 2e selectie 
Maarten te Velthuis 

 
Leider RKZVC 2 
Arno Doppen 

 
Ass.-scheidsrechter RKZVC 2 
Thijs Rouwhorst 

 
 

 
Spelers RKZVC 2 seizoen 2019-2020  
Remco Buiting  David Cuppers Jurek Domhof Sil van Doorn Mart Gebbinck  

     
Twan Gebbinck Sven Huinink  Bern Hummelink  Jordi Hummelink   Steffen IJzereef 

         
Siebe Klein Goldewijk Daniël Karnebeek Jelle Knippenborg Bob te Molder Nick Spekschoor 

        
Pepijn Teloh Wout Toebes  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/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
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2014/07/Thijs-Rouwhorst.jpg
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Laatste training / afscheid Maarten Velthuis en Thijs Rouwhorst 12-6-2020 
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RKZVC 3 2019 - 2020  

 
Boven vlnr Guus Rouwhorst (assistent-scheidsrechter, Cas Maarse (leider), Tom Hulshof, Erik Rouwhorst, Stefan 

Beerten, Sjaak Storkhorst, Wout Toebes, Jurek Domhof, Job Hummelink,  Cas Maarse (leider) 
Onder vlnr Justin Mul, Mark Bokkers, Niels te Molder,  Joël Payers, Roy Boekelder, Brian Voorhuis, Mart Schutten 
Afwezig Luuk Hillen, Tom te Molder. Yoram Niënhuis 
 
Technische staf van RKZVC 3 seizoen 2019 - 2020 

 
Leider RKZVC 3 
Martin Slot 

 
Leider RKZVC 3 
Cas Maarse 

 
Assistent scheidsrechter RKZVC 3 
Guus Rouwhorst 

 

 3e Klasse C G W GL V P DPV DPT 

1 Voorwaarts T 3 14 9 1 4 28 51 38 

2 Warnsveldse Boys 2 14 8 2 4 26 44 31 

3 FC Winterswijk 4 13 6 3 4 21 32 28 

4 AZC 3 14 6 3 5 21 29 32 

5 RKZVC 3 12 5 4 3 19 23 24 

6 Ruurlo 2 11 5 3 3 18 26 17 

7 Vorden 2 13 5 2 6 17 29 27 

8 HC '03 2 13 3 6 4 15 26 26 

9 SV Basteom 2 11 3 2 6 11 19 30 

10 Witkampers 3 12 3 0 9 9 24 36 

11 Pax 3 13 3 2 8 8 27 41 

Vanwege Corona is de competitie gestaakt. 

http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2014/12/Guus-Rouwhorst.jpg
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 4 2019 - 2020 

 
Boven vlnr Stijn Wopereis, Jur Eekelder, Bas te Molder, Myron Groot Zevert, Stan ten Have, Tim Papen, Freek Toebes 
Onder vlnr Mark Wopereis, Marn klein Holkenborg, Thymen Paul, Thomas van Hagen, Bern klein Holkenborg 
Afwezig Pim Donderwinkel, Melvin klein Goldewijk, Bob klein Goldewijk, Bart Kolkman, Teun Krabbenborg, Stan te 

Molder 
 
Technische staf van RKZVC 4 in het seizoen 2019 - 2020 

      
Leider RKZVC 4  Leider RKZVC 4  Leider RKZVC 4 
Freek Toebes  Pim Donderwinkel  Bob Klein Goldewijk 
 

 7e Klasse 17 G W GL V P DPV DPT  

1 Grol 12 14 10 1 3 31 53 34  

2 AD '69 3 12 9 2 1 29 45 17  

3 KSV 4 14 8 1 5 25 47 33  

4 RKZVC 4  14 7 3 4 24 64 31  

5 SP Rekken 4 15 7 1 7 22 50 44 Vanwege Corona is de competitie gestaakt. 

6 RKZVC 6 14 6 2 6 20 34 44  

7 AD '69 4 14 6 1 7 19 28 21  

8 Rietmolen 4 13 5 3 5 18 31 34  

9 VIOS B. 7 14 5 1 8 16 39 52  

10 FC Trias 6 14 4 1 9 13 21 52  

11 FC Eibergen 7 14 4 0 10 12 33 62  

12 Grol 11 14 3 2 9 11 38 59  

https://www.rkzvc.nl/420/team-informatie/?sznid=2
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RKZVC 4 is altijd in voor iets aparts. 
En natuurlijk dit jaar ook weer een ´maffe´ foto 
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RKZVC 5 2019 - 2020 

 
Boven vlnr Maikel ter Bogt, Derk Toebes, Maikel Toebes, Harm Wolters, Martin Wopereis, Thijs Winkel, Dennis 

Krabbenborg, Henri Klein Holkenborg 
Onder vlnr Rens Spijkers, Mark Bokkers, Coen Hummelink, Erik Klein Goldewijk, Luc Spekschoor, Roel Lankveld, Jelle 

Krabbenborg 
Afwezig Bart de Graaf, Rick Wopereis 
 

 
 
Technische staf van RKZVC 5 seizoen 2019 - 2020 

 

  
Leider RKZVC 5 
Thijs Winkel 

 

 
 

 7e Klasse 12 G W GL V P DPV DPT 

1 Silvolde 5 12 10 0 2 30 55 9 

2 Gendringen 4  13 9 1 3 28 49 25 

3 Terborg 2 11 8 3 0 27 49 14 

4 vv Montferland 4 13 9 0 4 27 46 35 

5 SVGG 2  12 6 1 5 19 23 24 

6 GWVV 4 14 5 2 7 17 35 38 

7 RKZVC 5 14 5 2 7 17 43 52 

8 Concordia-W 9 13 5 1 7 16 26 39 

9 Kilder 4 14 4 4 6 16 24 30 

10 VIOD 8 14 5 0 9 15 31 49 

11 Westendorp 2 13 2 2 9 8 28 60 

12 VVG '25 5 13 2 0 11 6 24 58 

 
Vanwege Corona is de competitie gestaakt. 

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 2019 - 2020 

 
Boven vlnr Tonnie Kolkman, Jos Kolkman, Sven Doppen, Patrick Klein Holkenborg, Eddy Immink, Menno Groters, Twan 

Hulshof, Jesper Pillen, Tonnie Hulshof 
Onder vlnr Guus Kolkman, Wilco Wopereis, Marco Payers, Mack Hagelaar, Stijn Rouwhorst, Niek Spekschoor, Marco 

Spekschoor 
Afwezig Freddy Bokkers, Berend Domhof, Martin Klein Holkenborg, Ronald Kleinmeulman, Maurice Paul 
 
Technische staf van RKZVC 6 seizoen 2019 - 2020 

       
Leider RKZVC 6  Leider RKZVC 6 
Jos Kolkman Tonnie Kolkman 

  
Assistent scheidsrechter RKZVC 6 
Tonnie Hulshof 

 
 
 
 

 7e Klasse 17 G W GL V P DPV DPT 

1 Silvolde 5 12 10 0 2 30 55 9 

2 Gendringen 4 13 9 1 3 28 49 25 

3 Terborg 2 11 8 3 0 27 49 14 

4 vv Montferland 4 13 9 0 4 27 46 35 

5 SVGG 2 12 6 1 5 19 23 24 

6 GWVV 4 14 5 2 7 17 35 38 

7 RKZVC 5 14 5 2 7 17 43 52 

8 Concordia-W 9 13 5 1 7 16 26 39 

9 Kilder 4 14 4 4 6 16 24 30 

10 VIOD 8 14 5 0 9 15 31 49 

11 Westendorp 2 13 2 2 9 8 28 60 

12 VVG '25 5 13 2 0 11 6 24 58 

 
 
Vanwege Corona is de competitie gestaakt. 
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Ook voor de onderstaande lijst geldt dat de competitie niet is uitgespeeld vanwege de Coronacrisis
 

nr  
Doel 

punten elftal 
 

nr  
Doel 

punten elftal 

1 Sjors Storkhorst 18 RKZVC 1  38-65 Jouke Knippenborg 1 RKZVC 1 

2 Stan te Molder 16 RKZVC 4  38-65 Nick Spekschoor 1 RKZVC 2 

3 Mark Wopereis 13 RKZVC 4  38-65 Sil van Doorn 1 RKZVC 2 

4 Thijs Winkel 12 RKZVC 5  38-65 Jelle Knippenborg 1 RKZVC 2 

5 Jurek Domhof 10 RKZVC 3 + 5  38-65 Mart Gebbinck 1 RKZVC 2 

6 Myron Groot Zevert 9 RKZVC 4  38-65 Bern Hummelink 1 RKZVC 2 

7 Marco Spekschoor 8 RKZVC 6  38-65 Stefan Beerten 1 RKZVC 3 

8 Jens Schutten 7 RKZVC 1  38-65 Dylan Spekschoor 1 RKZVC 3 

9-13 Sven Jurjus 6 RKZVC 1+2  38-65 Wout Toebes 1 RKZVC 4 

9-13 Brian Voorhuis 6 RKZVC 3  38-65 Jordi Hummelink 1 RKZVC 4 

9-13 Tom te Molder 6 RKZVC 3  38-65 Bas te Molder 1 RKZVC 4 

9-13 Bern Klein Holkenborg 6 RKZVC 4  38-65 Marn Klein Holkenborg 1 RKZVC 4 

9-13 Twan Hulshof 6 RKZVC 6  38-65 Stan ten Have 1 RKZVC 4 

14 Freek Toebes 5 RKZVC 4 + 6  38-65 Stan Leemreize 1 RKZVC 4 

15-24 Joey Belterman 4 RKZVC 1  38-65 Luc Spekschoor 1 RKZVC 5 

15-24 Björn Doppen 4 RKZVC 2  38-65 Tijn Hoenderboom 1 RKZVC 5 

15-24 Siebe Klein Goldewijk 4 RKZVC 2  38-65 Syl Doppen 1 RKZVC 5 

15-24 Bob te Molder 4 RKZVC 2  38-65 Thieme Terhaerdt 1 RKZVC 5 

15-24 Jordi Hummelink 4 RKZVC 2 + 3  38-65 Henry Klein Holkenborg 1 RKZVC 5 

15-24 Mart Schutten 4 RKZVC 3  38-65 Maikel Toebes 1 RKZVC 5 

15-24 Harm Wolters 4 RKZVC 5  38-65 Coen Hummelink 1 RKZVC 5 

15-24 Harm Wolters 4 RKZVC 5  38-65 Guus Kolkman 1 RKZVC 6 

15-24 Luuk Hillen 4 RKZVC 6  38-65 Joël Paijers 1 RKZVC 6 

15-24 Wilco Wopereis 4 RKZVC 6 + 5  38-65 Menno Groters 1 RKZVC 6 

25-29 Wouter Pillen 3 RKZVC 1  38-65 Sven Doppen 1 RKZVC 6 

25-29 Bob Klein Goldewijk 3 RKZVC 4  38-65 Stijn Rouwhorst 1 RKZVC 6 

25-29 Rick Wopereis 3 RKZVC 5  38-65 eigen doelpunt tegenst.3 1  

25-29 Dennis Krabbenborg 3 RKZVC 5  38-65 eigen doelpunt tegenst.4 1  

25-29 Jesper Pillen 3 RKZVC 6      

30-37 Tim van Wijngaarden 2 RKZVC 2      

30-37 Pim Donderwinkel 2 RKZVC 4      

30-37 Tim Papen 2 RKZVC 4      

30-37 Bart Kolkman 2 RKZVC 4      

30-37 Roel Lankveld 2 RKZVC 5      

30-37 Jelle Krabbenborg 2 RKZVC 5      

30-37 Tijn Hoenderboom 2 RKZVC 5+6      

30-37 Freddy Bokkers 2 RKZVC 6      

 
Totaal aantal doelpunten deze competitie 227  
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RKZVC 35+1 Seizoen 2019-2020 

 
Boven vlnr Sander Kolkman, Paul Bürer, Barry Wolterink, Gijs Reukers, Bart te Molder, Marco Spekschoor, Han 

Rouwhorst 
Onder vlnr John Eekelder, Freddy Bokkers, Danny Wopereis, John Krabbenborg, Sander Eekelder 
Afwezig Ernst Domhof, Chris Eekelder 
 

 
Leider RKZVC 35+ 1 
John Krabbenborg 
 
 Najaar 2019         Voorjaar 2020        

 1e Klasse 76 najaar G W GL V P DPV DPT  1e Klasse 10 voorjaar G W GL V P DPV DPT 

1 Grolse Boys 35+1 20 14 3 3 45 34 13          

2 Reunie 35+1 20 7 4 9 25 20 24  Niet gespeeld vanwege Coronavirus 

3 RKZVC 35+1  20 7 3 10 24 14 17          

4 DEO 35+1 20 5 7 8 22 13 23          

5 FC Eibergen 35+4 20 4 9 7 21 17 21          

  

https://www.rkzvc.nl/493/team-informatie/?sznid=4
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RKZVC 45+ 1 2019 - 2020 (foto 2018 - 2019) 

 
Boven vlnr René Klein Holkenborg, Robert te Focht, Peter Rouwhorst, Hans Kampshof, René Doppen, Marco 

Spekschoor, Marco Waalderbos 
Onder vlnr Marco Payers, Henry Hummelink, Bart Klein Goldewijk, Eugène Hoenderboom, Jos Kolkman 
Afwezig Jos Heutinck, Tonnie Hulshof, Raymond Meekes, Raymond Niënhuis, Ferdinand Schutten, Henry Weikamp, 

Wilbert Stoverinck 
 
Technische staf van RKZVC 45+ 1 in het seizoen 2019 - 2020 

 
Leider RKZVC 45+ 1 
Eugène Hoenderboom 

 
Leider RKZVC 45+ 1 
Tonnie Krabbenborg 

 

 1e Klasse 16 najaar G W GL V P DPV DPT  1e Klasse 10 voorjaar G W GL V P DPV DPT 

1 RKZVC 45+1 12 8 1 3 25 19 5   
          

  
2 Erix 45+2 12 7 3 2 24 18 8   Niet gespeeld vanwege Coronavirus  

3 Longa '30 45+1 12 2 3 7 9 10 16                   

4 Grol 45+3 12 2 3 7 9 5 23                   
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Op vrijdag 25 oktober 2019 werd RKZVC 45+1 kampioen van de najaarscompetitie 2019

 
Vlnr Bart Klein Goldewijk, Marco Waalderbos, Hans Kampshof, Robert te Focht, Peter Rouwhorst, Marco Payers, 

Henry Hummelink, Eugene Hoenderboom, René Doppen, Jos Kolkman, Rene Klein Holkenborg 
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RKZVC 45+ 2 2019 - 2020 (foto 2018 - 2019) 

 
Boven vlnr Hemmie Hummelink, Erik Klein Gebbinck, Guido Stortelder, Jos Hoenderboom, Manfred Harbers 
Onder vlnr Bennie Storkhorst, Erik Spexgoor, Raymond Spekschoor, Willy Nijenhuis, Raymond Klein Goldewijk 
Afwezig Rogier Bekkenutte, Wilfried Hoenderboom, Mark Lankveld 
 
Technische staf van RKZVC 45+ 2 in het seizoen 2019 - 2020 

 
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 Grol 45+4 10 6 2 2 20 12 3                   

2 Vorden 45+1 8 4 2 2 14 6 4 
 

Niet gespeeld vanwege Coronavirus 

3 Longa '30 45+2 10 4 0 6 12 8 12                   

4 RKZVC 45+2 8 1 2 5 5 2 9                   
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 RKZVC JO19-1 2019 - 2020 

 
Boven vlnr Pim Donderwinkel, Jordi Hummelink, Thijs van Ostayen, Ticho Rouwhorst, Pim Klein Goldewijk, Jarno 

Stoverinck, Maik Weustenenk, Joey Belterman, Wilbert Stoverinck 
Onder vlnr Dylan Spekschoor, Melvin Reukers, Bram Groot Wassink, Jelmer Harbers, Teun van Melis, Thijmen Domhof, 

Jord Krabbenborg, Rijk Voogel, Jord Waalderbos 
Afwezig Mack Hagelaar (K), Chiel te Molder 

 

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

  1e klasse 7 NAJAAR G W GL V P DPV DPT   2e klasse 4 VOORJAAR G W GL V P DPV DPT 

1 FC Eibergen JO19-1 10 9 0 1 27 32 10  1 Longa '30 JO19-2 4 3 1 0 10 12 7 

2 Varsseveld JO19-1 10 7 2 1 23 54 15  2 Gendringen JO19-1 4 3 0 1 9 12 10 

3 Witkampers JO19-1 10 7 2 1 23 33 7  3 FC Eibergen JO19-1 3 2 1 0 7 14 2 

4 RKZVC JO19-1 10 6 0 4 18 24 24  4 Reunie/GSV'63 JO19-1 3 2 0 1 6 12 4 

5 Longa '30 JO19-2 10 5 1 4 16 26 30  5 Ruurlo JO19-1 3 2 0 1 6 6 7 

6 Pax JO19-1 10 3 3 4 12 19 31  6 VVG'25/Etten JO19-2 3 1 1 1 4 6 9 

7 Reunie/GSV'63 JO19-1 10 3 2 5 11 35 34  7 Ulftse B./GWVV/NVC JO19-1 3 1 1 1 4 5 8 

8 VIOS B. JO19-1 10 2 2 6 8 22 36  8 Varsseveld JO19-1 2 1 0 1 3 5 5 

9 Ruurlo JO19-1 10 2 1 7 7 23 34  9 Pax JO19-1 3 0 2 1 2 5 7 

10 DZC '68 JO19-2 10 1 3 6 6 11 40  10 DZC '68 JO19-2 4 0 2 2 2 5 11 

11 FC Dinxperlo JO19-1 10 1 2 7 5 14 32  11 VIOS B. JO19-1 4 0 1 3 1 8 13 
          12 RKZVC JO19-1 4 0 1 3 1 5 12 
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RKZVC JO19-2 2019 - 2020 

 
Boven vlnr Patrick klein Holkenborg (leider), Chiel van Dillen, Menno Arfman, Sven Doppen, Jasper Lankveld, Wessel de 

Vries, Stan Leemreize 
Onder vlnr Thijs de Bree, Marijn Harbers, Mack Hagelaar, Jildar Mul, Thomas Hendriksen 
Afwezig Toon van Boeckel, Lawrence Mul (trainer), Johan Roorda (assistent/scheidsrechter) 
 

             
Trainer / leider JO19-2 Leider JO19-2 Assistent scheidsrechter JO19-2 
Lawrence Mul Patrick Klein Holkenborg Johan Roorda  
 

  4e klasse 07 NAJAAR G W GL V P DPV DPT   4e klasse 09 VOORJAAR G W GL V P DPV DPT 

1 Haaksbergen JO19-2 10 10 0 0 30 97 11   1 Sp. Neede JO19-2 4 4 0 0 12 24 9 

2 FC Eibergen JO19-2 11 10 0 1 30 78 18   2 Reunie/GSV'63 JO19-2 4 3 0 1 9 21 11 

3 Ratti/Vorden JO19-1 11 8 1 2 25 54 20   3 Longa '30 JO19-3 4 2 1 1 7 15 10 

4 v.v. Twenthe JO19-2 11 7 2 2 23 34 24   4 Ulftse B/GWVV/NVC JO19-2 3 2 0 1 6 14 5 

5 RKZVC JO19-2 11 7 0 4 21 43 39   5 Erix/KSV JO19-2 3 2 0 1 6 13 10 

6 Grol JO19-3 11 4 1 6 13 26 48   6 FC Eibergen JO19-3d 3 2 0 1 6 10 12 

7 Erix/KSV JO19-2 10 3 1 6 10 23 32   7 Grol JO19-3 4 2 0 2 6 10 13 

8 FC Eibergen JO19-3d 10 2 1 7 7 20 57   8 RKZVC JO19-2 4 2 0 2 6 13 19 

9 Ruurlo JO19-2 10 2 1 7 7 14 62   9 FC Trias JO19-3 3 1 0 2 3 8 12 

10 Reunie/GSV'63 JO19-2 7 1 2 4 5 25 33   10 Varsseveld JO19-3 4 0 2 2 2 10 19 

11 Sp. Neede JO19-2 11 1 2 8 5 18 57   11 FC Trias JO19-4 4 0 1 3 1 8 16 

12 FC Trias JO19-4 11 0 3 8 3 12 43   12 AZSV JO19-4 4 0 0 4 0 9 19 
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RKZVC JO17-1 2019 - 2020 

 
Boven vlnr Boven vlnr: Jurek Domhof (leider), Tristan Krabbenborg, Willem Domhof, Thijmen Rouwhorst, Nick Spekschoor 

(leider), Jort Mul, Yob Goldewijk, Jesse Vos, Chretién Groot Kormelinck (trainer/leider) 
Onder vlnr Stijn Immink, Daan Rouwhorst, Tijn Hoenderboom, Joël Payers, Syl Doppen, Naud Gebbinck, Thieme 

Terhaerdt 
Afwezig Pim Teunissen 
 

                        
Trainer / leider JO17-2  Leider JO17-2     Assistent scheidsrechters JO17-2 
Chretiéne Groot Kormelinck Nick Spekschoor Jurek Domhof 

  2e klasse 04 NAJAAR G W GL V P DPV DPT   2e klasse 07 VOORJAAR G W GL V P DPV DPT 

1 FC Dinxperlo JO17-1 10 9 0 1 27 32 8  1 RKZVC JO17-1 4 4 0 0 12 17 2 

2 AZSV JO17-2 10 7 3 0 24 23 4  2 Varsseveld JO17-1 4 4 0 0 12 20 6 

3 FC Winterswijk JO17-3 10 6 3 1 21 28 11  3 Grol JO17-2 4 3 0 1 9 14 5 

4 Grol JO17-2 10 5 3 2 18 27 17  4 DZC '68 JO17-3 4 3 0 1 9 18 10 

5 Ulftse B./GWVV/NVC JO17-1 10 6 0 4 18 29 21  5 Longa '30 JO17-2 4 2 1 1 7 8 6 

6 RKZVC JO17-1 10 5 2 3 17 20 16  6 Wolfersveen JO17-1 4 2 1 1 7 9 8 

7 Longa '30 JO17-2 10 2 3 5 9 14 22  7 SP Lochem JO17-3 4 2 0 2 6 11 15 

8 VIOS B. JO17-1 10 3 0 7 9 15 35  8 SDOUC JO17-1 4 1 0 3 3 5 9 

9 FC Trias JO17-2 10 2 1 7 7 10 22  9 FC Dinxperlo JO17-2 4 1 0 3 3 8 13 

10 DEO JO17-1 10 1 1 8 4 5 24  10 VIOS B. JO17-1 4 0 1 3 1 5 15 

11 Gendringen JO17-1 10 1 0 9 3 10 33  11 MEC/Bredevoort JO17-1 4 0 1 3 1 4 15 

                   12 AZSV JO17-3 4 0 0 4 0 4 19 
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RKZVC JO15-1 2019 - 2020 

 
Boven vlnr Marco Payers (assistent scheidsrechter), Ryan Payers, Kay Wolterink, Tim Wassink, Björn Doppen 

(trainer/leider), Pepijn Vosters, Finn Eekelder, Dico Stegers, Yoram Nieuwenhuis (leider) 
Onder vlnr Hannes Domhof, Roel Aagten, Sep Spieker, Kevin Spieker, Gijs Niënhuis, Dani Krabbenborg, Wietse Stoverinck 

Afwezig Siebe klein Goldewijk (trainer), Lasse Brinkerhof 

    
Trainer / leider JO15-1 Leider JO15-1 Leider JO15-1 Assistent scheidsrechter JO15-1 
Björn Doppen Siebe Klein Goldewijk  Yoram Nieuwenhuis  Marco Payers 
 

2e klasse 04 NAJAAR G W GL V P DPV DPT  2e klasse 07 VOORJAAR G W GL V P DPV DPT 

1 Vosseveld JO15-1 11 9 2 0 29 55 15  1 DZC'68 JO15-3G 4 4 0 0 12 12 2 

2 W.V.V.'34 JO15-1 11 9 1 1 28 41 12  2 SDOUC JO15-1 4 3 1 0 10 22 3 

3 Bon Boys JO15-2 11 9 0 2 27 39 22  3 Varsseveld JO15-1 4 3 0 1 9 9 6 

4 Bentelo JO15-1 11 7 1 3 22 43 30  4 Terborg/Silvolde JO15-2 4 2 2 0 8 8 5 

5 Delden JO15-1 11 7 0 4 21 35 24  5 Longa '30 JO15-2 4 2 0 2 6 9 7 

6 v.v. Twenthe JO15-1 11 5 4 2 19 29 20  6 FC Bergh JO15-1 4 2 0 2 6 4 6 

7 DEO JO15-1G 11 4 2 5 14 30 27  7 VIOD JO15-2 4 1 1 2 4 7 8 

8 BSC Unisson JO15-1 11 3 1 7 10 31 37  8 VVG '25 JO15-1 4 1 1 2 4 5 8 

9 FC Winterswijk JO15-2G 11 1 4 6 7 16 31  9 Erix/KSV JO15-1 4 1 1 2 4 8 12 

10 RKZVC JO15-1 11 1 2 8 5 15 39  10 FC Trias JO15-2G 4 1 0 3 3 1 5 

11 FC Eibergen JO15-2 11 1 1 9 4 11 53  11 FC Winterswijk JO15-2G 4 1 0 3 3 6 22 

12 Grol JO15-2 11 1 0 10 3 17 52  12 RKZVC JO15-1 4 0 0 4 0 4 11 
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RKZVC JO15-2 2019 - 2020 

 
Boven vlnr Justin Mul, Mik te Plate, Daan Spexgoor, Tim Wissink, Twan Hulshof, Jens Domhof, Douwe Stoltenborg, Noure 

Mul 
Onder vlnr Stijn Onstenk, Sam Domhof, Lars Kolkman, Ruben Klein Holkenborg, Denzel Hendriks 
Afwezig Guido Domhof (assistent scheidsrechter) 
 

     
Trainer JO15-2 Assistant scheidsrechter 
Justin Mul Guido Domhof 
 

4e klasse 13 NAJAAR G W GL V P DPV DPT   5e klasse 10 VOORJAAR G W GL V P DPV DPT 

1 FC Eibergen JO15-3 11 11 0 0 33 75 5  1 ZZC JO15-4 4 4 0 0 12 30 4 

2 VIOS B. JO15-1 11 8 0 3 24 46 16  2 Halle JO15-1 4 3 0 1 9 19 7 

3 FC Trias JO15-3G 11 7 2 2 23 21 21  3 RKZVC JO15-2 4 3 0 1 9 17 5 

4 HSC'21/Buurse JO15-3 11 6 0 5 18 40 38  4 FC Eibergen JO15-4 4 2 1 1 7 14 6 

5 Longa '30 JO15-3 10 5 1 4 16 24 25  5 AD'69 JO15-1G 2 2 0 0 6 11 1 

6 Meddo SC JO15-1G 11 5 1 5 16 33 29  6 HSC'21/Buurse JO15-4 3 2 0 1 6 12 7 

7 VVG '25 JO15-2 9 5 0 4 15 18 18  7 DEO JO15-2G 3 2 0 1 6 9 6 

8 FC Winterswijk JO15-4 10 5 0 5 15 36 34  8 Ruurlo JO15-4G 4 1 1 2 4 12 11 

9 FC Eibergen JO15-4 11 3 0 8 9 17 36  9 FC Dinxperlo JO15-3 4 1 1 2 4 13 14 

10 RKZVC JO15-2 11 2 1 8 7 14 43  10 FC Trias JO15-4 4 0 1 3 1 8 15 

11 AD'69 JO15-1G 9 1 2 6 5 21 45  11 Reunie/GSV'63 JO15-3 4 0 0 4 0 1 31 

12 FC Trias JO15-4 11 0 3 8 3 7 42  12 Longa '30 JO15-4 4 0 0 4 0 1 40 
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RKZVC JO13-1 2019 - 2020 

 
Boven vlnr Steffen IJzereef (trainer), Friso Vosters, Jip Doppen, Lars Wissink, Ties Kampshof, Len te Plate, Dries 

Domhof, Jordy ter Bogt, Rob IJzereef (trainer), Freek Voogel (trainer) 
Onder vlnr Milan ter Bogt, Storm Brinkerhof, Jochem Besselink, Jessy Epping, Jaap Domhof, Ben Domhof, Tim 

Rouwhorst 
 

       
Trainer/leider JO13-1 Trainer JO13-1 Trainer JO13-1  Leider JO13-1 Leider JO13-1 Leider JO13-1 
Rob IJzereef Steffen IJzereef Freek Voogel  Maikel ter Bogt Taco Vosters Björn Domhof 
  
 

2e klasse 05 NAJAAR G W GL V P DPV DPT  1e klasse 06 VOORJAAR G W GL V P DPV DPT 

1 SDOUC JO13-1 11 10 0 1 30 62 16  1 ZZC JO13-1 4 4 0 0 12 16 2 

2 FC Dinxperlo JO13-1 11 8 0 3 24 32 9  2 Reunie/GSV '63 JO13-1 3 3 0 0 9 9 3 

3 Rijnland-Gelders E. JO13-1 8 7 0 1 21 34 12  3 Pax JO13-1 3 3 0 0 9 7 2 

4 RKZVC JO13-1 11 6 3 2 21 22 10  4 DZC'68 JO13-3G 3 2 0 1 6 6 8 

5 Terborg/Silvolde JO13-1G 10 6 1 3 19 26 18  5 FC Trias JO13-1 4 2 0 2 6 6 4 

6 VIOS B. JO13-1G 10 5 2 3 17 33 27  6 Vorden JO13-1 3 1 0 2 3 8 8 

7 Longa'30 JO13-2 11 5 1 5 16 20 17  7 Witkampers JO13-1G 4 1 0 3 3 7 10 

8 Ruurlo JO13-2 11 4 1 6 13 23 39  8 AZSV JO13-1 4 1 0 3 3 5 9 

9 Winterswijk JO13-2G 11 2 1 8 7 25 34  9 SP Lochem JO13-2 4 1 0 3 3 5 9 

10 DEO JO13-1G 11 2 1 8 7 14 48  10 Warnsveldse B. JO13-1 4 1 0 3 3 3 9 

11 Grol JO13-2G 10 1 1 8 4 11 35  11 RKZVC JO13-1 4 1 0 3 3 3 11 

12 FC Eibergen JO13-2G 11 1 1 9 4 8 45                    
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RKZVC JO13-2 2019 najaar 

 
Boven vlnr Hans Kampshof (trainer / leider), Ruben van Dillen, Stijn Kampshof, Niels Wopereis, Gijs Stortelder, Mylan 

Kolkman, Sven Klein Nienhuis, Rens Spijkers (trainer / leider) 
Onder vlnr Sem Rouwhorst, Hugo Holkenborg, Gijs Wessels, Toby Goldewijk, Tom Nijenhuis, Eef klein Holkenborg, Jordi 

ter Bogt 
Afwezig Dorus Klein Holkenborg (assistent-scheidsrechter), Han Rouwhorst (assistent-scheidsrechter) 

       
Trainer / leider JO13-2 Trainer / leider JO13-2 Assistent scheidsr. JO13-2 Assistent scheidsr. JO13-2 
Rens Spijkers Hans Kampshof Norbert Doppen Dorus Klein Holkenborg 
 

4e klasse 08 NAJAAR G W GL V P DPV DPT  4e klasse 07 VOORJAAR G W GL V P DPV DPT 

1 HC '03 JO13-1G 11 10 0 1 30 79 15  1 Ratti-Socii JO13-1G 4 3 1 0 10 10 3 

2 Kilder JO13-1 11 9 1 1 28 86 17  2 FC Winterswijk JO13-4 2 2 0 0 6 12 1 

3 Doetinchem JO13-1d 11 9 0 2 27 51 13  3 Vorden JO13-2 2 2 0 0 6 8 3 

4 Ajax B JO13-1 11 8 1 2 25 83 29  4 VVG '25/Etten JO13-2 3 2 0 1 6 4 2 

5 RKZVC JO13-2 11 6 1 4 19 37 30  5 Ajax B JO13-1 4 2 0 2 6 9 9 

6 Keijenburgse Boys JO13-1 10 6 0 4 18 37 37  6 Ruurlo JO13-3 3 1 1 1 4 8 8 

7 Concordia-W JO13-2 10 3 1 6 10 23 28  7 FC Winterswijk JO13-7M 3 1 1 1 4 7 13 

8 Terborg/Silvolde JO13-2 11 3 1 7 10 22 29  8 Gendringen/SVGG JO13-2G 4 1 1 2 4 7 10 

9 Ulftse B/GWVV/NVC JO13-2G 11 2 2 7 8 26 57  9 Terborg/Silvolde JO13-2 3 1 0 2 3 4 7 

10 DZC '68 JO13-5G 10 2 1 7 7 10 52  10 Keijenburgse Boys JO13-1 2 0 0 2 0 3 7 

11 VIOD JO13-3G 11 2 0 9 6 28 103  11 RKZVC JO13-2 4 0 0 4 0 4 13 
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12 ZZC JO13-3 10 0 0 10 0 11 83           

RKZVC JO11-1 najaar 2019 

 
Boven vlnr Jarno Stoverinck (trainer), Rob Aagten (leider), Natasja Klumperink (leidster), Sven Doppen (trainer / leider) 
Midden vlnr Pelle Kolkman, Jur Groot Severt, Wout te Molder, Lynn Aagten, Roy Klein Nienhuis 
Onder vlnr Rein Domhof, Thijmen Dibbets, Thijs Klein Nienhuis, Fedde Rouwhorst, Lars Verhoeven 

    
Trainer / leider RKZVC JO11-1 Trainer Leidster Leider 
Sven Doppen Jarno Stoverinck Natasja Klumperink Rob Aagten 
 

3e klasse 03 NAJAAR G W GL V P DPV DPT  2e klasse 08 VOORJAAR G W GL V P DPV DPT 

1 RKZVC JO11-1 9 9 0 0 27 76 6  1 RKZVC JO11-1 4 3 1 0 10 34 9 

2 SVBV JO11-1 9 8 0 1 24 68 35 
 

2 HC '03 JO11-1 4 3 1 0 10 19 5 

3 VIOS B. JO11-1 9 7 0 2 21 38 22 
 

3 vv Montferland JO11-1 3 2 1 0 7 16 6 

4 Reunie/GSV'63 JO11-2 8 4 1 3 13 29 21 
 

4 SJO/SSA HMC '17 JO11-1 4 2 1 1 7 16 13 

5 Rietmolen JO11-1G 9 4 0 5 12 21 50 
 

5 Longa '30 JO11-2 4 2 1 1 7 11 18 

6 Grol JO11-2 8 3 1 4 10 29 30 
 6 FC Dinxperlo JO11-2 4 2 0 2 6 19 11 

7 Longa '30 JO11-3 8 2 1 5 7 17 41 
 

7 Terborg/Silvolde JO11-1G 3 1 1 1 4 9 7 

8 HSC '21 JO11-2 9 2 1 6 7 23 40 
 

8 Ruurlo JO11-1 3 1 1 1 4 13 14 

9 ST: Erix/KSV JO11-1G 8 2 0 6 6 24 46 
 

9 Lochem SP JO11-2G 4 1 0 3 3 8 15 

10 FC Eibergen JO11-3G 9 0 0 9 0 17 51  
10 SVBV JO11-1 4 1 0 3 3 12 23 

                  
 

11 FC Winterswijk JO11-2G 4 0 1 3 1 12 30 

                  
 

12 FC Trias JO11-2 3 0 0 3 0 2 20 
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RKZVC JO11-1 najaar 2019 kampioen  
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RKZVC JO11-1 ONGESLAGEN KAMPIOEN! 
RKZVC JO11-1 is zaterdag 30 november kampioen geworden van de najaarscompetitie. Een week ervoor speelden ze 
tegen naaste concurrent SVBV JO11-1, die ook alle 7 wedstrijden nog gewonnen hadden. 
Mede door een beetje spanning ging de club uit Zieuwent met een 2-0 achterstand de kleedkamer in. Pas toen ze het 
veld weer opkwamen, werd het eigen voetbalspel tevoorschijn gehaald en besloten de spelers om de tegenstander alle 
vier hoeken van het veld te laten zien. In de 30 minuten durende 2e helft werd de achterstand omgebogen naar een 2-6 
overwinning. 
 
De zaterdag erop moest het alleen nog thuis afgemaakt worden tegen Reunie/ GSV´63 JO11-2. Met een 
Sinterklaasavond de dag ervoor werd de sfeer vast op de goede stand gezet. Het vertrouwen op nog een feestje was 
groot omdat er in alle thuiswedstrijden nog geen enkele tegengoal werd gemaakt. Er werd geweldig gevoetbald voor een 
groot publiek, wat een ruststand van 4-0 en een eindstand van 6-0 opleverde.  
 
Een totaal van 76 gescoorde doelpunten en 6 tegengoals over 9 wedstrijden zorgde voor een klinkend kampioenschap, 
dat diezelfde ochtend en avond met het team werd gevierd. Het viertal leiding, de 10 spelers en alle toeschouwers mogen 
terugkijken op een geweldige seizoenhelft. 
 
Jeugdbestuur RKZVC.  
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RKZVC JO11-2 2019 - 2020 

 
Boven vlnr Michelle te Molder, Jurre Spexgoor, Romy Rouwhorst, Lynn Wolterink, Ruben Rouwhorst, Pim Wessels, Peter 

Rouwhorst 
Onder vlnr Sep te Molder, Milo Evers, Joes Penterman, Senna Waalderbos, Toon Domhof 
 

       
Trainer  JO11-2 Leider JO11-2 Leidster JO11-2 
Erik Rouwhorst Peter Rouwhorst Michelle Te Molder  
 

3e klasse 08 NAJAAR G W GL V P DPV DPT  4e klasse 09 VOORJAAR G W GL V P DPV DPT 

1 HMC '17 JO11-1 10 8 2 0 26 72 13  1 Erix/KSV JO11-1G 4 3 1 0 10 16 6 

2 FC Dinxperlo JO11-2 10 7 2 1 23 39 14  2 AD '69 JO11-1 3 2 1 0 7 27 8 

3 AZSV JO11-3 10 4 5 1 17 23 17  3 HSC '21 JO11-2 3 2 1 0 7 15 7 

4 Ajax B JO11-1G 10 5 2 3 17 25 23  4 Longa '30 JO11-3 4 2 1 1 7 13 9 

5 VVG'25 JO11-2G 10 5 0 5 15 32 32  5 SC Meddo JO11-1G 3 2 0 1 6 21 7 

6 VIOD JO11-4G 10 5 0 5 15 29 33  6 RKZVC JO11-2 3 2 0 1 6 9 7 

7 Gendringen JO11-1 10 4 2 4 14 42 40  7 FC Trias JO11-3 3 1 1 1 4 12 11 

8 Varsseveld JO11-2 10 4 1 5 13 42 36  8 FC Eibergen JO11-3 4 1 0 3 3 9 13 

9 Terborg/Silvolde JO11-2G 10 2 2 6 8 28 44  9 SJO/SSA HMC '17 JO11-2 3 0 1 2 1 5 14 

10 RKZVC JO11-2 10 1 3 6 6 20 39  10 AZSV MO12-1 2 0 0 2 0 3 30 

11 FC Trias JO11-3 10 0 1 9 1 11 72  11 FC Dinxperlo JO11-4M 4 0 0 4 0 8 26 
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RKZVC JO9-1 2019 - 2020 

 
Boven vlnr Martine Rouwhorst, Siem Wassink, Jens Groot Severt, Natasja Klumperink, Sem Temming, Merijn Hulzink 
Onder vlnr Dorus Domhof, Pepijn Wessels, Chris Spieker, Juul Hulzink, Nick Spieker 
Afwezig Joris Wassink (leider), Mariël Domhof (leidster), Riekse Engelen (leidster), Derby Groot Severt (leider) 
 

  Leiders JO11-2 
Trainster JO11-12 Ouders: Mariël Domhof, Riekse Engelen, Derby Groot Severt, Merijn Hulzink, 
Natasja Klumperink Martine Rouwhorst en Joris Wassink  
 
Van RKZVC JO9 worden geen standen meer opgemaakt door de KNVB. 
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RKZVC JO8-1 2019 - 2020 

 
Boven vlnr Dirk Verhoeven, Yanniek Navis, Liam Gerritsen, Teun Holkenborg, Judith Doppen (trainster / leidster), Niek 

Spieker, Asen Krabbenborg, Daan Eekelder, Jilles Roorda 
 

  
 
Trainster / leidster RKZVC JO8-1: Judith Doppen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vlnr Judith Doppen (trainster / leidster), Dirk Verhoeven, Yanniek Navis, Liam Gerritsen,  
Teun Holkenborg, Niek Spieker, Asen Krabbenborg, Daan Eekelder, Jilles Roorda 
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RKZVC JO8-1 werd toch kampioen in het najaar van 2019 op basis van eigen administratie. 
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RKZVC JO8-1 ONGESLAGEN KAMPIOEN! 
 

  
Op zaterdag 21 december jl. werd onze JO8 ongeslagen Kampioen in de 4e klasse KNVB. Met deze groep speelden wij 
voor het eerste seizoen in de competitie en dan al zulke goede wedstrijden spelen, echt geweldig! We hadden een hele 
grote poule-indeling met 12 wedstrijden en daarnaast zijn we ook nog tot de 3e ronde van de KNVB Beker gekomen. 
Hierin hebben we ook erg mooie wedstrijden laten zien en hebben we in de 3e ronde nipt verloren (in verlenging) met 4-3 
van DVC’26 JO8-3G in Didam. 
 
De laatste wedstrijd uit tegen vv Winterswijk JO8-2 gingen ze allemaal erg gespannen naar toe. Omdat de KNVB 
tegenwoordig géén uitslagen meer bekend maakt in deze categorie wisten wij natuurlijk niet zeker of Winterswijk 
misschien ook alles gewonnen had. Terwijl onze spelers aan het inschieten waren haalde ondergetekende even wat info 
op bij de leiding van Winterswijk. Zij bleken al een aantal wedstrijden verloren te hebben en kwamen dus niet in 
aanmerking voor een kampioenschap. Met dit gegeven kon ik de wedstrijd daardoor wel lekker rustig aanzien, natuurlijk 
had ik dit toen nog niet verteld aan de spelers. Zij gingen ervan uit dat ze moesten winnen om kampioen te worden.  
 
Tijdens de rust, in de kleedkamer werd de sfeer al wat losser, we stonden met 4-0 voor, maar er moest nog één helft 
gespeeld worden. Na de laatste time-out met nog 10 minuten te spelen, gaf ik hen aan dat het wel goed zat en dat ze de 
laatste 10 minuten lekker vrij konden gaan voetballen. Het Kampioenschap was in zicht……………… Eindstand 1-10 in 
ons voordeel ! 
 
Na de winterstop gaan we er weer volop tegenaan in de 3e klasse en hopen dan ook dat we weer leuke en spannende 
wedstrijden kunnen gaan spelen. Spelers, nogmaals proficiat met jullie Kampioenschap en voor alle ouders / 
toeschouwers bedankt voor alle aanmoedigingen!!! 
 
Trainster/leidster JO8 Judith Doppen  
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RKZVC JO7 2019 - 2020 
Hieronder de foto’s van RKZVC MINI F in het najaar 2019 

 
Boven vlnr Mijs Penterman, Kees te Molder, Jens Brinkerhof, Dex Waalderbos, Judith Doppen, Jilles Roorda, Luuk 

Eekelder, Finn Boomgaars Kay Waalderbos 
Afwezige Giovanni van de Liefvoort 

 

 
Vlnr Mijs Penterman, Kees te Molder, Dex Waalderbos, Luuk Eekelder, Finn Boomgaars, Jilles Roorda, Jens 

Brinkerhof, Kay Waalderbos, Judith Doppen 
Afwezig Giovanni van de Liefvoort 
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PERSBERICHTEN 
 
RTI nieuwe hoofdsponsor RKZVC 
Met ingang van het seizoen 2019-2020 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. 
 
RKZVC is blij met Jeroen Spies (35) als nieuwe trainer voor het 1e elftal 
Er is met Jeroen Spies overeenstemming bereikt om komend seizoen als trainer/coach te 
fungeren van RKZVC. Jeroen Spies (35) komt uit Veenendaal en bekleedt momenteel die functie 
bij DTS, een zaterdag-1eklasser uit Ede. Hij is een jonge, zeer gedreven trainer, die RKZVC 
minimaal op dit niveau denkt te kunnen houden, gezien de huidige kwaliteiten en de aanwezige 
talenten. Er is uitvoerig gesproken met de spelersgroep, de technische commissie en het bestuur. 
Allen verwachten in Jeroen een uitstekende opvolger te hebben gevonden voor de succesvolle Laurens Knippenborg. 
Zijn enthousiasme, voetbalkennis en gebruik van technische hulpmiddelen zal gaan bijdragen aan onze nog steeds 
ambitieuze club. We wensen Jeroen veel succes en plezier! 
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Marleen Lankveld nieuwe coördinatrice van De Greune Weide 

 
Marleen Lankveld kent als barvrouw alle voetballende Zieuwentenaren. Foto: Barbara Pavinati (Foto: ) 

 
'Je leert mensen kennen als barvrouw en gaat gesprekken aan' 
Door Barbara Pavinati 
ZIEUWENT - Als je de stalen buitentrap oploopt bij het pand dat bij de voetbalvelden in Zieuwent staat, loop je zo een 
kantine met een mooie houten bar in. Binnen heb je een ver uitzicht over de velden en kijk je uit op een terras. Op alle 
dagen, met uitzondering van maandag, kunnen de voetballers vanaf 19.00 uur hier terecht voor een drankje. Vanaf 
september dit jaar doet de negentienjarige Marleen Lankveld de coördinatie van deze 'De Greune Weide' bij RKZVC in 
Zieuwent. Het bestuur van de voetbalclub is de officiële beheerder ervan. Voor deze nieuwe constructie is gekozen na 
het vertrek van de vorige kantinebeheerster Carina Hulshof. Eerst is geprobeerd om op dezelfde voet met iemand 
anders verder te gaan, maar dat is niet gelukt. Er was geen kandidaat direct beschikbaar. 
 
Het bestuur heeft voor Marleen gekozen, omdat ze al drie jaar werkzaam was als barvrouw onder Carina. Ze kende 
alle ins en outs. Marleen was gelijk enthousiast toen ze haar vroegen voor deze functie: "Ik werkte hier al drie jaar 
met veel plezier en vond dat echt heel leuk. Je leert mensen kennen als barvrouw en gaat gesprekken aan. Ook word 
ik herkend in het dorp. De functie leek mij een mooie uitdaging. Ik maak het barrooster, doe de boekhouding en stuur 
een team van twaalf vrijwilligers en een aantal betaalde krachten aan die ik zelf heb mogen uitzoeken." Dick Schieven, 
secretaris RKZVC: "Wij geven Marleen graag een kans. Het hoeft niet gelijk tiptop te zijn. Het is belangrijk dat het aan 
beide kanten van de bar klikt. En met Marleen is dat zeker het geval. De leden staan met deze nieuwe constructie wat 
dichter bij de kantine, omdat sommigen nu ook als vrijwilliger helpen. Er is een goede interactie met de vereniging en 
we gaan in gesprek als we horen dat dingen ook anders kunnen. We communiceren nu meer met elkaar." 
 
Band opbouwen 
Op het moment is Marleen vijftien tot twintig uur per week bezig met de kantine. Volgend jaar september is ze van 
plan om weer te gaan studeren, wat weet ze nog niet. Marleen: "Als kind ging ik altijd met mijn vader voetbal kijken. 
De plaatselijke voetballers ken ik allemaal. Er zitten steeds meer van mijn leeftijd bij het eerste en dat is leuk. Ik kom 
ze ook tegen in de kroeg in het dorp en dan bouw je wel een band op!" Dick vertelt verder over de kantine: "We 
spelen in de hoofdklasse en willen voor alle 341 leden goede voorzieningen hebben. De kantine is er daar één van. We 
hebben een relatief kleine club en hebben daarom een beperkt assortiment." Marleen vertelt: "Laatst was er iemand 
van een uit-club die om cappuccino vroeg, maar dat hebben we niet." 
Dick vult aan: "We kunnen niet alles hebben wat grote clubs wel hebben, maar we doen het wel heel goed. Het 
voordeel van deze kantine is dat het bezoekersgedeelte open is, maar dat we ook een besloten ruimte voor de club 
hebben. We blijven investeren in de kantine, maar dat moeten de financiën dan wel toelaten." 
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RKZVC: trainer Knippenborg niet bang voor verzadiging 
19-7-2020 

 

RKZVC in actie tegen ATC'65. © Theo Kock  
 
ZIEUWENT - Zieuwentse voetbalclub reeg de laatste jaren de successen aaneen, maar trainer Laurens 
Knippenborg is niet bang dat het nu minder zal worden. 
Raymond Willemsen 19-07-19, 13:11  
Drie kampioenschappen op rij, een geweldig debuutseizoen in de hoofdklasse én de coach die uitgeroepen werd tot 
beste amateurvoetbaltrainer van Nederland. Bij RKZVC reikten de bomen tot in de hemel. Maar zijn ze in het 
Achterhoekse kerkdorp niet bang dat de andere zijde van de medaille een keer zichtbaar wordt? 
,,Nee’’, zegt trainer Laurens Knippenborg gedecideerd, nadat hij met de hoofdklasser het eerste oefenduel met 
tweedeklasser ATC’65 uit Hengelo (4-4 eindstand) achter de rug heeft. ,,Maik Angenent, de trainer van Concordia 
Wehl, loopt komend seizoen voor zijn UEFA A-diploma stage bij ons. Het viel hem op dat er bezeten werd getraind, de 
afgelopen twee weken. ,,Ik merk ook aan de spelers dat ze met plezier en toewijding trainen. Ik heb ze daar ook een 
compliment voor gegeven.’’ 
Toch weet de 65-jarige Knippenborg ook dat verzadiging een keer op de loer ligt. Ruim drie jaar geleden speelde 
RKZVC nog in de derde klasse. Daarna was het alleen maar hosanna. Doorselecteren is dan soms noodzakelijk, maar 
de selectie van RKZVC herbergt alleen een nieuwe doelman: Pepijn Teloh. Die moet met Tim Penterman uitmaken wie 
de vervanger wordt van de gestopte Huib Jonkman. Verder is er geen speler bijgekomen en zijn er wel twee 
verdwenen: Wout Blasman is vertrokken naar Silvolde en Mart Schutten, dragende kracht op het middenveld, is 
gestopt. 
,,Ik had er wel twee goede spelers bij willen hebben. Die hadden een impuls kunnen geven aan de groep, maar de 
selectie heeft aangegeven met de huidige groep verder te willen’’, aldus Knippenborg. ,,Het is toch een vriendengroep. 
De groep wil zo verder gaan. Dat heb ik te respecteren en ik kan er ook mee leven. Het is komend seizoen wel zaak 
dat de dragende spelers fit blijven. Anders zijn we wel kwetsbaar. En je zag tegen ATC’65 (in het oefenduel scoorde 
zowel Sjors Storkhorst als Harm Bokkers tweemaal, RW) dat we verdedigend stabieler moeten worden.’’ 
Energie 
Knippenborg merkte dat zijn spelers blij waren toen ze de competitie-indeling zagen. ,,We gaan naar het zuiden en 
krijgen veel nieuwe tegenstanders. Dat geeft ook energie. En we spelen al vroeg in het seizoen (op zaterdag 14 en 21 
september, RW) de derby’s tegen Longa’30 en Silvolde. Dat zijn geweldige wedstrijden om naar uit te kijken.’’ 
Vooral de derby tegen de Lichtenvoordse buurman Longa’30, na een absentie van één seizoen weer terug op het 
menu, zorgt voor voorpret. In het seizoen 2017-2019 kwamen er op beide streekduels tussen de 3 à 4000 mensen af. 

https://www.gelderlander.nl/voetbal-achterhoek/rkzvc-trainer-knippenborg-niet-bang-voor-verzadiging~a4ec7806/152617453/
https://www.gelderlander.nl/voetbal-achterhoek/rkzvc-trainer-knippenborg-niet-bang-voor-verzadiging~a4ec7806/152617453/
https://www.gelderlander.nl/voetbal-achterhoek/rkzvc-trainer-knippenborg-niet-bang-voor-verzadiging~a4ec7806/152617453/
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Knippenborg zelf is door de successen ook niet in slaap gesust. Hoewel hij al bijna AOW ontvangt, is hij nog zo scherp 
als een mes. ,,Ik heb de laatste weken trainingen bekeken bij Bayer 04 Leverkusen, Schalke 04 en FC Utrecht. En 
volgende week ga ik vier dagen naar Kassel in Duitsland voor een internationaal trainerscongres. Ik sta zelf weer te 
popelen.’’ 
De selectie van RKZVC krijgt nu twee weken vakantie. Op 5 augustus begint Knippenborg aan het tweede deel van de 
voorbereiding. 

 
 
Aftrap 75-jarig jubileum tijdens nieuwjaarsreceptie 
Na de Seesing Personeelsrun hield voorzitter Johnny 
Cuppers zijn nieuwjaarsspeech. Hierin keek hij terug op het 
afgelopen jaar en vooruit naar het komende jaar en kondigde 
zijn definitieve afscheid aan als voorzitter bij de 
ledenvergadering in september. 
 
Hierna volgde de aftrap van het jubileumjaar door Cas 
Maarse en Joris Wassink van de jubileumcommissie. 
Allereerst werd een banner onthuld met het jubileumlogo door 
scheidend voorzitter Johnny Cuppers en Dolf van ’t Hooft 
(tientallen jaren vrijwilliger). 
 
Vervolgens werd in hoofdlijnen het programma in dit 
jubileumjaar toegelicht waarbij de nadruk vooral ligt op 26, 27 
en 28 juni omdat 28 juni 1945 de oprichtingsdatum is. 
Afgelopen jaar is er gewerkt aan het verzamelen van oud 
materiaal door Bennie Storkhorst (meer oud materiaal is nog 
steeds welkom). Deze zullen ongeveer iedere twee weken 
gepubliceerd worden op de website in de vorm van 
plakboeken van verschillende (oud-(leden). De eerste hiervan 
is een plakboek van Ferdinand Schutten uit 1984-1985. 
Afgezien van de wedstrijdverslagen staan hier 3 bijzondere 
onderwerpen in. Dat jaar vierde RKZVC het 40-jarig jubileum 
en het volledige jubileumboekje staat in dit plakboek. 
Daarnaast deed RKZVC dat jaar mee aan het PZ-
jubileumtoernooi (Piet Zoomers). RKZVC speelde de finale in 
het Go Ahead stadion in Deventer. Als derde bijzonder punt 
zit in dat plakboek het allereerste supportersblaadje (tegen 
Lochem) bij thuiswedstrijden van RKZVC, nu dus 35 jaar 
geleden. 
Henk Winkel heeft afgelopen jaar gewerkt aan een film over 
RKZVC met behulp van een drie interviews (oud-
bestuursleden, trainers en supporters) en oud foto- en 
filmmateriaal. Tijdens het jubileumweekend zal deze 
doorlopend te zien zijn maar nu was er al een trial te zien van 
enkele minuten. Gezien het spontane applaus werd dit heel 
erg gewaardeerd. 
Om tijdens wedstrijden te laten zien dat RKZVC het 75-jaar jubileum viert, is het jubileumlogo op alle keepershirts gedrukt 
en krijgen alle aanvoerders een aanvoerdersband met daarop het jubileumlogo.  
Voor diegenen die er niet bij waren: er is een zeer mooi videoverslag gemaakt van deze aftrap die te zien is via de 
website van RKZVC. Hierin is ook de trailer van de video opgenomen. Echt de moeite waard om deze te bekijken. 
  
Na het succesvol verlopen trainingskamp in Malaga speelde RZVC 1 zaterdag de laatste oefenwedstrijd tegen 
Winterswijk als laatste voorbereiding op de herstart van de competitie na de winterstop met de thuiswedstrijd tegen 
koploper Unitas (Gorinchem). Voor rust was het spelbeeld redelijk in evenwicht en gaf de Zieuwentse verdediging geen 
enkele kans weg. RKZVC leverde een aantal schoten af die niet erg gevaarlijk waren. Sven Jurjus scoorde in de 29e 
minuut op aangeven van Sjors Storkhorst. Na rust controleerde RKZVC het spel volledig, creëerde de nodige (goede) 
kansen maar besliste de wedstrijd niet. In de 81e minuut counterde Winterswijk goed en maakte met een mooie goal de 
1-1 eindstand. 
 
De volgende competitiewedstrijd van RKZVC 1 is 19 januari thuis om 14.00 tegen Unitas (Gorinchem).  

Op foto vlnr: Joris Wassink, Cas Maarse, Johnny Cuppers 
en Dolf van 't Hooft 
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Sjors Storkhorst: ”Het leeft hier in het dorp” 

Interview op Awaydays: http://awaydaysnl.org/2020/04/07/sjors-storkhorst-leeft-hier-dorp/ 

 
In deze vreemde tijden met het Coronavirus wat ons in zijn greep houdt is het voor velen erg behelpen. Onder andere de 
uitvlucht naar het voetbal is niet meer mogelijk, waar iedereen van baalt. Waar er over het betaald voetbal nog veel 
onzekerheid is over het al dan niet doorgaan van de competitie, ligt dat in het amateurvoetbal anders. Daar is het 
seizoen afgelopen, alle reden om met spelers uit het amateurvoetbal te spreken over deze vreemde tijd en hun carrière bij 
hun voetbalclub. Vandaag Sjors Storkhorst, spits van RKZVC uit Zieuwent.  
 
Sjors Storkhorst, voetballer bij RKZVC en docent Lichamelijke Opvoeding. Hij speelt al jaren bij RKZVC en heeft 
samen met zijn team vele promoties meegemaakt, van de 5e klasse tot nu de hoofdklasse maar liefst. Als je zijn naam 
googelt zie je een hele rits aan artikelen over zijn werelddoelpunt in de derby tegen Longa’30 voorbij komen. Een 
afstandsschot vanaf eigen helft die in het goal belandt. Je kan stellen dat Sjors hiermee landelijk nieuws heeft 
gemaakt. Sinds vorig seizoen is Sjors ook het trainerschap ingestapt, Zondag 3 van RKZVC mag opscheppen met zijn 
naam als trainer. Een team van allemaal oud-selectie spelers die nog graag een balletje trappen, Sjors helpt ze graag 
en verzorgt hun trainingen op vrijdag. 
 
RKZVC 
Sjors speelt al van kleins af aan bij RKZVC, begonnen in de 4e klasse als 2e jaars A-junior bij de senioren. We 

degradeerden dat seizoen meteen naar de 5e klasse. Tussendoor is hij nog één jaar naar de plaatselijke 
voetbalvereniging van het stadje Groenlo gegaan, SV Grol. “Ik gebruikte die uitstap vooral om te kijken of ik dat niveau 
aan kon, zij speelden toentertijd 1e klasse en ik wilde mijzelf graag testen.” Helaas werd het seizoen niet echt een 
succes, Sjors had wat gezondheidsproblemen en kwam daarom niet lekker in de flow. Na dat seizoen is Sjors weer 
terug gegaan naar RKZVC die toen in 3e klasse speelden. Vanaf dit moment kwam er een unieke opmars, RKZVC 
kreeg het voor elkaar om drie(!) keer achter elkaar te promoveren, alle drie keer kwamen ze als kampioen uit de strijd. 
“Dat is natuurlijk ontzettend gaaf om mee te maken, het team is altijd bij elkaar gebleven. Een enkeling waarmee ik in 
de vijfde klasse speelde speelt nu nog, het is heel bijzonder om met deze groep zoiets neer te zetten.” 
Ook dit seizoen deed RKZVC het niet slecht, voordat de competitie beëindigd werd kon je RKZVC terug zien op de 
vijfde plaats in de hoofdklasse B en hadden ze een winreeks van vijf wedstrijden. 
Dat het genieten is geblazen van het voetbal in Zieuwent is ook in de supportersaantallen terug te zien. “Tegenwoordig 
zie je ook veel mensen van buitenaf naar ons toe komen omdat ze vinden dat wij leuk voetbal spelen, dat is natuurlijk 
een groot compliment. In het dorp leeft het sowieso al, ook toen we lager speelden. Er wonen hier zo’n 2000 mensen 
en veel van die mensen zie je ook op de club op zondag. Maar tegenwoordig zie je een vast clubje van zo’n 500 
supporters die er altijd zijn en van die 500 gaan er ook nog eens een stuk of 100 naar elke uitwedstrijd, dat vind ik wel 
heel bijzonder.” 

http://awaydaysnl.org/2020/04/07/sjors-storkhorst-leeft-hier-dorp/
http://awaydaysnl.org/2020/04/07/sjors-storkhorst-leeft-hier-dorp/
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Derby tegen Longa ‘30 
De grote rivaal van RKZVC is Longa’30, sinds twee jaar staat die derby weer op het programma. Dit was voor het eerst 
in 30 jaar en de hele voetbalclub stond op zijn kop. Al weken van te voren hoorde je de mensen van RKZVC en 
inwoners van het dorpje Zieuwent nergens anders over praten. “Dat we die derby weer konden spelen was erg leuk, 
mensen begonnen er continu over als ik ze zag in de winkel of op straat. De eerste ontmoeting was bij ons thuis, de 
supporters van Longa hadden allemaal spandoeken gemaakt en de hele rataplan. Kwamen ze vervolgens bij ons 
spelen, wonnen wij met een klinkende 5-0 overwinning. Dat was wel een heel mooi moment, alle supporters door het 
dolle heen, wij als spelers ook natuurlijk. Dat hebben we nog wel even gevierd na afloop.” 
Dit seizoen had deze derby ook een gouden randje, vooral voor Sjors zelf. Bij een 0-2 voorsprong kreeg hij op eigen 
helft in de middencirkel de bal voor zijn voeten. Nog voordat hij de bal aannam keek hij al naar de positie van de 
doelman en besloot het er op te wagen. Zonder nog een keer na te denken loeit hij de bal met een fraaie boog over de 
keeper heen het doel in, een luttele vijftig meter van hem vandaan. “Haha, ja dat was een mooi doelpunt maar dat is 
geen toeval meer hoor. Ik heb in mijn carrière al zo’n acht keer op deze manier gescoord. Per seizoen probeer ik het 
wel vijf à zes keer, je loert er op en soms lukt het. Op de training heb ik dit ook vaak geprobeerd bij onze eigen keeper. 
Dan gaat hij net wat te ver voor zijn doel staan maar dan weet hij allang dat ik ga schieten, rent hij als een gek weer 
naar zijn doellijn. Dat zijn ook leuke dolletjes, maar wel effectief dus.” 
 
Buiten de lijnen 
Niet alleen in het veld maar ook buiten het veld houdt Sjors zich bezig met sport en voetbal, hij is gymdocent op zowel 
het basis- als voortgezet onderwijs en traint de spelers van Zondag 3. Op school worden zijn voetbalprestaties op de 
voet gevolgd door één klas. “Leuk om te zien natuurlijk dat die kinderen je volgen op die manier. Als je dan maandag 
op school aankomt vragen ze naar hoe het voetballen gegaan is.” Het trainen bij Zondag 3 is voor hem ook een leuke 
bezigheid, veel van de spelers kende hij al of heeft Sjors zelfs mee samengespeeld. “Die jongens willen ook gewoon 
nog lekker een balletje trappen op een lager niveau, ze hadden een trainer nodig en vroegen of ik dat wilde doen. Dus 
nu train ik ze op de vrijdagavond en doen we daarna nog lekker een pilsje met zijn allen. Als ik kan ga ik ook naar hun 
wedstrijden op zondag, als dat past met mijn eigen schema.” 
Maar helaas door de omstandigheden omtrent Corona ligt ook dat nu allemaal stil en kan hij zijn voetbalschoenen ook 
in de kast laten tot in ieder geval na de zomervakantie. “Dat is natuurlijk erg jammer om een seizoen zo af te moeten 
sluiten, dit was ook het laatste jaar van onze trainer waarmee wij zeven jaar hebben samengewerkt. Erg jammer 
natuurlijk, je hebt een hele goede band opgebouwd met elkaar en om dan op deze manier uit elkaar te gaan is niet 
leuk. Persoonlijk ging ik ook wel lekker, ik liep bijna 1 op 1 qua doelpunten 18 uit 20 om precies te zijn. In de laatste 
wedstrijd van dit seizoen maakte ik ook mijn 200e competitiedoelpunt. Ik hoop dat volgend jaar, onder een nieuwe 
trainer, weer door te kunnen zetten. Ik denk dat we met dit team en een nieuwe trainer weer een mooi resultaat kunnen 
gaan neerzetten volgend seizoen, daar gaan we voor.” 
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Sjors Storkhorst speelt met RKZVC in de hoofdklasse. Hij scoorde in negentien duels achttien 
keer en werd topscorer in de regio. Anderen over het 'fenomeen' Storkhorst. 

 
SJORS STORKHORST (LINKS) WORDT NA EEN VAN ZIJN VELE DOELPUNTEN GEFELICITEERD DOOR PLOEGGENOOT WOUTER PILLEN. 
FOTO JAN VAN DEN BRINK 

FRED DIKS 
Trainer Laurens Knippenborg van het Zieuwentse RKZVC: ,,Als trainer mag je heel blij zijn met een speler als Sjors. Hij 
heeft een groot aandeel gehad in de successen van de laatste jaren. Zijn acties en spelinzicht zijn een genot. Sjors is 
ook erg sociaal. Hij is een graag geziene gast. Hij traint het derde en zit bij de supporters aan tafel." 
 
Een minpuntje is er ook, zegt Knippenborg. ,,Sjors lust graag een biertje, woont op zichzelf en pakt soms te weinig 
rust. Als hij maximaal opgeladen is, gaat het goed." 
 
Zijn vader Bennie voetbalde maar liefst twintig jaar in het eerste van RKZVC en is samen met zijn vrouw de trouwste 
supporter van Sjors. ,,Vanaf het moment dat Sjors kon lopen was hij altijd met ballen in de weer. We hadden in onze 
tuin twee goals staan. Daar voetbalde hij elke dag met zijn broer Sjaak. Hij kon ook heel goed tennissen. Bij de 
elfjarigen was hij de nummer tien van Nederland. Maar Sjors is ook een gezelligheidsdier en daarom koos hij voor 
voetbal. Ik ben trots op hem. Zijn techniek, sprintsnelheid en het inzicht maken dat hij nog steeds progressie maakt. 
Het frivole is er vanaf. Hij voetbalt nu veel zakelijker. Elke tegenstander weet dat hij gevaarlijk is en toch blijft Sjors 
scoren." 
 
Ploeggenoot Jens Schutten speelt al tien jaar met de 31-jarige aanvaller. ,,Sjors is een fantastische speler. We voelen 
elkaar goed aan. Van niets maakt hij iets. Zo was ik op een training verbaasd. Hij nam de bal uit een voorzet ineens op 
zijn rechter slof en raakte de lat. Uit de rebound joeg hij de bal met links in de kruising. Als ik dat probeer, lukt het me 
nooit." 
 
Joris Wassink, voorzitter van de businessclub, vindt het geweldig dat Storkhorst de opkomst vanuit de lagere 
regionen naar de hoofdklasse heeft meegemaakt. ,,Los van zijn voetbalkwaliteiten en zijn bijzondere, mooie goals, 
heeft hij ook hart voor RKZVC. Zo organiseert hij onder meer de jaarlijkse dartavond. Hij blijft een gewone jongen." 
 
Oud-doelman Jos Knippenborg noemt zich de 'allergrootste fan' van Storkhorst, die al drie keer topscorer werd. ,,Ik 
ben een liefhebber. Net als naar Frenkie de Jong, kijk ik ook graag naar Sjors. Als ik hem zie spelen, loopt het water me 
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in de mond. RKZVC vormt een hecht collectief met twee artiesten die er qua kwaliteiten ver bovenuit steken: Joey 
Belterman en Sjors." 
 
Zijn vriend Job Hummelink noemt Storkhorst 'sociaal'. ,,Hij heeft oog voor anderen. Sfeer vindt hij belangrijk. Hoe 
meer hij in vertrouwde omgeving is, des te meer plezier hij uitstraalt en hoe meer hij rendeert." 
 
Björn Domhof is een van de oprichters van de supportersvereniging. ,,Sjors heeft met z'n magistrale linker poot al 200 
goals voor onze club gescoord. Een historisch aantal. Hij was slechts één jaar doodongelukkig, toen hij bij Grol 
speelde. Op Bevrijdingsdag 2018 zijn we met z'n allen op de trekker naar Longa'30 gegaan. Toen ontstond het idee 
voor een nieuwe supportersclub. Sjors is een van onze vier voorzitters. Zo is voor iedereen meteen duidelijk dat we 
onszelf niet al te serieus nemen." 

 

RKZVC en Longa’30 hervatten training vandaag 

 
RKZVC-middenvelder Waldo Rhebergen (links) op 8 maart in actie tegen IFC. Het was de laatste wedstrijd van de 
Zieuwentse hoofdklasser. © Theo Kock 
ZIEUWENT - Hoofdklasser RKZVC uit Zieuwent begint dinsdag (12 mei) weer met de training. ,,We gaan het 
seizoen goed afsluiten", zegt scheidend trainer Laurens Knippenborg. 
Raymond Willemsen 11-05-20 
 
RKZVC speelde op zondag 8 maart de laatste competitiewedstrijd tegen IFC (3-1) en trainde nog op dinsdag 10 maart. 
Daarna kwam het coronavirus in het land en werd op donderdag 12 maart alles stilgelegd. 61 dagen later start trainer 
Laurens Knippenborg de training weer op. ,,Ik heb er zin in en de spelers ook. We staan dinsdag met 20 spelers en 3 
keepers op het veld. De komende weken gaan we elke dinsdag en donderdag trainen. En als de spelers in het 
weekeinde ook nog wat willen doen, dan is dat geen probleem.” 
Knippenborg, die RKZVC na 7 jaar verlaat voor Rohda Raalte, moet tijdens de oefensessies wel rekening houden met 
1,5 meter afstand. ,,Maar als je een beetje creatief bent, kun je nog leuke trainingen in elkaar zetten.” 

 
We hebben de vraag gesteld aan trainer Laurens Knippenborg:  
Wat was voor jou de mooiste wedstrijd in die 7 jaar bij RKZVC? 
RKZVC -LONGA ‘30 natuurlijk hé! En dan winnen met 5-0.(seizoen 2017/18) 
samenvatting rkzvc 1 - longa 30. 14- 10- 2017 https://youtu.be/fCFqN9PSN1g via @YouTube 

https://www.gelderlander.nl/voetbal-achterhoek/rkzvc-en-longa-30-hervatten-training-vandaag-silvolde-en-azsv-starten-donderdag-weer~a68a4b3a/168046711/
https://www.gelderlander.nl/voetbal-achterhoek/rkzvc-en-longa-30-hervatten-training-vandaag-silvolde-en-azsv-starten-donderdag-weer~a68a4b3a/168046711/
https://www.gelderlander.nl/voetbal-achterhoek/rkzvc-en-longa-30-hervatten-training-vandaag-silvolde-en-azsv-starten-donderdag-weer~a68a4b3a/168046711/
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Ties Heutinck gaat terug naar zijn roots in Zieuwent 

 

Ties Heutinck (rood shirt) gaat onderuit namens SC Bemmel tegen Rohda Raalte. © Fons Sluiter 

ZIEUWENT - Hij miste zijn vrienden en zijn dorp Zieuwent. Daarom 
keert voetballer Ties Heutinck terug bij hoofdklasser RKZVC. 
Raymond Willemsen 

 
Aanvaller Ties Heutinck zal in het nieuwe seizoen de nodige kilometers moeten maken. Niet alleen op het veld, maar 
ook op de weg. De in Nijmegen woonachtige Heutinck zal elke week tweemaal moeten trainer in zijn geboorteplaats 
Zieuwent. En op de wedstrijddag nog een keer. 

 

,,Het gaat me de nodige tijd en energie kosten”, zegt Heutinck, die de afgelopen twee seizoenen uitkwam voor 

eersteklasser SC Bemmel. ,,Ik moet ontdekken hoe het me bevalt. Maar ik wilde nog graag een keer voetballen met de 
vrienden uit mijn dorp. Ik ben 25 jaar, dus nu kan het nog. Ik vind het bijvoorbeeld leuk dat ik weer met Joey Belterman 
samen kan voetballen. Hij is een van mijn beste vrienden. Nu ik in Nijmegen woon, zie ik al die jongens een stuk 
minder. Dat zal nu dus weer gaan veranderen en daar verheug ik me wel op.’’ 
 
Stoppen 
De afgelopen twee seizoenen bij SC Bemmel verliepen wisselend voor Heutinck. ,,Het eerste seizoen ging heel goed. 
Ik baal er nog van dat we de thuiswedstrijd tegen Longa’30 verloren. Daardoor werden zij kampioen en niet wij. Dit 
seizoen was er in onze selectie bijna niets veranderd, maar ik kreeg minder plezier in het voetballen. Ik ben een 
maandje op reis geweest in Colombia en dacht er toen over na om helemaal te stoppen met voetballen.’’ 
 
Heutinck maakte begin dit jaar bekend te zullen stoppen bij SC Bemmel. Dat werd vanwege het coronavirus eerder 
dan verwacht. De afgelopen maanden dacht Heutinck na over een terugkeer naar RKZVC, de club waarvoor hij tot 
2016 speelde. ,,Ik ben met RKZVC gepromoveerd van de derde naar de eerste klasse, maar was nooit echt een vaste 
waarde in het elftal. Laurens Knippenborg (de trainer van RKZVC die vertrekt naar Rohda Raalte, RW) lag destijds niet 
helemaal in mijn straatje.’’ 
 
Onder de nieuwe trainer Jeroen Spies wil Heutinck in augustus blanco beginnen. 
,,De wil om goed te presteren in de hoofdklasse zal zeker nog aanwezig zijn, maar ik denk maar ik denk dat je ook met 
een wat lossere aanpak het maximale uit een groep kan halen Zelf zal ik alles moeten geven, want ik heb nog nooit in 
de hoofdklasse gespeeld. Dit is toch weer een niveautje hoger dan in Bemmel.’’ 

https://www.gelderlander.nl/voetbal-achterhoek/ties-heutinck-gaat-terug-naar-zijn-roots-in-zieuwent~ac60cde3/145527043/
https://www.gelderlander.nl/voetbal-achterhoek/ties-heutinck-gaat-terug-naar-zijn-roots-in-zieuwent~ac60cde3/145527043/
https://www.gelderlander.nl/voetbal-achterhoek/ties-heutinck-gaat-terug-naar-zijn-roots-in-zieuwent~ac60cde3/145527043/
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Professioneel balletje trappen De Gelderlander 30-6-2020 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

FOTO JAN VAN DEN BRINK 
 

Voetbaltoppers geven kinderen in Zieuwent 
training: ‘Ze hebben tot het laatst gestreden’ 
ZIEUWENT - Omdat het geen gewoon schooljaar is geweest, was er dit voorjaar ook geen competitie schoolvoetbal. 
Leerlingen van de Zieuwentse Sint Jozefschool werden daar maandagochtend door de nationale voetbalorganisatie 
KNVB op een bijzondere wijze voor gecompenseerd: de groepen zeven en acht kregen elk een uur professioneel 
voetballes.  
Eén van de twee voetbaldocenten had jarenlang het record aantal interlands op haar naam staan: Marleen Wissink. 
René ten Broeke kan niet bogen op een internationale voetbalcarrière, maar werkt als ‘talent performance coach’ voor 
de KNVB. Hij speurt de voetbalvelden in het noorden en oosten van het land af naar jeugdig talent. 
,,Je dribbelt met de bal naar dat dopje”, legt voetbalster Wissink de achtstegroepers van de Zieuwentse school uit. 
,,Daar draai je omheen en pass je de bal naar je maatje.” Meteen daarna gaan de Zieuwentse leerlingen van start, 
jongens en meisjes, voetballers en niet-voetballers, alles speelt deze ochtend op het kunstgras van RKZVC door 
elkaar. 

Snel tempo 
De verschillende oefeningen volgen elkaar in snel tempo op, zonder pauze rennen de leerlingen verder, het oog op de 
bal èn op de tegenstander. Hun meester Fred te Kamp zien ze nauwelijks staan. ,,We kregen met dertig scholen in 
heel Nederland het aanbod van de KNVB voor deze voetbalclinic. In april doen we altijd mee aan het schoolvoetbal, 
maar toen hadden we geen school, dus dat is dit jaar niet geweest.” 
Niet dat de Zieuwentse leerlingen gebrek aan beweging hebben. Van zijn 29 leerlingen zitten er misschien vijf niet op 
een sportvereniging, de rest wel: voetbal uiteraard, maar ook handbal en volleybal. ,,En ze spelen hier veel buiten.” 

Er werd tot op het laatste moment gestreden. Daar gaat het bij voetbal om, ogen de kost geven 
Ondertussen heeft tijdelijk trainer Te Broeke zijn ogen goed de kost gegeven. Van één van de jongens in zijn groep 
schrijft hij de naam op. Naast de eredivisieclubs in het oosten houdt ook de KNVB talentvolle voetballers, jongens èn 
meisjes, in de gaten. Wie er uitspringt kan in een leeftijdsteam terechtkomen. 
,,Een soort vangnet voor de jeugdopleidingen van de topclubs. Sommige kinderen ontwikkelen zich iets later.” Hij uit 
zich tevreden tegen de kinderen, die zojuist zijn uitgespeeld: ,,Er werd tot op het laatste moment gestreden. Daar gaat 
het bij voetbal om. 
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Succestrainer Knippenborg vertrekt bij RKZVC 
Gepubliceerd: 20-09-2019 17:09. Bijgewerkt: 21-09-2019 1:27 

 
Laurens Knippenborg in gesprek met Marc Overmars 

Laurens Knippenborg neemt na dit seizoen afscheid van hoofdklasser RKZVC uit Zieuwent. 
De succestrainer zat zeven jaar bij de dorpsclub en wist daarin van de derde klasse naar de 
hoofdklasse te promoveren. 
 
"Hij was de ontbrekende schakel in het succesverhaal dat we de laatste tien jaar hebben meegemaakt", zegt voorzitter 
Johnny Cuppers van RKZVC. De club promoveerde onder leiding van de oefemeester drie keer achter elkaar te 
promoveren. "Zonder hem hadden we die stappen die we nu jaren achter elkaar gemaakt hebben, niet kunnen 
maken", vindt Cuppers. Ook aanvaller Sjors Storkhorst geeft aan dat Knippenborg veel voor de club betekent heeft, 
onder meer door het professionaliseren van de dorpsclub. "Hij heeft ontzettend veel gebracht en daar zijn we hem 
enorm dankbaar voor." Knippenborg verdiende met zijn successen bij huidig hoofdklasser RKZVC dit jaar de Rinus 
Michels award. 
 
Na dit seizoen komt er voor de trainer echter een einde aan het avontuur bij de club uit Zieuwent. De reden waarom 
Knippenborg RKZVC verlaat, is een gevoelsmatig gebrek aan ambitie bij de club. "Het is wel een verschil van inzicht in 
hoeverre je het prestatieklimaat kunnen vast houden en hoe je dit als club nog kan doorzetten ja of nee", zegt de 
trainer. "Het idee dat je aardig aan je maximum zit en dat de club moeite heeft om dat vol te houden, daar loop je wel 
tegen aan." 
 
Mooie jaargang 
De vroege aankondiging van het vertrek is voor de trainer geen reden om dit seizoen minder te presteren. Hoewel het 
begin van de competitie met onder meer een 0-2 thuisnederlaag tegen rivaal Longa’30 beter kan, rekent Knippenborg 
toch op een mooie jaargang. "Dit zal geen negatieve invloed hebben op de ploeg, vind ik. Wie mij kent, weet dat ik 
altijd het maximale eruit wil halen." 
 
Zaterdagavond staat de derby tussen Silvolde en het RKZVC van Knippenborg op het programma. Deze wedstrijd is 
vanaf 19.00 uur live te volgen op Optimaal FM. 
Foto: REGIO8 (archief) 

https://www.regio8.nl/knippenborg-winnaar-rinus-michels-award/content/item?1132286
https://www.regio8.nl/knippenborg-winnaar-rinus-michels-award/content/item?1132286
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'RKZVC heeft me heel veel gebracht' 
Laurens Knippenborg “RKZVC heeft me veel gebracht” 

 

NA ZEVEN JAAR ZIT DE KLUS BIJ RKZVC EROP VOOR LAURENS KNIPPENBORG. FOTO THEO KOCK 
 

Laurens Knippenborg heeft na zeven jaar de deur achter zich dichtgetrokken bij RKZVC. Het werd - na een 
zeer succesvolle periode - een emotioneel afscheid. 
RAYMOND WILLEMSEN 
Toen Laurens Knippenborg (66) in het najaar van 2012 door het bestuur van RKZVC benaderd werd om trainer te 
worden van 'zijn' club, moest de inwoner van Zieuwent goed nadenken. Maar achteraf was het de beste beslissing in 
zijn lange trainersloopbaan. 
 
,,Ik heb tien jaar bij AZSV gewerkt en die club stond altijd bovenaan mijn lijstje'', zegt Knippenborg. ,,Maar mijn 
periode bij RKZVC heeft die in Aalten overtroffen. Dat komt natuurlijk door de successen (onder zijn leiding 
promoveerde RKZVC van de derde- naar de hoofdklasse, RW) maar ik heb ook optimaal kunnen functioneren. In al 
die jaren heb ik heel fijn kunnen werken met de spelers. We hebben hobbels moeten nemen, maar grote conflicten 
zijn er in die zeven jaar nooit geweest. Dat komt ook omdat ik altijd eerlijk en consequent ben geweest. Daarnaast heb 
ik me als trainer ook kunnen ontwikkelen. Digitaal is er veel meer mogelijk. We hebben grote stappen gemaakt op het 
gebied van video-analyse en we hebben het GPS-systeem ingevoerd zodat ik over veel data van de spelers beschikte.'' 
 
,,Ik ben blij dat ik in 2012 'ja' tegen RKZVC heb gezegd'', vervolgt Knippenborg. ,,Deze periode heeft me ook sociaal 
veel gebracht. Ik woonde in Zieuwent, maar leefde toch in mijn eigen wereldje. Veel mensen in het dorp gaven me een 
bepaald stempel, zagen me als een buitenstaander. Dat is nu heel anders. Ik heb de laatste jaren veel warmte gevoeld 
van de mensen uit het dorp. Op sociaal vlak hebben die zeven jaar me ook veel gebracht.'' 
 
Vorige week zaterdag nam de spelersgroep en de rest van de staf afscheid van Knippenborg. ,,Dat was best 
emotioneel'', zegt de trainer. ,,We hebben samen veel mooie momenten meegemaakt. Drie kampioenschappen op rij 
en de laatste twee jaar hebben we bovenin de hoofdklasse gespeeld. Ik blijf het jammer vinden dat we dit seizoen niet 
af hebben kunnen maken vanwege corona. Ik ben er heilig van overtuigd dat we de nacompetitie hadden kunnen 
halen. We hadden vijf wedstrijden op rij gewonnen en waren volledig gefocust op de wedstrijd tegen AWC, waarvan 
we nog nooit verloren hadden. Hadden we de nacompetitie gehaald, dan was de kans op een plek in de derde divisie 
best groot geweest, omdat er een verruimde promotieregeling zou zijn. Maar helaas mocht dat niet zo zijn.'' 
 
Een achtste seizoen bij RKZVC was mogelijk geweest, maar Knippenborg maakte vorige zomer al bekend te 
vertrekken en is komend seizoen werkzaam bij eersteklasser Rohda Raalte. ,,Dit is het juiste moment om te 
vertrekken en van de trein te stappen. Het is nu ook tijd voor iemand anders.'' 



  

54 
 

Laurens Knippenborg uitgezwaaid bij RKZVC 

 
RKZVC-voorzitter Johnny Cuppers overhandigt scheidend trainer Laurens Knippenborg een gouden seizoenkaart voor het leven. Foto: 
Theo Huijskes 
ma 13 jul 2020, 11:32  
Meest succesvolle trainer ooit bij Zieuwentse voetbalclub 
Door Theo Huijskes 
ZIEUWENT - “Misschien ben ik in de laatste zeven jaar bij deze fantastisch club wel een totaal ander mens 
geworden. Althans dat hoor ik de laatste tijd velen tegen mij zeggen. Maar wanneer dat zo is, komt dat in mijn 
beleving door de in alle opzichten meest succesvolle periode in mijn trainerscarrière, die ik afsluit bij nota bene 
de voetbalvereniging in mijn eigen woonplaats. Ik zit al meer dan dertig jaar in het trainersvak, maar deze 
RKZVC-periode steekt met kop en schouders boven alle voorgaande periodes uit. RKZVC had ik al in mijn 
voetbalhart gesloten, maar na de laatste alleen maar succesvolle jaren is dat voor eeuwig.” 
Woorden van Laurens Knippenborg (66) -voetbaltrainer, voetbalmeester en voetbalfanaat bij uitstek- vóór en 
tijdens het voor hem afgelopen zaterdagavond georganiseerde afscheid. Een afscheid op het sportpark De 
Greune Weide in Zieuwent en dat in het bijzijn van diverse geledingen van RKZVC, waaronder bestuursleden, 
selectiespelers, familieleden en anderen. 
Een gouden seizoenkaart voor het leven 
“Mijn dank gaat ook uit naar de spelersgroep met daarin veel voetbalkwaliteiten in het algemeen en naar een 
tweetal spelers, die altijd het voortouw namen, te weten Michiel Krabbenborg en Sjors Storkhorst in het bijzonder. 
De club heeft mij alle medewerking verleend dan wel de ruimte gegeven om te werken zoals ik dat voor ogen 
heb. Van tegengas was bijna nooit sprake. Ik heb mij daardoor als trainer nog meer dan voorheen kunnen 
ontwikkelen en daar heeft de club in casu de spelersgroep van geprofiteerd”, aldus Laurens Knippenborg, die in 
het nieuwe voetbalseizoen aan de slag gaat bij eersteklasser Rohda in Raalte. 
Onder leiding van spreekstalmeester Sjors Storkhorst was het voorzitter Johnny Cuppers, die als eerste een 
aantal al dan niet bijzondere hoogtepunten de revue liet passeren. Zo kenschetste hij Knippenborg als een 
veeleisende trainer en dat niet alleen bij het eerste sollicitatiegesprek, maar ook gedurende alle voorgaande 
zeven voetbaljaren. 
“Maar al die eisen, zoals bijvoorbeeld de opdracht dat bij iedere thuiswedstrijd het gras op het hoofdveld op de 
vrijdag gemaaid moest worden en dat hij in een later stadium min of meer eiste dat er alleen al voor het kunnen 
verzorgen van de juiste trainingen kunstgras moest komen, hebben de club geen windeieren gelegd. Zeven 
voetbaljaren met unieke kampioenschappen en promoties, die ons van de derde klas in de hoofdklasse van de 
KNVB hebben gebracht.” 
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Als dank overhandigde Cuppers de scheidende trainer een gouden seizoenkaart voor het leven, hetgeen 
betekent dat hij en echtgenote Helga voor de rest van hun leven vrije toegang hebben bij alle thuiswedstrijden 
van RKZVC. 
 
De gesigneerde wedstrijdbal 
Namens de 'club van honderd' oftewel de 
supportersclub sprak Theo Bekken een 
dankwoord. Hetzelfde deed Joris Wassink als 
voorzitter van de Businessclub RKZVC, die 
niet alleen memoreerde dat Laurens 
Knippenborg zich ook bijzonder heeft ingezet 
wat betreft de ledenwerving van deze club, 
maar hem tegelijkertijd een ledenpas voor het 
leven overhandigde, zodat hij bij alle 
activiteiten van harte welkom is. 
Naast lovende woorden, cadeaus en bloemen 
van de zijde van het kantinepersoneel en jonge 
vrouwelijke supporters, was het aanvoerder 
Michiel Krabbenborg van RKZVC 1, die de 
scheidende oefenmeester overlaadde met 
complimenten maar tegelijkertijd ook nog een 
persoonlijk advies aanreikte. 
“Aan het begin van deze succesvolle zeven jaren heeft het bestuur voor jou de rode loper uitgelegd. Jij hebt daar 
dankbaar gebruik van gemaakt en veel profijt van gehad. Maar wanneer je dat succes bij jouw nieuwe club niet 
alleen wilt continueren, maar ook nog eens wilt uitbreiden, raad ik jou aan om extra aandacht te besteden aan de 
combinatie van het zijn van trainer en het zijn van mens.” Aldus Krabbenborg, die Laurens Knippenborg de door 
alle spelers gesigneerde wedstrijdbal aanbood, waarmee RKZVC destijds de wedstrijd speelde, waarin de unieke 
promotie naar de hoofdklasse van de KNVB werd bewerkstelligd. 
 

 
 
 

  

https://storage.pubble.nl/05e27930/content/2020/7/2f8d64f7-38e4-4382-b1cb-9e8704f42419.jpg
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Geschiedenis van 75 jaar RKZVC in boekvorm 

 
De overhandiging van het jubileumboek aan voorzitter Johnny Cuppers door Bennie Storkhorst (links) en aan trainer 
Laurens Knippenborg door Sjors Storkhorst (rechts). Foto: Theo Huijskes 
ma 13 jul 2020, 17:44  

Eerste exemplaren voor Johnny Cuppers en Laurens Knippenborg 
Door Theo Huijskes 
ZIEUWENT - Tijdens het afgelopen zaterdagavond georganiseerde afscheid van RKZVC-hoofdtrainer Laurens 
Knippenborg vond er ook nog een bijzondere gebeurtenis plaats. In het kader van het 75-jarig bestaan van de 
Zieuwentse voetbalclub werd namelijk het boek ’75 jaar voetbalgeschiedenis 1945-2020’ gepresenteerd. Een 
lijvig, tweehonderd pagina’s tellend boekwerk, dat uit handen van initiatiefnemer en tevens samensteller Bennie 
Storkhorst en zijn zoon Sjors Storkhorst werd overhandigd aan voorzitter Johnny Cuppers en scheidend 
hoofdtrainer Laurens Knippenborg van de jubilerende Zieuwentse voetbalclub. 
Dit gebeuren werd door alle aanwezigen alom gewaardeerd en bovenal ervaren als een lichtpuntje in het 
jubileumprogramma, dat vanwege de uitbraak van de coronapandemie geen uitvoering heeft gekregen. Zo was 
het de bedoeling om het boekwerk te presenteren tijdens een in de buurt van 28 juni (oprichtingsdatum van 
RKZVC) te organiseren jubileumweekend. In verband met de coronacrisis zijn nu alle jubileumactiviteiten 
uitgesteld naar 2021. 
Samensteller Bennie Storkhorst deelde zaterdagavond desgevraagd mee dat hij in 2012 tijdens een 
bestuursvergadering van RKZVC had aangekondigd om een boek over de voetbalgeschiedenis van de 
Zieuwentse voetbalclub te gaan schrijven. “Het was de bedoeling om hiermee in 2015, wanneer ik met pensioen 
zou gaan, een begin te maken. In de praktijk is dat iets later geworden, dat wil zeggen dat een en ander pas echt 
vorm en inhoud kreeg toen begin 2018 de jubileumcommissie van start ging met het treffen van voorbereidingen 
voor het jubileumfeest in 2020”, aldus Storkhorst, die zegt in dezelfde periode te zijn begonnen met het 
verzamelen en scannen van al het benodigde materiaal. 
“In totaal zijn er ongeveer 1600 bladzijden uit pakweg circa 25 plakboeken gescand. Dit alles heeft mij definitief 
aangezet om er een heus boek van te maken. Een mammoetklus, die dit jaar rond de oprichtingsdatum 28 juni 
werd geklaard. Erg trots ben ik op het eindresultaat!” 
Het jubileumboek is voor alle leden van RKZVC en andere belangstellenden behalve in de kantine van RKZVC te 
koop in Zieuwent bij de Spar, Knippenborg Fietsen en Cafreek aan de Dorpsstraat. 
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De Gelderlander 25 juli 2020 
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WEBSITE en TWITTER BERICHTEN 2019 - 2020 
 
De berichten die op de website staan, zou je kunnen zien als een dagboek van de vereniging: wat is er allemaal gebeurd 
in het jaar. Daar zijn twitter en facebook bij gekomen. Dat heeft in enkele jaren een grote vlucht genomen met 
ondertussen 1940 respectievelijk 800 volgers (augustus 2019).  
Er staan her en der nogal wat links naar berichten en sites waarvan de koppeling mogelijk niet meer functioneert. Als de 
“link” zwart is, functioneert de link dus niet meer. Is de “link” blauw dan functioneert de link wel. 
 
Juli 2019 
 
Jeugdkader bijna rond 
Zo worden dat bij RKZVC JO11-1 Sven Doppen en Jarno Stoverinck , Erik Rouwhorst komt bij de JO11-2 en Natasja 
Klumperink bij de JO9-1. 
Er wordt hard gewerkt aan het klaar maken van de presentatiegids De Voorzet 2019-2020. Daarna zal alle 
teaminformatie ook op de site worden bijgewerkt per team. 

Programma RKZVC 1 in juli/augustus 

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 

 

Zaterdag 14 september 19:00 RKZVC - LONGA 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

RKZVC verwelkomt nieuwe BC-leden 
RKZVC is blij om twee nieuwe business club leden te verwelkomen!  
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De 1e training van RKZVC 1 voor het nieuwe seizoen is begonnen.  
Nu een blok van 2 weken. Dan 2 weken vakantie en vanaf begin augustus verder. 1 september is 1e competitiewedstrijd. 

  
 
Gezocht: Kantinebeheerder 
Heb je altijd al een gezellige voetbalkantine willen runnen? RKZVC is op zoek naar een enthousiaste nieuwe 
kantinebeheerder. 
Wij bieden je een prettige werkomgeving waarbij je veel vrijheid geniet betreft de bedrijfsvoering. De taken bestaan uit: 

• Het beheren van de kantine 

• Het verzorgen van de inkoop 

• Het aanstellen van personeel 

• Het plannen en regelen van de bezetting van het clubgebouw 

• Het plannen en regelen van de schoonmaak van het clubgebouw 

• Het verzorgen van de boekhouding 

• Maandelijks rapporteren aan de penningmeester van RKZVC 
RKZVC biedt naast veel zelfstandigheid natuurlijk een bijpassend salaris. 
Interesse? Stuur een email naar voorzitter@rkzvc.nl 
 
Augustus 2019 
 
Bestuur neemt beheer kantine op zich 
Per 1 september aanstaande zal Carina Hulshof RKZVC verlaten als beheerder van de kantine.  
Carina vertrekt naar buurman Longa ’30 en middels deze weg willen wij haar daar veel succes wensen. 
Tot op heden heeft het bestuur nog geen directe vervanger voor Carina weten te vinden. Daarom is besloten dat het 
bestuur tot die tijd de kantine in eigen beheer zal nemen, waarbij wij blij zijn te kunnen mededelen dat Marleen Lankveld 
bereid is gevonden om de dagelijkse coördinatie van alle werkzaamheden m.b.t. de kantine op zich te nemen. Zij is per 1 
september 2019 daarom het aanspreekpunt voor alle zaken aangaande de kantine van RKZVC.  
 
Namens alle betrokkenen van RKZVC willen wij Carina hartelijk danken voor haar toewijding en enorme inzet de 
afgelopen jaren. Ook willen wij Marleen veel succes wensen in haar nieuwe rol! 
Bestuur RKZVC 
 
AGENDA paraat: 14 September 19:00  
RKZVC - S.V. Longa '30 Lichtenvoorde !!  
Iedereen kan zich de vorige edities nog 

voor de geest halen 🤩 Het belooft weer 

een groot feest te worden! De burenclash 
naar een hoger niveau getild. De Derby van 

het Oosten Hoofdklasse editie! 💪🏆 

Na afloop zal dit voetbalfeest worden 
voortgezet in de feesttent op de Greune 

Weide! 🎊🍺 

 
 
 
 

https://twitter.com/RKZVC/status/1149021829211873281/photo/1
https://twitter.com/RKZVC/status/1149021829211873281/photo/1
https://twitter.com/RKZVC/status/1149021829211873281/photo/1
https://twitter.com/RKZVC/status/1149021829211873281/photo/2
https://twitter.com/RKZVC/status/1149021829211873281/photo/2
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GRATIS SCHEIDSRECHTERSCURSUS 
Lijkt het je leuk om af en toe op zondagmorgen een wedstrijd te fluiten bij de senioren teams, 
geef je dan op voor de cursus clubscheidsrechter.  
wedstrijdsecretarissenioren@rkzvc.nl 
 

 
OP NAAR HET ZUIDEN!  
RKZVC zal, in tegenstelling tot het afgelopen seizoen, waarin zij in de noordelijke helft werden 
ingedeeld, komend seizoen in de zuidelijke hoofdklasse acteren.  

Tegenstanders zijn:  
AWC Wijchen, VV Baronie (Breda), EHC / Heuts Hoensbroek, RKSV Halsteren, IFC (Hendrik Ido Ambacht), SV 
Juliana,31 (Malden), S.V. Longa '30 Lichtenvoorde, V.V. Moerse Boys (Zundert), RKSV Nuenen, OJC Rosmalen, RKSV 
Minor (Nuth), RKSV Meerssen, SC Silvolde, rksv UDI'19/CSU (Uden), Gvv Unitas (Gorinchem) 
 
Per 1 september aanstaande zal Carina Hulshof RKZVC verlaten als beheerder van de kantine.  
Carina vertrekt naar buurman Longa ’30 en middels deze weg willen wij haar daar veel succes wensen. 
Tot op heden heeft het bestuur nog geen directe vervanger voor Carina weten te vinden. Daarom is besloten dat het 
bestuur tot die tijd de kantine in eigen beheer zal nemen, waarbij wij blij zijn te kunnen mededelen dat Marleen Lankveld 
bereid is gevonden om de dagelijkse coördinatie van alle werkzaamheden m.b.t. de kantine op zich te nemen. Zij is per 1 
september 2019 daarom het aanspreekpunt voor alle zaken aangaande de kantine van RKZVC.  
 
Namens alle betrokkenen van RKZVC willen wij Carina hartelijk danken voor haar toewijding en enorme inzet de 
afgelopen jaren. Ook willen wij Marleen veel succes wensen in haar nieuwe rol! 
Bestuur RKZVC 

 
De Voorzet 2019-2020 
De kleurrijke presentatiegids "De Voorzet 2019-2020" is klaar en weer bij alle leden thuis 
bezorgd. Op korte termijn zullen ook alle sponsoren deze ontvangen.  
Digitaal is de "De Voorzet 2019-2020" te lezen via de volgende link. 
www.rkzvc.nl/418/de-voorzet 
Op de website van RKZVC is https://www.rkzvc.nl/418/de-voorzet/ te vinden in de map 
Clubinfo-Archief-De Voorzet. 
 
RKZVC 1 meereizen uitwedstrijden 
Voor belangstellenden is er vanavond in de kantine een bijeenkomst voor overleg over 
meereizen bij uitwedstrijden RKZVC 1 komende competitie. 
Wie wil meereizen? Wie heeft plaats over in de auto om iemand mee te nemen? 
Vertrek komende zondag naar Moerse Boys om 12.15 bij kantine. 
 
September 2019 
 
Hart in actie. Stem op RKZVC. 
Iedere vereniging die mee doet krijgt een basisbedrag. Dit wordt verhoogd naargelang er 
meer op je vereniging gestemd wordt. Stem dus RKZVC! 
Je kunt stemmen tot en met donderdag 19 september. Dus wees er nog snel bij. 
Ook in 2019 organiseert Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek de actie Hart voor de 
Achterhoek. Bij Hart voor de Achterhoek brengen leden van de Rabobankstemmen uit op 
hun favoriete stichting of vereniging (leden van de RABO hebben hiervoor een kaart met 
code thuis ontvangen).  
Hoe meer stemmen de clubs krijgen, hoe groter de bijdrage is die ze ontvangen. Met de 
bijdrage kunnen clubs activiteiten realiseren die de leefbaarheid in de Achterhoek ten goede 
komen. 
Alle info (en mogelijk om te stemmen) vind je via de volgende link. 

 
Vrijwilligers bij RKZVC – Longa ’30 bedankt! 
Door de inzet van vele vrijwilligers hebben we zaterdagavond een geweldig feest mogen 
beleven rond de wedstrijd RKZVC - Longa '30. 
Alle vrijwilligers bedankt voor jullie inzet. 

https://www.facebook.com/rkzvc/photos/a.871335609680279/1436195413194293/?type=3&eid=ARDvMXfHwCbuSMlYnUZ9pZ_lg1By66BWF3IcuanX1PyGmZqv5PlRkgIOQjpRC3j9WWx41yosn4cc9jNK&__xts__%5B0%5D=68.ARDboNJXb9pSq6lH89RYEXGteQuSw6_Ybd4Bl3RIgQI5mPrE5SPVzcp3Qwj2lzOAcU1UA1aOCaJzZ4mXjm4ckeeS91-WAyqgh7v-TMthSz7i0j3HXd9pXSxBU5UId4rSTszwIJG14R5ezB_J0seE7hwadj9lF5V5d2SXfE1wxv8Wm5kLRpCSWRvt6zrSaJXXNQIfyThWyR6kRn8ZZ3WnDZIDRJmtOH-bWjLYgGllO0ar4NO--3QF-WtMZb6gcaV6xuOHGtOWZeXmaMEQ_dSIKnUdgrE_rB_AGMh1TWzMC8VFSHoqO-CgQW365oyYxzUSUVvkjIs9UDymOc2sZrTjCy_inQ&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/rkzvc/photos/a.871335609680279/1436195413194293/?type=3&eid=ARDvMXfHwCbuSMlYnUZ9pZ_lg1By66BWF3IcuanX1PyGmZqv5PlRkgIOQjpRC3j9WWx41yosn4cc9jNK&__xts__%5B0%5D=68.ARDboNJXb9pSq6lH89RYEXGteQuSw6_Ybd4Bl3RIgQI5mPrE5SPVzcp3Qwj2lzOAcU1UA1aOCaJzZ4mXjm4ckeeS91-WAyqgh7v-TMthSz7i0j3HXd9pXSxBU5UId4rSTszwIJG14R5ezB_J0seE7hwadj9lF5V5d2SXfE1wxv8Wm5kLRpCSWRvt6zrSaJXXNQIfyThWyR6kRn8ZZ3WnDZIDRJmtOH-bWjLYgGllO0ar4NO--3QF-WtMZb6gcaV6xuOHGtOWZeXmaMEQ_dSIKnUdgrE_rB_AGMh1TWzMC8VFSHoqO-CgQW365oyYxzUSUVvkjIs9UDymOc2sZrTjCy_inQ&__tn__=EEHH-R
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Kijk voor alles rondom de wedstrijd RKZVC – Longa ’30 op 14-9-2019 in het archief van RKZVC op de website 
www.rkzvc.nl → Clubinfo → Algemene info → Archief → Voetbaljaarboeken 
of via de volgende link 
https://www.rkzvc.nl/415/voetbaljaarboeken/  
 
Nu de kruitdampen van de wedstrijd RKZVC 
– @longa30  zijn opgetrokken en de avond al 
eens voorzichtig geëvalueerd is, kunnen wij 
ons vinden in de door een van onze 
bestuursleden geuite conclusie: “Zij de 
punten, wij de munten!”  
 
Agenda Jaarvergadering 16-9-2019 

http://www.rkzvc.nl/
https://www.rkzvc.nl/415/voetbaljaarboeken/
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Hierbij de agenda van de jaarvergadering van RKZVC op maandag 16-9-2019 om 20.30 in de kantine. 
 

 
Jubilarissen ledenvergadering 
Op de ledenvergadering van 16-9-2019 werden vier jubilarissen genoemd. 

Vlnr: Marco Paijers en Sjors Storkhorst zijn 25 jaar lid. Dolf van 't Hooft en Wilco Wopereis zijn 40 jaar lid. 
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Heezen Mode nieuw lid Business Club 
RKZVC is blij verheugd dat het Heezen Mode uit 
Varsseveld mag toevoegen aan haar Business Club.  
Heezen Mode bestaat al meer dan 80 jaar en verkoopt 
gerenomeerde merken voor damen en heren! 
Bezoek de winkel aan de Spoorstraat 16-18 in Varsseveld 
van maadag tot en met zaterdag en op koopzondagen ook 
op zondag. 
Klik op deze link om de website direct te 
bekijken: http://www.heezen-mode.nl/ 
 

 
 
 
 
Volg @RKZVC via Instagram rkzvc_zieuwent 
 
 
 
 
 

 
Voor aanvang van RKZVC 1 - EHC/Heuts 1 
ondertekenden Johnny Cuppers en Jan Oonk de 
sponsorovereenkomst tussen RKZVC en 
Achterhoek Nieuws / Elna. 
 
  
Leuk.  
Tijdens het maken van de officiële teamfoto voor dit 
seizoen van RKZVC 1 vorige week moest er even 
gewacht worden op de laatste speler. Een 
pupillentraining was net afgelopen en daarna werd 
deze foto gemaakt. Eigenlijk nog mooier dan de officiële foto (Lars Verhoeven op 2e rij naast Michiel Krabbenborg en 
Rein Domhof ervoor op de knieën). 

 

http://www.heezen-mode.nl/
http://www.heezen-mode.nl/
http://www.heezen-mode.nl/
http://www.heezen-mode.nl/
https://twitter.com/RKZVC/status/1168129122704515072/photo/1
https://twitter.com/RKZVC/status/1168129122704515072/photo/1
https://twitter.com/RKZVC/status/1168492637986447361/photo/2
https://twitter.com/RKZVC/status/1168492637986447361/photo/2
http://www.heezen-mode.nl/
https://twitter.com/RKZVC/status/1163788620177772544/photo/1
https://twitter.com/RKZVC/status/1168129122704515072/photo/1


  

64 
 

RKZVC DONEERT OUDE KLEDING VAN DE JEUGD 
RKZVC doneert de oude jeugd presentatiepakken en trainingsjassen aan Stichting Theo de Wit Lanka Education Fund 
Non-Profitorganisatie. Zij zorgen ervoor dat deze pakken een goede bestemming krijgen in Sri Lanka. 
Het doel van deze stichting is het verbeteren van de positie van kansarmen in Sri Lanka, voornamelijk die van kinderen 
en gehandicapten en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of bev... 

Meer weergeven 

 
Gezocht: Kantinebeheerder 
Heb je altijd al een gezellige voetbalkantine willen runnen? RKZVC is op zoek naar een enthousiaste nieuwe 
kantinebeheerder. 
Wij bieden je een prettige werkomgeving waarbij je veel vrijheid geniet betreft de bedrijfsvoering. RKZVC biedt naast veel 
zelfstandigheid natuurlijk een bijpassend salaris. De taken bestaan uit: 

→ Het beheren van de kantine 
→ Het verzorgen van de inkoop 
→ Het aanstellen personeel 
→ Het plannen en regelen bezetting clubgebouw 
→ Het plannen en regelen schoonmaak clubgebouw 
→ Het verzorgen van boekhouding 
→ Maandelijks rapporteren aan de penningmeester 

Interesse? Stuur een email naar voorzitter@rkzvc.nl 
 
 
Oktober 2019 

 
Romeo Delta J0-10 toernooi RKZVC 
Zondag 20 oktober staat er op ‘De Greune Weide’ 
van RKZVC een evenement op het programma: een 
1-daags jeugdtoernooi voor onder 10 jaar (JO10) met 
teams van o.a. PSV, Vitesse, FC Utrecht, Sint-
Truiden en KV-Mechelen. 
Zondag 20 oktober staat er op ‘De Greune Weide’ 
van RKZVC een evenement op het programma: een 
1-daags jeugdtoernooi voor onder 10 jaar (JO10). 
Vorig jaar was het de eerste keer met behoorlijk 
publieke belangstelling ; naar schatting zo’n 600 
bezoekers buiten spelers/begeleiders. Er worden vier 
wedstrijden tegelijk gespeeld op één veld. 
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.  
 
Twintig teams zullen strijden om de finale te halen 
van dit prestigieuze toernooi. De onbevangenheid 
van de jeugdspelers zal garant staan voor een mooie 
dag vol met voetbal. Daarnaast wordt er natuurlijk 
aan de jongste jeugd gedacht met nevenactiviteiten, 
terwijl er natuurlijk aan een hapje en een drankje 
wordt gedacht. 
 
In het pinksterweekend kent RKZVC al een 
jarenlange traditie in het Seesing Tournament, dat 
inmiddels is uitgegroeid tot een groots regionaal 
evenement. Nu wordt met deze organisatie in het 
najaar ook met een andere leeftijdsgroep gewerkt. 
Spelvreugde verzekerd ! 
  

https://www.facebook.com/StichtingTheodeWit/?__tn__=K-R&eid=ARCgxtaOYr_hDPbgxXruOkKd4ZC6TUhSVd8axnRREwD-cKoA50obLSa79TR8rZo85XoSWQWCh908qtrh&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDLShnZwH50O-loE2HzHHVs6A3CEhF1h-uCbENGktdLucPxZIij5oXCsknnzstgEmm7rhH1q0-aAhX9NIsXdaZI5IUOr3tZ4c2DoJRIkH55zw14AMNdQ_50cE_znke551TZCXATnb2fXKuodLKha78qzm3dspl-MnaIEc9t3pnwEXVCKSE22VKn51SWLyLJWOMDrY4Mt3Hb_L6yXGzyi8IZp9-sTPatm51X6CSsntzi94f0Ktm473s-Z4YLvXMNM6ho5j7okpPeN_lpU6DamUhywickgBWh4S107ExyubPonKlYIfxxCHCDuVgXoXzhmjQWNNKMX5KFw2GN1ZmevhfgBA
https://www.facebook.com/StichtingTheodeWit/?__tn__=K-R&eid=ARCgxtaOYr_hDPbgxXruOkKd4ZC6TUhSVd8axnRREwD-cKoA50obLSa79TR8rZo85XoSWQWCh908qtrh&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDLShnZwH50O-loE2HzHHVs6A3CEhF1h-uCbENGktdLucPxZIij5oXCsknnzstgEmm7rhH1q0-aAhX9NIsXdaZI5IUOr3tZ4c2DoJRIkH55zw14AMNdQ_50cE_znke551TZCXATnb2fXKuodLKha78qzm3dspl-MnaIEc9t3pnwEXVCKSE22VKn51SWLyLJWOMDrY4Mt3Hb_L6yXGzyi8IZp9-sTPatm51X6CSsntzi94f0Ktm473s-Z4YLvXMNM6ho5j7okpPeN_lpU6DamUhywickgBWh4S107ExyubPonKlYIfxxCHCDuVgXoXzhmjQWNNKMX5KFw2GN1ZmevhfgBA
https://www.facebook.com/rkzvc/posts/1481612865319214
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Voetbaljaarboek RKZVC 2018-2019 
Veel informatie over RKZVC (foto´s, eindstanden, kampioenschappen, persberichten, wedstrijdverslagen, enz.) is 
verzameld in een "Voetbaljaarboek RKZVC seizoen 2018-2019". 
Dit "Voetbaljaarboek RKZVC seizoen 2018-2019" is te vinden via de volgende link. 

https://www.rkzvc.nl/415/voetbaljaarboeken/ 
Via de website is het te vinden onder Clubinfo - Algemene info - Archief - Voetbaljaarboeken. Daar staan ook andere 
jaarboeken. 

 
 

https://www.rkzvc.nl/415/voetbaljaarboeken/
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Voetbal 2 daagse jeugd 
Op 21 en 22 oktober a.s. is in de herfstvakantie weer 
de traditionele voetbal 2 daagse voor de jeugd. 
Het formulier voor inschrijving is te downloaden via de 
volgende link (in Word) of via onderstaande 
afbeelding. 
 
Pupillen voetbal 2-daagse 21+22 oktober 2019 
Wederom een succesvolle 2-daagse! 
Deze werd georganiseerd door Björn Doppen. 65 
kinderen namen deel en hebben weer volop inzet 
getoond en enorm genoten. 
Een 16-tal foto's is te zien via de volgende link. 
Björn en alle andere vrijwilligers BEDANKT! 

 
Sint Truiden uit België winnaar 2e Romeo Delta 
J010—toernooi 
De 2e editie van het RKZVC-J010-toernooi mag 
ondanks het regenachtige weer een groot succes 
worden genoemd. Ongeveer 600 toeschouwers 
beleefden samen met 200 spelers een enorm leuk 
evenement. Opnieuw waren de talenten van meerdere 
profclubs uit Nederland en België aanwezig om te 
laten zien, dat we voor de toekomst van het 
Nederlands voetbal niet bang hoeven te zijn. 
Al deze spelertjes zorgden met onbevangen en 
technisch spel op de 4 veldjes voor enorm leuke 
wedstrijden, waarin uiteraard ook steeds meer 
spanning kwam te staan, naarmate de finale dichterbij 
kwam. Vanzelfsprekend waren de profclubs toch echt 
veel verder in hun ontwikkeling dan de regionale 
deelnemers, waaronder ons eigen strijdlustige 
RKZVC. Dit logische feit doet dus echter niets af aan 
de spelvreugde bij alle teams.  
De finale ging heel frappant tussen de beide 
Belgische clubs KV Mechelen en St. Truiden met de  
laatstgenoemde als uiteindelijke winnaar.  
De honderden doelpunten vóór die finale zorgden er echter voor, 
dat iedereen opnieuw met een goed gevoel terugkijkt op deze 
nieuwe traditie, die komend seizoen ongetwijfeld weer op het 
programma komt………. 
 
Topscorer seizoen 2019-2020 
Ook dit seizoen wordt weer bij gehouden wie de doelpunten bij de 
senioren maakt en wie dan aan het eind van het seizoen zich 
topscorer mag noemen. 
Via de volgende link is de eerste tussenstand te zien (bijgewerkt tot 
en met 20 oktober). 
De topscorerslijst is te vinden onder Teams – Senioren 
 

 
 
 
  

https://website.storage/Data/RKZVC/RTE/Bestanden/NieuwsItem/325/Uitnodiging_Voetbal_2_daagse_RKZVC_2019.docx
https://myalbum.com/album/DGicPHxtAD3z
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November 2019 
 
BKG Training & Consultancy is het nieuwste Business-Club 
lid van RKZVC 
Wij willen Bram Klein Gunnewiek van BKG Training & Consultancy 
van harte welkom heten bij de Business Club van RKZVC! 
BKG is gevestigd in Lichtenvoorde en draagt als Business Club lid 
bij aan onze prachtige club. 
Van harte welkom! 

 
 
 
 
 

 
Han Rouwhorst en Jeroen ten Bras 

tekenen het nieuwe contract. 
RKZVC en Teamsportfabriek verlengen het sponsorcontract 
RKZVC is verheugd dat we het contract met onze kledingleverancier Teamsportfabriek hebben mogen 
verlengen met 3 jaar! 
Kijk op https://www.teamsportfabriek.nl/ voor het grote aanbod aan sportkleding dat Teamsport te 
bieden heeft. 
 
JO11-1 is zaterdag kampioen geworden in de 3e klasse. 
Wij feliciteren de JO11-1 met het kampioenschap in de 3e klasse!  

 

https://www.teamsportfabriek.nl/
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Documentaire “Succes is maakbaar” 
In mei 2018 hebben de studenten Bas Lageschaar en René Snippert in het kader van hun studie een mooie film gemaakt 
met de titel "Succes is maakbaar". De film is te zien via de volgende link. 
"Een documentaire over dorpsclub RKZVC uit het Achterhoekse Zieuwent. De club telt 350 leden en het eerste elftal 
promoveerde in vier jaar tijd van de vierde klasse naar de hoofdklasse. In deze docu blikken we terug op hoe dit succes 
tot stand is gekomen en wat de rest van de club van het succes merkt. Ook blikken we vooruit: hoeveel zit er nog in het 
vat en wat is de ambitie van de club 
De documentaire is te zien via de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=OAXJGutQLMQ&t=81s 
 
Vanavond 6 november is er een KNVB cursus voor jeugdtrainers van RKZVC 

 
 
RKZVC JO11-1 kampioen in de najaarscompetitie. (Foto: Judith Doppen) 

 
RKZVC JO11-1 ongeslagen kampioen 
Elna, zo 8 dec 2019, 16:31  
ZIEUWENT - RKZVC JO11-1 is zaterdag 30 november kampioen geworden van de najaarscompetitie. Een week 
ervoor speelden ze tegen naaste concurrent SVBV JO11-1, die ook alle 7 wedstrijden nog gewonnen hadden. 
Mede door een beetje spanning ging de club uit Zieuwent met een 2-0 achterstand de kleedkamer in. Pas toen ze 
het veld weer opkwamen, werd het eigen voetbalspel tevoorschijn gehaald en besloten de spelers om de 
tegenstander alle vier hoeken van het veld te laten zien. In de 30 minuten durende tweede helft werd de 
achterstand omgebogen naar een 2-6 overwinning. 
De zaterdag erop moest het alleen nog thuis afgemaakt worden tegen Reunie/GSV´63 JO11-2. Met een 
Sinterklaasavond de dag ervoor werd de sfeer vast op de goede stand gezet. Het vertrouwen op nog een feestje was 

https://www.youtube.com/watch?v=OAXJGutQLMQ&t=81s
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groot omdat er in alle thuiswedstrijden nog geen enkele tegengoal werd gemaakt. Er werd geweldig gevoetbald voor een 
groot publiek, wat een ruststand van 4-0 en een eindstand van 6-0 opleverde. Een totaal van 76 gescoorde doelpunten 
en 6 tegengoals over 9 wedstrijden zorgde voor een klinkend kampioenschap, dat diezelfde ochtend en avond met het 
team werd gevierd. Het viertal leiding, de 10 spelers en alle toeschouwers mogen terugkijken op een geweldige 
seizoenhelft. 
 
Afgelopen maandag was Sinterklaas met zijn Pieten op bezoek bij RKZVC 
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RKZVC verwelkomt Waalderbos EEWY Bouw als nieuw business club lid 
RKZVC is blij dat het mag mededelen dat Waalderbos EEWY Bouw het nieuwste lid is van 
onze Business Club. 
Wij danken Marco Waalderbos en Engelbert Hijink voor hun steun aan onze mooie club en 
wensen ze alle succes in de toekomst! 
 
Zowel het 1e als het 2e spelen 14-12 op zaterdagavond  
Aankomend weekend is het rustig op de Greune Weide zowel RKZVC 1 als 2 spelen op 
zaterdagavond en het 6e is het enige team dat op zondag speelt. Alle drie actieve teams 
spelen een uitwedstrijd. 
Zaterdag 14 december 

18:00 Nuenen 1 - RKZVC 1 
19:00 FC Winterswijk 2 - RKZVC 2 

Zondag 15 december 
11:15 FC Trias 6 - RKZVC 6  

Succes dit weekend en daarna wensen wij alle teams een goede winterstop! 
 
Zaalvoetbal in de winterstop op 12 januari 
Voor alle lagere elftallen en de 35+ en 45+ is er op zondag 12 januari de gelegenheid om te zaalvoetballen in het Sourcy 
Center. Dit zal plaatsvinden tussen 11:00 en 12:30. Opgave bij de leiders van het team of bij Eugene Hoenderboom, 
 

Nieuwjaarsreceptie - Aftrap jubileumjaar RKZVC "75 jaar RKZVC" 

Zondag 5 januari na afloop van de Seesing Personeel 
Nieuwjaarsrun Zieuwent zal RKZVC het jaar 2020 aftrappen met 
een speciaal tintje!  
RKZVC bestaat namelijk in 2020 voor het 75e jaar en dit zal het 
hele jaar door flink gevierd gaan worden!  
Op zondag 5 januari starten we met een speciale onthulling ter ere 
van het 75e jaar tijdens de Nieuwjaarsreceptie van RKZVC! 
 
Wij hopen jullie na afloop van de Nieuwjaarsrun allemaal te ontvangen in de kantine van de Greune Weide om dit 
speciale jaar af te trappen en je te laten verassen! 
 
Programma zondag 5 januari
Nieuwjaarsrun 
10:00 Start inschrijvingen Seesing Personeel 
Nieuwjaarsrun 
11:30 Kidsrun 
12:00 Start 5 en 10 km 
Prijsuitreiking na afloop 
Seesing Tournament  
14:00 Bekendmaking deelnmers Seesing Tournament 
2020 
Nieuwjaarsspeech  
14:45 Speech door voorzitter Johnny Cuppers 
75 jaar RKZVC 
15:00 Aftrap jubileumjaar RKZVC (speciale onthulling) 



  

72 
 

 

Op 14-12-2019 werd RKZVC JO8-1 kampioen 
Op de foto hieronder:  
Achter Judith 
Voor Liam, Daan, Yanniek, Dirk, Teun, Jilles, Niek en Asen 
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RKZVC wenst iedereen, en in het bijzonder leden, vrijwilligers, supporters en sponsoren van RKZVC fijne 
feestdagen en een gezond en gelukkig 2020!  
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Januari 2020 

Leuk bericht in de Elna. 

 
Marleen Lankveld nieuwe coördinatrice van De Greune Weide  
'Je leert mensen kennen als barvrouw en gaat gesprekken aan' (Door Barbara Pavinati) 
 
ZIEUWENT - Als je de stalen buitentrap oploopt bij het pand dat bij de voetbalvelden in Zieuwent staat, loop je zo een 
kantine met een mooie houten bar in. Binnen heb je een ver uitzicht over de velden en kijk je uit op een terras. Op alle 
dagen, met uitzondering van maandag, kunnen de voetballers vanaf 19.00 uur hier terecht voor een drankje. Vanaf 
september dit jaar doet de negentienjarige Marleen Lankveld de coördinatie van deze 'De Greune Weide' bij RKZVC in 
Zieuwent. Het bestuur van de voetbalclub is de officiële beheerder ervan. Voor deze nieuwe constructie is gekozen na 
het vertrek van de vorige kantinebeheerster Carina Hulshof. Eerst is geprobeerd om op dezelfde voet met iemand 
anders verder te gaan, maar dat is niet gelukt. Er was geen kandidaat direct beschikbaar. 
Het bestuur heeft voor Marleen gekozen, omdat ze al drie jaar werkzaam was als barvrouw onder Carina. Ze kende 
alle ins en outs. Marleen was gelijk enthousiast toen ze haar vroegen voor deze functie: "Ik werkte hier al drie jaar 
met veel plezier en vond dat echt heel leuk. Je leert mensen kennen als barvrouw en gaat gesprekken aan. Ook word 
ik herkend in het dorp. De functie leek mij een mooie uitdaging. Ik maak het barrooster, doe de boekhouding en stuur 
een team van twaalf vrijwilligers en een aantal betaalde krachten aan die ik zelf heb mogen uitzoeken." Dick Schieven, 
secretaris RKZVC: "Wij geven Marleen graag een kans. Het hoeft niet gelijk tiptop te zijn. Het is belangrijk dat het aan 
beide kanten van de bar klikt. En met Marleen is dat zeker het geval. De leden staan met deze nieuwe constructie wat 
dichter bij de kantine, omdat sommigen nu ook als vrijwilliger helpen. Er is een goede interactie met de vereniging en 
we gaan in gesprek als we horen dat dingen ook anders kunnen. We communiceren nu meer met elkaar." 
Band opbouwen 
Op het moment is Marleen vijftien tot twintig uur per week bezig met de kantine. Volgend jaar september is ze van 
plan om weer te gaan studeren, wat weet ze nog niet. Marleen: "Als kind ging ik altijd met mijn vader voetbal kijken. 
De plaatselijke voetballers ken ik allemaal. Er zitten steeds meer van mijn leeftijd bij het eerste en dat is leuk. Ik kom 
ze ook tegen in de kroeg in het dorp en dan bouw je wel een band op!" Dick vertelt verder over de kantine: "We 
spelen in de hoofdklasse en willen voor alle 341 leden goede voorzieningen hebben. De kantine is er daar één van. We 
hebben een relatief kleine club en hebben daarom een beperkt assortiment." Marleen vertelt: "Laatst was er iemand 
van een uit-club die om cappuccino vroeg, maar dat hebben we niet." 
Dick vult aan: "We kunnen niet alles hebben wat grote clubs wel hebben, maar we doen het wel heel goed. Het 
voordeel van deze kantine is dat het bezoekersgedeelte open is, maar dat we ook een besloten ruimte voor de club 
hebben. We blijven investeren in de kantine, maar dat moeten de financiën dan wel toelaten." 
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Seesing Personeels Run start om 12.00. De kidsrun is nu gestart. 

 
Rond 200 deelnemers zijn gestart aan Seesing Personeelsrun. 

 
 
 
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. Hierin staan ook foto’s van de aftrap van het 
75-jarig jubileum in juni 2020. 

 
  

https://myalbum.com/album/N32H52QXb2nb
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Hieronder de prijswinnaars met foto. 
Kidsrun jongens 1,5 km  Kidsrun meisjes 1,5 km 

1 
2 
3 

Dani Weeber 
Sep te Molder 
Teun Holkenborg 

06:17 
06:23 
06:27 

 1 
2 
3 

Kyra Lampio 
Lorin Krabbenborg 
Dewi Rouwhorst 

06:21 
06:45 
06:50 

 

 

 
 

Jongens tot 13 - 5km  Meisjes tot 13 - 5 km 
1 
2 
3 

Tim Houwers 
Milan ter Bogt 
Jurre de Jong 

21:42 
22:42 
22:53 

 1 
2 
3 

Isa Hubers 
Romy Rouwhorst 
Mila Rouwhorst 

24:20 
25:56 
26:03 
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Heren 5 km  Dames 5 km 
1 
2 
3 

Luuk Nusselder  
Jordy Kloet  
Stijn Elferink 

15:53 
16:27 
16:47 

 1 
2 
3 

Kaily Groot Zevert 
Cindy Brussé 
Annemarie Arentsen 

20:34 
21:31 
22:31 

 

 

 
  

Heren 10 km  Dames 10 km 
1 
2 
3 

Pascal Schepers  
Jeroen Harmsen  
Thomas Damman 

34:21 
37:30 
37:48 

 1 
2 
3 

Pien Schotman 
Evelien Hillen 
Sanne Scheinck 

42:38 
48:10 
52:24 

 

 

 
  
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: 
Poule A: RKZVC, AZ, Borussia Dortmund, OSC Lilie en RSC Anderlecht 
Poule B: PSV, Feyenoord, Mönchengladbach, Slavia Praag en AC Milan 
 
Daarop volgende de nieuwjaarsspeech van Johnny Cuppers die hieronder integraal staat. Onder nieuwjaarsspeech volgt 
nieuws over de aftrap van het 75-jarig jubileum. 
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Nieuwjaarsspeech door voorzitter Johnny Cuppers op 5-1-2020 

Nieuwjaarsreceptie RKZVC 2020 
 
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 2020. Allereerst wil ik de 
excuses van de eerste selectie overbrengen omdat zij opnieuw niet bij de nieuwjaarsreceptie 
aanwezig kunnen zijn en dat ze mij gevraagd hebben om iedereen die RKZVC een warm hart 
toedraagt het beste te wensen voor 2020.  
 
Voordat ik het over het komende jaar ga hebben, nog even 2019. Even leek het er op dat Lau en 
zijn mannen helemaal het onmogelijke gingen presteren en ze richting de 3e divisie 
marcheerden, maar op het eind kwamen we toch te kort, om mee te blijven strijden om het 
kampioenschap. Een 4e plek tijdens ons debuutjaar in de hoofdklasse bleek het maximaal 
haalbare. Een prachtige prestatie en menigeen in het bestuur uitte stiekem een zucht van 
verlichting omdat er eindelijk organisatorisch niet veel voor het komende seizoen hoefde te veranderen. Een keer een 
seizoen draaien net als het vorige seizoen, zonder verrassingen, is ook wel eens lekker. 
 
Geen verrassing? Toch wel. De transfer van de eeuw kwam rauw op ons dak vallen. Carina werd door Longa bij ons 
weggekocht! En nog wel in de vakantieperiode, waardoor het bestuur hals over kop naar een vervanger op zoek kon. 
Diverse gesprekken volgden, maar een 1 op 1 opvolger voor Carina vonden wij niet. Het is ook wel veel gevraagd om 
dag en nacht voor de club klaar te moeten staan, elke doordeweekse avond open, geen weekeind vrij. Tijdens deze 
gesprekken werd ons duidelijk dat het anders moest en kon. Om niet in de knoop met openingstijden te komen, moet ‘De 
Greune Weide CV’ een commerciële organisatie blijven. Overeenkomstig de “Zwarte Cross’ constructie, of dichter bij 
huis, de Zieuwentse kermis waar handbalvrijwilligers achter de tap staan, kozen we ervoor om door de week met 
RKZVC-vrijwilligers te gaan werken. In het weekeind konden dan beter betaalde professionals aangenomen worden. In 
de persoon van Marleen Lankveld vonden we iemand die een en ander wel aan wilde sturen, coördineren, zoals dat 
heet. Naast die coördinatie, doet Marleen ook de inkoop, de boekhouding en staat ze zondags zelf achter de bar. We zijn 
nu een half jaar onderweg en natuurlijk liep het niet altijd even soepel. Iedereen moet wennen aan deze nieuwe situatie. 
Maar het feit dat er door de week vrijwilligers achter de bar staan heeft er al wel voor gezorgd, dat de kantine weer meer 
eigen aanvoelt bij menigeen dan in het verleden het geval was. 
 
Nog een verrassing. Bestuurslid verantwoordelijk voor accommodatie en materialen, Laurens Donderwinkel, gaf aan dat 
hij na 13 jaar ging stoppen in het bestuur. Met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, waardoor hij afscheid 
nam van zijn werkgever Wopa, zou je denken dat hij juist tijd genoeg had voor RKZVC, maar kennelijk werkt het toch niet 
zo. Tijdens de jaarvergadering in September, waar helaas slechts 29 leden aanwezig waren, nam Laurens afscheid, 
waarbij hij met name Tonnie en Rob Hulshof, en Eddy klein Holkenborg bedankte voor al het werk dat ze voor RKZVC 
doen. Het bestuur vond in de persoon van Manfred Harbers, die eerder 8 jaar als jeugdvoorzitter in het bestuur zat, een 
waardig opvolger. 
 
Voor de derde keer voetbalden we het afgelopen jaar in competitieverband tegen Longa en je begon te merken dat het al 
gewoon begint te voelen. Velen stond de prachtige eerste wedstrijd, 2 jaar eerder, in de 1e klasse, nog vers in het 
geheugen en het was dan ook wederom druk om het veld. Niet zo druk als die keer daarvoor, en helaas werd de 
wedstrijd nog verloren ook, maar voor de penningmeester was de wedstrijd wel een succes. Een succesje dat zeer 
welkom is in dit jaar waar de kosten door de grotere reisafstanden opnieuw opgelopen zijn. Zaterdag 29 februari staat de 
return op het programma. De supportersclubs zijn zich nog aan het beraden op ludieke acties. In elk geval is het 
waarschijnlijk geen weer om op een trekker te gaan zitten. Bovendien rijdt tegenwoordig iedereen bij het minste of 
geringste met een trekker het hele land door. Daar is de nieuwigheid wel af. Ik heb een ander voorstel voor jullie. Heeft 
iemand die filmpjes wel eens gezien van de ‘schlachtenbummler’ van Schalke 04? Die rijen dik, met luid gezang van 
treinstation naar het voetbalstadion lopen? Als we dat eens doen met alle supporters. Allemaal in wit gekleed, met 
vlaggen en vaandels, rijen dik, lopend naar Lichtenvoorde. Want de parkeerplaats van Longa is nog altijd niet groot 
genoeg. Een wandeling van 3 km. Is dat wat? En dan na afloop kruipend weer terug. 
 
Tweeduizendtwintig. Opnieuw zal dit een bijzonder jaar worden voor RKZVC. Maar ditmaal waarschijnlijk niet omdat ons 
eerste elftal kampioen zal worden. Waar ik me op deze plek de afgelopen jaren meermalen afvroeg, waar het plafond 
van ons eerste zou liggen, denk ik dat we het plafond nu dan eindelijk hebben bereikt. Het bijzondere dit jaar zal op drie 
andere vlakken liggen. 
 
Allereerst is daar natuurlijk het jubileum. Zoals u aan ons logo kunt zien, is RKZVC op 28 juni 1945 opgericht. 75 jaar 
geleden vonden een aantal enthousiastelingen het een goed idee om in Zieuwent een voetbalclub te beginnen. Er zal 
een boer geweest zijn die een weiland ter beschikking heeft gesteld, er zullen doelpalen in elkaar getimmerd zijn, er 
zullen lijnen gekalkt zijn en er zal een leren bal met veter zijn aangeschaft, waarna Zieuwentse fanatiekelingen al 
voetballend ten strijde trokken tegen ploegen in de omgeving. Want fanatiek zullen ze geweest zijn. Dat zit in onze aard.  
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Sportdorp Söwent. En al dat fanatisme door al die jaren heen, kreeg uiteindelijk zijn beslag in een 350 leden tellende club 
die zowaar in de hoofdklasse van het amateurvoetbal haar partijtje meeblaast. Een absoluut hoogtepunt in ons 75 jarige 
bestaan, het jubileum kon niet op een beter moment komen. U gaat hierna meer horen over wat ons op dit vlak allemaal 
te wachten staat.  
De tweede bijzonderheid is dit jaar de trainerswissel bij de eerste selectie. Nu is het vrij normaal dat een club eens in de 
zoveel tijd van trainer verandert, maar in dit geval betreft het toch een bijzonderheid. Niet alleen omdat we afscheid 
nemen van een dorpsgenoot als trainer, hoewel het op zich al best bijzonder is dat we binnen ons dorp zo’n toptrainer 
hebben, nee, wij nemen afscheid van een trainer die ons in 7 seizoenen bij de hand heeft genomen en ons daar heeft 
gebracht waar we nu staan. Dat hij daarvoor vorig jaar werd benoemd tot ‘beste amateurtrainer van Nederland’ was een 
dikke vette onderstreping van deze prestatie. Natuurlijk kon hij dat niet alleen, had hij steun van zijn spelers, zijn kader, 
bestuur en de rest van de club. Maar hij was wel diegene die voorop ging, zag wat er mogelijk was en recht op zijn doel 
bleef afgaan. Zijn ambitie was en is nog steeds grenzeloos, en dat siert hem. Helaas is het ook deze ambitie waardoor 
wij hebben besloten uit elkaar te gaan. Om nog een stap te maken, richting 3e divisie, zullen er spelers gehaald, lees 
betaald moeten worden. Dit is een stap welke het bestuur maar ook het vriendenteam zelf, niet wil zetten. RKZVC zal 
geen speeltje worden van een suikeroompje. Wij willen wedstrijden zien waar we echte amateurs aan het werk zien, die 
op basis van hun passie voor de sport, prestaties willen leveren. Op dit moment betekent dat, dat we in de hoofdklasse 
actief kunnen zijn. Maar als in de toekomst blijkt dat RKZVC dat niveau niet langer aankan, zullen we met even zoveel 
plezier en passie in een lagere klasse gaan voetballen. Laurens heeft de afgelopen 7 jaar meegeschreven aan een 
prachtig jongensboek, RKZVC-geschiedenis geschreven, maar na dit seizoen is zijn rol uitgespeeld.  
 
Natuurlijk zijn wij inmiddels volop bezig om een opvolger te vinden en dat valt met name vanwege de flinke salariseisen 
van hoofdklasse trainers nog niet mee. Gelukkig denkt ook de 1e selectie hierin mee en is men bereid om eventueel wat 
van de huidige faciliteiten op te geven om zo toch een goede trainer aan te kunnen trekken. Want, in tegenstelling tot wat 
sommige denken, staat er ook bij RKZVC geen geldboom. Wij zullen een begrotingstechnisch verantwoorde keuze 
moeten maken en zijn er van overtuigd dat dat ook kan. Ik hoop dan ook dat we de naam van de nieuwe trainer over niet 
al te lange tijd bekend kunnen maken. 
 
De derde bijzonderheid is er een van persoonlijke aard, maar, in al mijn bescheidenheid, denk ik ook dat het voor de club 
een bijzonderheid is. Uw voorzitter is bezig aan zijn laatste termijn, en deze loopt in september van dit jaar af. In 1997 
ben ik in het bestuur gekomen als penningmeester, omdat ik vond dat het hoog tijd werd dat er kleedkamers bijgebouwd 
zouden worden. In 2002 mocht ik aftredend voorzitter André van de Wetering opvolgen. 23 jaar heb ik mij met veel 
plezier voor de club ingezet en ik ben trots op alles wat we samen hebben bereikt. Drie jaar geleden vond ik het eigenlijk 
al tijd om het stokje over te geven, maar omdat de club nogal in roerig vaarwater zat door de achtereenvolgende 
promoties, heb ik, op verzoek van het toenmalige bestuur, deze laatste periode er nog bij aangeknoopt. Maar nu, als 
hoofdklasser, met een organisatie die staat als een huis, ga ik straks, in de jaarvergadering van September, de 
voorzittershamer met heel veel vertrouwen overdragen aan mijn opvolger. Wie dat is? Dat is voor mij op dit moment ook 
nog de vraag, we gaan het zien. 
 
Ik wens jullie allemaal het allerbeste voor 2020 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. 

 
Prachtig voor Devin Haen. 
De Graafschap-talenten op trainingsstage met Oranje O16 
DOETINCHEM - Twee jeugdspelers van De Graafschap zijn uitgenodigd voor een 
tweedaagse trainingsstage bij Oranje O16. Devin Haen en Sten Kremers mogen zich 
samen met 32 andere talenten maandag 13 januari melden op de KNVB Campus in 
Zeist. 
Aanvaller Haen en doelman Kremers maken deel uit van het JO16-team van de 
Doetinchemse eerstedivisionist. Haen werd dit seizoen al eerder door coach Martijn 
Reuser uitgenodigd voor een oefenstage. 
Oranje O16 bereidt zich met de trainingsstage voor op het zogeheten UEFA 
Developmenttoernooi, dat begin februari in de Portugese Algarve wordt gespeeld.  

https://www.gelderlander.nl/de-graafschap/de-graafschap-talenten-op-trainingsstage-met-oranje-o16~ac490c04/163702363/
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Aftrap 75-jarig jubileum door Joris Wassink en Cas Maarse 
Hieronder de sheets aan de hand waarvan dit gebeurde. Daarna enkele foto’s. 
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Joris en Cas beginnen binnen met de aftrap 
waarna vervolgens iedereen naar buiten gaat 
voor de onthulling van de banner met het 
jubileumlogo. Dit gebeurt gezamenlijk door 
Johnny Cuppers (die aankondigde dat hij in 
september stopt als voorzitter) en Dolf van ’t 
Hooft (tientallen jaren vrijwilliger). Bij het vervolg 
binnen vertelt Joris over de oude plakboeken die 
afgelopen jaar door Bennie Storkhorst zijn 
gescand en tot aan het jubileumweekend eind 
juni elke 2 weken worden gepubliceerd.  
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Vervolgens wordt er een trailer (enkele minuten) gepresenteerd van de 
film die Henk Winkel aan het maken is en in het jubileumweekend 
gepresenteerd zal worden. 

Ter gelegenheid van het jubileum is het jubileumlogo op alle 
keeperstruien geplaatst. Rene Doppen, Judith Doppen en Eugene 
Hoenderboom ontvangen aanvoerdersbanden met het jubileumlogo er 
op (en gaan zorgen dat de aanvoerders van alle teams deze krijgen).  
Het bleef daarna nog lang gezellig in de kantine 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sven Huinink en Jessy Epping ontvangen deze namens alle keepers. 
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Zondag 5 januari is de aftrap verricht voor het 75-jarig jubileum van RKZVC op 28 juni 2020. 
In het kader daarvan is veel oud materiaal verzameld dat komend half jaar op de website zal komen te staan. Lees verder 
via bijgaand plaatje. 

Via de volgende link is het eerste plakboek dat gepubliceerd te zien: dat van Ferdinand Schutten van het jaar 1984-
1985. 
De plakboeken zijn steeds te vinden op de website onder “Clubinfo – Algemene info – Archief – Plakboeken”. 

 
 
Na dit seizoen verlaat Maarten RKZVC 2 voor het 1e van Neede  
Afgelopen week heeft Maarten te Velthuis (trainer van de 2e selectie van RKZVC) aan de spelersgroep en VTZ kenbaar 
gemaakt dat hij RKZVC gaat verlaten. Na lang wikken en wegen heeft hij een keuze gemaakt. De ambitie van Maarten 
was om hoofdtrainer te worden bij een 1e elftal. Deze kans krijgt hij nu en hij pakt deze met beide handen aan. Vanaf 
komend seizoen zal hij samen met Nick van der Luyt de 1e selectie van spcl. Neede onder zijn hoede hebben.  
 
Uitermate jammer voor RKZVC, want Maarten is een zeer geschikte trainer gebleken die perfect past bij RKZVC.  
Uiteraard respecteren we zijn keuze en gaan we op zoek naar een nieuwe trainer voor onze 2e selectie. Het 2e elftal 
staat momenteel op een keurige 5e plaats in de reserve hoofdklasse A. Maarten, de 2e selectie en VTZ van RKZVC 
hebben er alle vertrouwen in dat ook de tweede seizoenshelft het team proces zal worden gecontinueerd en daarbij de 
resultaten kunnen worden doorgetrokken. 
 
RKZVC is voor het seizoen 2020/2021 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. 

https://website.storage/Data/RKZVC/RTE/Bestanden/MenuItem/532/Plakboek_Ferdinand_Schutten_1984-1985.pdf
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Jeroen Spies is de nieuwe trainer van RKZVC 
Er is met Jeroen Spies overeenstemming bereikt om 
komend seizoen als trainer/coach te fungeren van 
RKZVC. Jeroen Spies (35) komt uit Veenendaal en 
bekleedt momenteel die functie bij DTS, een zaterdag-
1eklasser uit Ede. Hij is een jonge, zeer gedreven 
trainer, die RKZVC minimaal op dit niveau denkt te 
kunnen houden, gezien de huidige kwaliteiten en de 
aanwezige talenten. Er is uitvoerig gesproken met de 
spelersgroep, de technische commissie en het bestuur. 
Allen verwachten in Jeroen een uitstekende opvolger te 
hebben gevonden voor de succesvolle Laurens 
Knippenborg. Zijn enthousiasme, voetbalkennis en 
gebruik van technische hulpmiddelen zal gaan 
bijdragen aan onze nog steeds ambitieuze club. We wensen Jeroen veel succes en plezier! 

 
Maarten te Velthuis gaat RKZVC verlaten. 
Afgelopen week heeft Maarten te Velthuis (trainer van de 2e selectie van RKZVC) aan de 
spelersgroep en VTZ kenbaar gemaakt dat hij RKZVC gaat verlaten. Na lang wikken en 
wegen heeft hij een keuze gemaakt. De ambitie van Maarten was om hoofdtrainer te worden 
bij een 1e elftal. Deze kans krijgt hij nu en hij pakt deze met beide handen aan. Vanaf 
komend seizoen zal hij samen met Nick van der Luyt de 1e selectie van spcl. Neede onder 
zijn hoede hebben. 
 
Uitermate jammer voor RKZVC, want Maarten is een zeer geschikte trainer gebleken die 
perfect past bij RKZVC. 
Uiteraard respecteren we zijn keuze en gaan we op zoek naar een nieuwe trainer voor onze 2e selectie. Het 2e elftal 
staat momenteel op een keurige 5e plaats in de reserve hoofdklasse A. Maarten, de 2e selectie en VTZ van RKZVC 
hebben er alle vertrouwen in dat ook de tweede seizoenshelft het team proces zal worden gecontinueerd en daarbij de 
resultaten kunnen worden doorgetrokken. 
 
RKZVC zoekt een trainer voor de 2e selectie 
RKZVC is voor het seizoen 2020/2021 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. 
 
Beleidsplan 2019 - 2024 aangepast 
Het bestuur heeft het “Beleidsplan 2019-2024” voorzien van een extra hoofdstuk: “Organisatie”, waarbij de 
bestuursfuncties worden beschreven. Dat stond er vroeger al eens in en is er in latere versies uitgehaald. Het bestuur 
vond echter dat we dit ergens vast moest liggen en dat het beleidsplan hier een prima plek voor is. De inhoud is gelijk 
gebleven. Wat nieuw is, is de vastlegging van de regels die de wedstrijdsecretaris gebruikt voor indelen van velden. Dat 
geeft nog wel eens verwarring en daarom staat op pagina 8 het beleid in deze. 

Het "Beleidsplan 2019-2024" is te lezen via de volgende link. 
 
05-03-2020 UPDATE (met betrekking tot trainingen): 
Conform richtlijnen van regering en KNVB zijn i.v.m. het Coronavirus tot nader order alle wedstrijden afgelast. Ook zullen 
er geen oefenwedstrijden of trainingen worden gehouden. De accommodatie van RKZVC zal voorlopig volledig gesloten 
zijn. 
Wij zullen u op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen bij RKZVC. 
Bestuur RKZVC 
 
UPDATE 15-03-2020: Afgelastingen 
In lijn met de nieuwe maatregelen van de regering en KNVB zullen activiteiten van RKZVC tot en met 6 april afgelast zijn. 
Dit geldt voor trainingen, (oefen)wedstrijden en overige activiteiten zoals de vrijwilligersavond. 
Het hek van de sportpark de Greune Weide is op slot. Ook op eigen gelegenheid mag het complex niet meer betreden 
worden. 
 
Update bestuur: seizoen 19-20 voorbij: KNVB beëindigt voetbalseizoen 2019-2020 
Zoals bij velen van jullie bekend heeft de KNVB alle amateurvoetbal voor dit seizoen afgelast. De competities worden niet 
uitgespeeld en dit seizoen zullen er geen promoties of degradaties plaats vinden. Aanstaande maandag 6 april vergadert 
het bestuur van RKZVC over de verdere gevolgen voor de club en haar leden. Wordt vervolgd. 
 
  

https://www.rkzvc.nl/321/visie-rkzvc/
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Bericht vanuit het bestuur m.b.t. Corona - RKZVC ten tijde van Corona 
Kantine 

Nu de kantine al een aantal weken gesloten is, en dit ook nog wel even duurt, zitten we met spullen die binnenkort 
aan hun houdbaarheidsdatum komen. Het betreft een aantal kratten bier, halve liters en pijpjes, die we graag tegen 
inkoopsprijs, 17,50 inclusief statiegeld, aan onze leden willen verkopen zodat we er geen verlies op maken. 
Afgelopen zaterdag zijn we er al een aantal kwijt geraakt. Aanstaande zaterdag 11-4 kunnen jullie tussen 13.00 en 
14.00 u opnieuw bij de kantine terecht om ons hiervan af te helpen. Bij Dick Schieven, per app 06-27083 077, 
reserveren. Betalen uitsluitend via pin. 

Jubileum 
In het weekeind van 28 juni 2020 zouden wij ons 75 jarig jubileum groots gaan vieren. Helaas gooit corona roet in 
het eten. Alle evenementen zijn afgelast tot 1 juni en naar alle waarschijnlijkheid zal op die datum hoogstens sprake 
zijn van het in kleine stapjes afschalen van de maatregelen. We zouden het feest later dit jaar kunnen gaan houden, 
maar waarschijnlijk komen we dan in de knoop met de voorbereiding op, of het nieuwe seizoen zelf. Daarom heeft 
het bestuur besloten het jubileum feest met 1 jaar uit te stellen. 

Contributie 
Het zal je niet ontgaan zijn dat de financiële gevolgen van Corona (ook) voor sportverenigingen groot zijn. Dit geldt 
ook voor RKZVC. Door het wegvallen van entree-inkomsten en verkopen uit de kantine vallen twee belangrijke 
inkomstenbronnen volledig weg. RKZVC is een financieel gezonde vereniging, maar deze omstandigheden zijn ook 
voor ons niet houdbaar. De contributie is en blijft daarom ook een zeer belangrijke inkomstenbron, ondanks dat we 
als vereniging onze leden momenteel niet kunnen bieden wat we als voetbalvereniging zouden willen. Meer dan ooit 
hebben we de steun van onze leden nodig in de vorm van het continueren van het lidmaatschap met bijbehorende 
contributie. 
Gelukkig zijn er enkele initiatieven van overheid en KNVB die het leven van RKZVC wat gemakkelijker lijken te gaan 
maken. Door deze steun zijn wij in staat al onze leden een korting van 50% te geven op de 4e termijn van het 
seizoen 2019/2020. Wij hopen onze individuele leden op deze manier ook een klein steuntje in de rug te geven in 
deze moeilijke periode. 

Seizoen afsluiting 
Zodra de corona maatregelen het toelaten, zullen wij proberen een moment te vinden waarop we het seizoen 2019-
2020 kunnen afsluiten. Wij zullen jullie hier tijdig over informeren. 

  
Alvast bedankt voor jullie begrip en medewerking, pas goed op jezelf. 
Bestuur RKZVC 
  
UPDATE 22-04-2020: Trainingen jeugd 
De regels voor trainingen voor de jeugd zijn door de regering wat versoepeld. RKZVC is blij dat de regels rondom 
trainingen wat zijn versoepeld bij de jeugd. Het jeugdbestuur is druk bezig om voor elkaar te krijgen dat binnen de 
richtlijnen van de regering vanaf volgende week weer trainingen worden aangeboden aan de jeugd. Nadere informatie 
volgt z.s.m. 
 
Jeugd mag weer trainen 
Vanaf woensdag 29 april mag de jeugd weer trainen onder strikte voorwaarden. 
Vanaf woensdag 29 april is het voor onze jeugd onder strikte voorwaarden weer mogelijk om op ons sportpark te trainen. 
Voor ouders, sporters en trainers vinden jullie daarover informatie onderaan in de bijlagen van dit bericht. 
Klik op onderstaande links om het protocal van NOC-NSF en de richtlijnen vanuit RKZVC te lezen: 

• Protocal verantwoord sporten NOC-NSF 

• Richtlijnen voetbaltrainingen RKZVC 
  
Wij doen onze uiterste best om alles zo goed mogelijk te regelen en te laten verlopen. Mochten er vragen/opmerkingen 
zijn, neem dan contact op met Judith Doppen: 06 - 42 58 32 49. 
(Jeugd)bestuur RKZVC 
  

https://website.storage/Data/RKZVC/RTE/Bestanden/NieuwsItem/387/Protocol-verantwoord-sporten-NOC-NSF.pdf
https://website.storage/Data/RKZVC/RTE/Bestanden/NieuwsItem/387/Richtlijnen_Voetbaltrainingen_RKZVC.pdf
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RKZVC is trots op onze nieuwste 10 gediplomeerde KNVB-jeugdtrainers! 

 
Beleidsplan 2019 - 2024 aangepast 
Het bestuur heeft het “Beleidsplan 2019-2024” voorzien van een extra hoofdstuk: “Organisatie”, waarbij de 
bestuursfuncties worden beschreven. Dat stond er vroeger al eens in en is er in latere versies uitgehaald. Het bestuur 
vond echter dat we dit ergens vast moest liggen en dat het beleidsplan hier een prima plek voor is. De inhoud is gelijk 
gebleven. Wat nieuw is, is de vastlegging van de regels die de wedstrijdsecretaris gebruikt voor indelen van velden. Dat 
geeft nog wel eens verwarring en daarom staat op pagina 8 het beleid in deze. 

Het "Beleidsplan 2019-2024" is te lezen via de volgende link. 

 
Vrijwilligersavond RKZVC en Seesing Tournament 3 april 
RKZVC en Seesing Tournament nodigen alle scheidsrechters, leiders, trainers, grensrechters, schoonmaaksters, 
Seesing Tournament gastouders, hoofdbestuursleden, kaderleden, terreinknechten, kantinevrijwilligers, entreeheffers, 
VTZ-ers, Voorzitters, penningmeesters, kleedkamersleutelbeheerders, scheidsrechterbegeleiders, 
tegenstanderontvangers, assistent-trainers, teammanagers, verzorgers, sponsorcommissieleden, 
scheidsrechtercommissieleden, keeperstrainers, jeugdbestuursleden, vertrouwenspersonen, activiteitencommissie, pr-
commissieleden, leden en alle andere vrijwilligers uit voor de vrijwilligersavond 2020 op 3 april 20:00 in de kantine van de 
Greune Weide! 
 
Vrijwilligersavond 
gecanceld vanwege 
het Coronvirus.   

https://www.rkzvc.nl/321/visie-rkzvc/
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Nijenhuis ICT nieuw BC-lid RKZVC 
RKZVC is blij dat het Nijenhuis ICT mag presenteren als nieuw 
business club lid. Als nieuwste business club lid zal Nijenhuis ICT 
bijdragen aan onze prachtige club! Nijenhuis ICT verzorgt ICT 
oplossingen voor de agrarische en klein zakelijk markt. Kijk voor 
meer informatie op nijenhuis-ict.com! 
 

Devin Haen is geselecteerd voor Ons 
Oranje O16! De ploeg houdt op 13 en 14 januari een tweedaagse stage op de KNVB-campus in 
Zeist. Gefeliciteerd en succes!  
 

Het is mooi nagenieten van 
de 0-3 overwinning in de 

gemeentelijke derby 
Longa '30 – RKZVC op 

1-3-2020. Zeker met deze 
wereldgoal vanuit de 

middencirkel van Sjors 
Storkhorst!.  

 
 

 
 
 

 
Door Corona is er een einde gekomen aan de voetbalcompetitie 2019-2020 
Met het oog op de dinsdag door het kabinet aangekondigde maatregelen om verspreiding van 
het coronavirus tegen te gaan, heeft de KNVB na beraad besloten dat de competities van het 
amateurvoetbal dit seizoen niet meer worden hervat. 
Er is tevens besloten dat er voor dit seizoen geen eindstanden komen, en er dus ook geen 
kampioenen, promovendi en degradanten zijn. Ook worden de bekerkampioenschappen niet 
meer uitgespeeld. Het volgend seizoen start iedereen in dezelfde klasse als bij de start van 
het huidige seizoen. 
 

April 2020 
 
Het jubileumfeest tgv het 75-jarig bestaan wordt uitgesteld naar 2021. 
Maar we gaan door met het publiceren van oude plakboeken. Deze keer die 

van Vincent Bokkers van 1983-1987 die te zien is via de volgende link 

 
 
  

https://nijenhuis-ict.com/
https://rkzvc.nl/1/383/plakboek-vincent-bokkers-1983-1987/
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Steun RKZVC door het leeg kopen van de koeling 
van de club! 
De prijs is 17,50 per krat inclusief statiegeld voor zowel 
pijpjes als 1/5 liters. Vanmiddag afhalen tussen 13:00-
14:00u bij de Greune weide! Betaling alleen via pin. 
Natuurlijk houden we 1,5 meter afstand van elkaar. 
 
Oude presentatiegidsen RKZVC nu ook in archief 
RKZVC.  
Recentelijk zijn de presentatiegidsen van 1997 t/m 
2004 boven water gekomen. Ook benieuwd in welk 
team bijv. onze huidige voorzitter Johnny Cuppers en 
Sjors Storkhorst in die jaren speelden? 
Kijk via https://rkzvc.nl/1/385/de-voorzet---oude-
nummers/  
 
John Krabbenborg is de nieuwe assistent trainer 
van RKZVC 1 
RKZVC maakt hierbij 
graag bekend dat John 
Krabbenborg komend 
voetbalseizoen de 
assistent-trainer van de 
1e selectie zal zijn. John 
is al vele jaren actief bij 
RKZVC en trainde de 
afgelopen jaren onder 
andere de JO-17 en 
speelt bij RKZVC 35+ én 45+. Verder maakt hij ook 
deel uit van de VTZ. 
Samen met onze nieuwe hoofdtrainer Jeroen Spies, de 
gehele staf en de voltallige 1e selectie zullen zij 
volgend seizoen met RKZVC-1 in de hoofdklasse laten 
zien wat ze waard zijn! 
Wij wensen John veel plezier en succes! 
 
Vanaf woensdag 29 april mag de jeugd weer trainen onder strikte voorwaarden. 
Vanaf woensdag 29 april is het voor onze jeugd onder strikte voorwaarden weer mogelijk om op ons sportpark te trainen. 
Voor ouders, sporters en trainers vinden jullie daarover informatie onderaan in de bijlagen van dit bericht. 
Klik op onderstaande links om het protocal van NOC-NSF en de richtlijnen vanuit RKZVC te lezen: 

• Protocal verantwoord sporten NOC-NSF 

• Richtlijnen voetbaltrainingen RKZVC 
Wij doen onze uiterste best om alles zo goed mogelijk te regelen en te laten verlopen. Mochten er vragen/opmerkingen 
zijn, neem dan contact op met Judith Doppen. 
 (Jeugd)bestuur RKZVC 
 
Mei 2020 
 
RKZVC zoekt voor het komende seizoen een trainer voor het 2e elftal 

Trainer 2e selectie RKZVC 
RKZVC is voor het seizoen 2020/2021 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. 
Wij zoeken een trainer/coach die: 
- Minimaal In het bezit is van het diploma UEFA C / TC 3; 
- Op woensdag en vrijdag de trainingen verzorgt en op zondag de wedstrijd-coaching voor zijn rekening neemt; 
- Een duidelijke voetbalvisie heeft en deze helder weet over te brengen; 
- Spelers individueel en het team als geheel beter weet te maken; 
- Kennis neemt van het beleidsplan van RKZVC en zich hier aan wil conformeren 
- Sterk is in positief coachen tijdens trainingen en wedstrijden; 
- Een team-player is met de overige stafleden en het eerste elftal. 
  
Voor informatie en sollicitatie: John Krabbenborg 

https://rkzvc.nl/1/385/de-voorzet---oude-nummers/
https://rkzvc.nl/1/385/de-voorzet---oude-nummers/
https://website.storage/Data/RKZVC/RTE/Bestanden/NieuwsItem/387/Protocol-verantwoord-sporten-NOC-NSF.pdf
https://website.storage/Data/RKZVC/RTE/Bestanden/NieuwsItem/387/Richtlijnen_Voetbaltrainingen_RKZVC.pdf
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Nieuwe assistent trainer RKZVC 1 
RKZVC is blij te mogen vermelden dat 
Linda Helbling aankomend seizoen 
assistent trainer van Jeroen Spies zal 
zijn bij het eerste elftal. 
Naast John Krabbenborg zal Linda als 
stagiaire Jeroen assisteren bij de eerste 
selectie. 
  

Graag wil ik mezelf even voorstellen. 
Ik ben inmiddels 40 jaar, getrouwd 
met Kirsten, en wij zijn trotse 
moeders van 2 kinderen Yaron (10) 
en Myla (6). In het dagelijks leven 
ben ik werkzaam als boekhoudster 
bij Autobedrijf G. Braber B.V. 
Komend seizoen ga ik van start met 
de opleiding UEFA-A en zal ik als 
stagiaire aansluiten bij Heren 1 van 
RKZVC. Een mooie uitdaging voor 
mezelf in mijn ontwikkeling als trainster, sowieso een mooie kans die ik van Jeroen Spies krijg om op dit 
niveau te mogen werken en ervaring op te doen. Deze functie zal ik gaan combineren met mijn huidige functie 
als Hoofdtrainster van DTS Ede Vrouwen 1 uitkomend in de Topklasse Vrouwen. 
Wij wensen Linda veel succes het komende seizoen! 

  
Pacelli dankt terreinknechten RKZVC 
De velden liggen er super strak bij! Met dank aan Robbie en Eddy 
van RKZVC voor het aanbrengen van de belijning!  
Vanaf 11 mei mogen ook de senioren weer trainen. Uiteraard onder 
strikte voorwaarden en #anderhalve meter afstand van elkaar. 
 

 
 
Brian Hogeweide nieuwe trainer RKZVC 2 
RKZVC is verheugd dat het bekend mag maken dat Brian Hogeweide de nieuwe trainer is van 
de 2e selectie. Brian is 27 jaar en in het bezit van trainer-coach diploma's niveau 2 en 3. Zelf 
heeft hij gevoetbal bij Silvolde, AZSV, Excelsior 31 en Varsseveld. Daarnaast is hij trainer 
geweest bij de jeugd van De Graafschap, FC Twente en FC Zutphen. 
Wij heten Brian van harte welkom en wensen hem en de gehele 2e selectie enorm veel succes 
in het nieuwe seizoen! 
 
Kantine dicht tot nader bericht 
De kantine van RKZVC blijft tot nader bericht gesloten. Mocht je na je training een biertje (of iets 
anders) willen nuttigen, dan roepen wij je op gebruik te maken van de faciliteiten van onze 
sponsor Cafreek. Hier kun je conform alle richtlijnen van het RIVM jezelf op een welverdiend drankje trakteren. 
 
Nieuw kader JO19 
RKZVC is blij dat John Krabbenborg en Björn Doppen komend seizoen de J019 van onze club gaan trainen en coachen! 
Met dit zeer actieve en kundige duo verwachten wij een mooi seizoen tegemoet te gaan! 
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RKZVC verwelkomt nieuwe spelers 
Drietal sluit aan bij 1e selectie RKZVC 
RKZVC is blij dat het een drietal spelers mag verwelkomen bij de eerste selectie voor het seizoen 20-21 onder nieuwe 
hoofdtrainer Jeroen Spies. 
Oud bekende Ties Heutinck komt terug na twee seizoenen bij SC Bemmel. Hij gaat weer voor een kans bij RKZVC 1. 
Ook Danieck Nijland zal voor zijn kansen gaan bij RKZVC nadat hij eerder heeft gespeeld bij Trias en fc Winterswijk.  
 
Naast de komst van Heutinck en Nijland zal ook Mitchell Janssen uit Zevenaar aansluiten bij RKZVC. De 19-jarige 
Mitchell heeft in zijn jeugd eerst bij DCS gespeeld en speelde de afgelopen 3 jaar bij NEC in de jeugd. Mitchell heeft zich 
via een kennis in Zieuwent gemeld en wilde graag zo hoog mogelijk spelen in de regio en kiest daarom voor Zieuwent. 
 
Hier tegenover staat dat RKZVC afscheid neemt van tweede keeper Pepijn Teloh, Mark te Winkel, Waldo Rhebergen en 
Wouter Pillen. Wij willen alle jongens enorm bedanken en wensen hen allemaal het allerbeste toe bij hun nieuwe 
uitdagingen! 
 
Steun onze (en dus jouw) sponsoren! 
RKZVC beschikt over een groot aantal trouwe en zeer gewaardeerde sponsoren. Deze sponsoren zijn bij elkaar goed 
voor circa 50% van de jaarlijkse inkomsten van RKZVC. Voor onze club zijn deze sponsoren onmisbaar; nu en in de 
toekomst! 
Een groot deel van onze sponsoren wordt hard geraakt door de corona-crisis. Elke bedrijf heeft op haar eigen manier te 
dealen met deze crisis, waarbij een deel van deze bedrijven haar omzet ziet dalen naar (nagenoeg) € 0,-. Middels creatief 
ondernemen trachten bedrijven zo min mogelijk schade te ondervinden van de crisis, ook al is dat niet eenvoudig. Deze 
bedrijven hebben ons nu hard nodig om door de crisis te komen. Zij staan altijd voor RKZVC klaar, het zou mooi zijn dat 
wij als leden van RKZVC nu voor hen klaar staan! 
 
Ieder RKZVC-lid kan een klein verschil maken door deze bedrijven juist in deze tijd te steunen. En alle RKZVC-leden 
samen kunnen een groter verschil maken door massaal te kopen bij onze sponsoren. Ongetwijfeld zijn er al RKZVC-
leden die al kopen bij onze sponsoren, dank daarvoor! Voor leden die dat nog niet doen; volg hun goede voorbeeld! 
 
Op www.rkzvc.nl onder het tabblad SPONSORS vind je een overzicht van al onze sponsoren. Kijk eens in deze lijst en 
denk aan hen bij het kopen van je producten en diensten. Een kleine moeite kan een groot verschil maken! 
 
Willem Spijkstra overleden 
Vandaag bereikte ons totaal onverwacht het trieste bericht dat onze oud trainer Willem Spijkstra op 5 mei j.l. is overleden. 
Willem is slechts 67 jaar oud geworden. 
 

In 2006 mochten wij Willem verwelkomen als trainer van onze 1e selectie, dat toen in de 4e 

klas uitkwam. Epenaar Willem, toen woonachtig in Lichtenvoorde en actief bij Longa ’30, 
sprong in de zomer in het gat dat door het plotselinge vertrek van trainer Bert ten Dolle was 
gevallen. Na een verdienstelijk 1e seizoen stond het 2e seizoen in het teken van 
klassenbehoud. Een doelstelling die helaas niet werd behaald. De beslissingswedstrijd tegen 
Terborg, op de velden van Zelhem, werd niet gewonnen waardoor RKZVC in 2008 naar de 5e 
klasse degradeerde. 
 
De degradatie was noch voor Willem, noch voor het bestuur van RKZVC aanleiding om 
afscheid van elkaar te nemen. Seizoen 2008-2009 werd een ware triomftocht met als 
hoogtepunt de 0-5 overwinning bij AD’69, waardoor RKZVC ver voor het einde van de 
competitie kampioen werd. Tijdens zijn laatste seizoen bij RKZVC wist Willem RKZVC keurig 
in de 4e klasse te houden voor zijn opvolger, Hans Wossink. 
De wereld heeft met het overlijden van Willem een echt voetbaldier verloren. Een vakman, 
gedreven, met een eigen voetbalvisie, tactisch sterk, een opleider, een motivator zijn woorden 
die we in oude verslagen terug vinden. 
 
Willem, bedankt voor alles wat je voor RKZVC hebt betekend, rust zacht. 
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Juni 2020 
 
Nieuwe medische staf RKZVC seizoen 2020/2021 
RKZVC is bevoorrecht dat het beschikt over een uiterst professionele medische staf. Dit team is 
wekelijks bezig met het voorkomen van blessures, de verzorging van spelers en het begeleiden 
van spelers bij hun herstel. Dit jaar neemt het medische team afscheid van Stijn van Zutphen (Hij 
is in noodgevallen nog wel beschikbaar) en waarschijnlijk in de loop van het seizoen van Pam 
Wieggers. Zij worden opgevolgd door Suze Frank en Indie Meekes. 
 
Hoi! Mijn naam is Suze Frank 
Iik ben achttien jaar oud en ik kom uit Groenlo. Op het Saxion in Enschede studeer ik 
fysiotherapie, ik zit in het eerste leerjaar. Komend seizoen kunnen jullie mij vinden op de ‘Greune 
Weide’ in Zieuwent. Hier zal ik namelijk meelopen in de verzorging van RKZVC. Hopelijk kan ik 
een steentje bijdragen bij het zo fit mogelijk houden van de spelers. Van deze ervaring hoop ik 
veel te leren en een leuke tijd tegemoet te gaan. 
 
Naast Suze zal ook Indie Meekes bij de medische staf van RKZVC gaan ondersteunen. Wij belden Indie op om even wat 
verder kennis te maken. 
 
Indie zou je jezelf eens willen voorstellen? 
Ik ben Indie Meekes, 21 jaar en kom natuurlijk uit Zieuwent. Op dit moment zit ik in mijn 4e 
en laatste jaar van de studie Fysiotherapie aan de HAN in Nijmegen. Door de Corona is 
het afronden van de studie een beetje vertraagd maar ik verwacht in augustus klaar te zijn. 
 
Welke impact heeft de corona op je studie gehad? 
Mijn stage is door de corona onderbroken. In februari ben ik begonnen en na 6 weken, 
halverwege maart moest ik stoppen. Gelukkig kon ik maandag 11 mei door de 
versoepelingen weer aan de slag. Hierdoor hoop ik in augustus de studie en stage af te 
ronden. 
 
Waar loop je stage? 
Ik loop stage bij Stichting Zozijn De Timp (zoals de snackwagens inderdaad) in Lievelde. Hier help ik bij de fysiotherapie 
voor kinderen. Hierbij gaat het vooral om het preventief behandelen van kinderen met beperkingen die zowel een fysieke 
als mentale aard kunnen hebben. Veel kinderen hebben op een of andere manier een motorische achterstand in hun 
ontwikkeling. Wij proberen deze te verminderen en anders op zijn minst te voorkomen dat de achterstand groter gaat 
worden. 
 
Hoe bevalt het werken met deze specifieke doelgroep? 
Het werk bevalt echt super goed. Dit lijkt me ook echt leuk om als werk te doen. In de normale opleiding leer je de 
omgang met deze extra omstandigheden niet. Hiervoor heb ik een special minor gevolgd aan de Avans Hogeschool in 
Breda. 
 
Hoe heette deze minor? 
Pediatric Physiotherapy, dat is eigenlijk gewoon Engels voor kinderfysiotherapie. Daarnaast vind ik ook topsport heel leuk 
omdat dit net als bij mijn stage om de details gaat. Het is natuurlijk heel anders want met voetbal gaat het echt om 
prestatie en topsport. Maar in beide gevallen ben je met detail bezig. De achterstanden van cliënten zijn heel divers van 
spierverkortingen, te weinig kracht tot evenwichtsproblemen. Hierbij probeer je kleine vooruitgangen te boeken. Bij 
topsport ben je zoals gezegd heel anders, maar ook in detail bezig om een uiterste prestatie te leveren.  
In het 2e jaar van mijn studie was ik verzorger bij jeugdteams van FC Den Bosch. Ik ging elk weekend vanuit Zieuwent 
naar Den Bosch om met een team op pad te gaan als medische ondersteuning. Dit was wel heel erg ver (Indie lacht). 
 
Wat zijn je verdere hobby’s? 
Ik doe zelf veel aan crossfit, hardlopen en in de winter snowboarden. Daarnaast spreek ik graag af met vrienden. Helaas 
kan dat nu niet haha… Wat is je eigen voetbalachtergrond? Ik heb in de jeugd bij RKZVC gespeeld en ben ongeveer 
twee jaar geleden gestopt. 
 
Wat ga je doen bij RKZVC? 
Het is de bedoeling dat ik doordeweeks de fysiotherapie op de club ga begeleiden zodat spelers bij mij langs kunnen 
komen. Daarnaast af en toe mee met het 1e naar uitwedstrijden of thuis. 
 
Waar kijk je het meest naar uit? 
Ik vind het vooral leuk om de andere kant van fysiotherapie te zien binnen een topsport cultuur. Bij RKZVC draait het 
natuurlijk om de prestatie. 
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Gezocht assistent-scheidsrechter tweede 
RKZVC 2 is op zoek naar een assistent-grensrechter voor het tweede elftal dat in de hoofdklasse speelt.  
Liefhebbers kunnen zich melden via info@rkzvc.nl of bij René Doppen 06-22108311. 
 
Vanavond (11 juni) traint onze 1e selectie voor de laatste keer onder leiding van Laurens 
Knippenborg,  
regerend amateurtrainer van het jaar. Helaas staan de KNVB richtlijnen nog altijd geen toeschouwers bij trainingen toe. 
Het bestuur heeft vanavond echter geen tijd om hierop toe te zien. 
 
Na 7 jaar de laatste training onder leiding van hoofdtrainer Laurens Knippenborg met o.a. bubbelbal en voetvolley. 

  
 
Laatste training 2e selectie 12 juni 
Ook voor de gehele technische staf van het 2e zit de laatste training er op. Alle drie stoppen bij RKZVC. Bedankt voor 
jullie inzet in de afgelopen jaren. 

Van links naar rechts: Thijs Rouwhorst (ass. scheidsrechter), 
Maarten te Velthuis (trainer) en Arno Doppen (elftalleider). 
 
Vanavond ook de laatste training van Maarten te Velthuis bij de 2e 
selectie van RKZVC met o. a. bubbelbal en foot-darts. Hij gaat 
komend seizoen de 1e selectie van Neede trainen. 
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Teun van Melis gaat van RKZVC O19-1 naar concurrent 
Longa ’30 om te strijden voor een plek onder de lat. Zijn 
teamgenoten hebben hem natuurlijk nog wat 

afscheidscadeaus gegeven 😉 
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WEDSTRIJDVERSLAGEN RKZVC 1 2019 - 2020 
 
Na de winterstop (vanaf 24-2-2019) zijn voorafgaand aan de competitiewedstrijden door spelers voorbeschouwingen 
geschreven. Deze voorbeschouwingen zijn ingevoegd voor betreffende wedstrijdverslagen. 
 
 

16-07-2019 RKZVC 1 - ATC ‘65 1: 4 - (oefenwedstrijd) 
16-7-2019 RKZVC 1 - ATC '65 1 4 - 4 (Oefenwedstrijd) 
Uitslag 4-4 
Doelpunten RKZVC 
Sjors Storkhorst 2x 
Harm Bokkers 2x 
 
 

10-8-2019 RKZVC 1 - DCS 1 1 - 2 (1 - 1) Oefenwedstrijd 
Zomeravondvoetbal 
Hoewel er nogal wat basisspelers ontbraken, had het spel wel beter mogen zijn. Voor rust was het spel nog redelijk, na 
rust zakte het Zieuwentse spelpeil en won DCS verdiend. 
Doelpunt RKZVC Sjors Storkhorst 
 
 

13-8-2019 Achilles '12 1 - RKZVC 1 3 - 6 (2 - 2) Oefenwedstrijd 
Vermakelijk oefenduel 
Door de open wedstrijd kwamen er veel kansen aan beide kanten. RKZVC had voor rust veel meer kansen en had 
duidelijk op voorsprong moeten staan. Op het eind van de wedstrijd counterde  
Zieuwentse doelpunten: 12e Sven Jurjus 35e Sjors Storkhorst Doelpunten Quick '12 in 16e en 41e minuut. 
Eindstand Achilles '12 - RKZVC 3-6 
56e 3-2 61e 3-3 Jouke Knippenborg 73e 3-4 Sjors Storkhorst 85e 3-5 Harm Bokkers 90e 3-6 Bjorn Doppen 
 
 

17-8-2019 RKZVC 1 - OBW 1 5 - 2 (3 - 1) Oefenwedstrijd 
1-0! Strakke voorzet van Jens Schutten wordt door Sjors Storkhorst hard ingekopt! 14e minuut. 
2-0! Nu een zeer strakke voorzet van Sven Jurjus, die door Toby Bokkers hard wordt ingekopt. 20e minuut. 
3-0. Mooie lange pass van Sven Jurjus op Sjors Storkhorst, die ogenschijnlijk simpel, doch technisch begaafd, afrondt. 
30e minuut. 
3-1. Net voor de rust scoort OBW. 44e minuut. 
4-1. Sjors Storkhorst loopt achteloos door de defensie van OBW en schuift met zijn “zwakke” rechter de bal in de lange 
hoek. 59e minuut. 
4-2. En direct erop, is het de OBW-spits die simpel richting RKZVC-doel loopt en gericht en beheerst binnenschiet. 
5-2. Mooie aanval, waaruit Harm Bokkers hard en zuiver raak schiet! 66e minuut. 

 
 
20-8-2019 RKZVC 1 - AZSV 1 1 - 3 (1 - 3) (Keitoernooi) 
AZSV - RKZVC: 1-0. Rik van der Eerden schiet raakt uit de strafschop. 
Sjors Storkhorst krult de bal op de lat. 6e minuut. Stand blijft 1-0. 
Slap verdedigen van RKZVC leidt tot de 2-0 van AZSV. 8e minuut. Kopbal Rik van der Eerden. 
AZSV - RKZVC: 2-1. Joey Belterman maakt een prima actie en schiet raak. 16e minuut. 
AZSV - RKZVC: 3-1. Rik van der Eerden kan vrij inkoppen na een strakke voorzet. 44e minuut. 
In een oersaaie 2e helft gebeurt er feitelijk niets, wordt er niet neer gescoord en dus verliest RKZVC met 3-1 van AZSV. 

 
 
24-08-2019 RKZVC 1 - Grol 1: 0 - 1 (Keitoernooi) 
RKZVC met zeer veel balbezit maar niet bij machte om een gaatje te vinden in de Grolse defensie. Uit een counter scoort 
Grol met een mooi schot de winnende treffer. 
 
 

1-9-2019 RKZVC 1 - EHC/Heuts 1: 3 - 0 (0 - 0) 
Lekker begin competitie met een driepunter 
Veel tegenstanders zijn dit jaar nieuw omdat RKZVC dit seizoen in de zuidelijke hoofdklasse B is ingedeeld. Vandaag 
kwam EHC/Heuts, dat afgelopen seizoen kampioen werd in de 1e klasse zuid, uit het verre Hoensbroek op bezoek (215 
km). Voor rust werd er redelijk afwachtend gespeeld waarbij een mooi schot van Joey Belterman in de 6e minuut feitelijk 
het enige noemenswaardige aanvallende feit van RKZVC was. Bij de eerste kans voor EHC in de 18e minuut kon de 
spits er met het hoofd net niet goed bij. Drie minuten later, na een snel genomen vrije trap door EHC, redde keeper Tim 
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Penterman de inzet met een knappe reflex. EHC controleerde tot rust gemakkelijk het spel tot de 42e minuut. Waldo 
Rhebergen zou vrij door kunnen lopen op een pass maar werd door Fabio Poddighe onderuit gehaald met een 
veldverwijzing als gevolg. 
 
Waarschijnlijk mede door de rode kaart kreeg RKZVC na rust een groot veldoverwicht. In de 52e minuut bereikte Joey 
Belterman in het centrum Sjors Storkhorst die vervolgens beheerst de 1-0 binnen schoot. Een minuut later kon Sjors - na 
een pass van Michiel Krabbenborg - op links door gaan waarna Sven Jurjus midden voor goal de lage voorzet strak 
binnen schoot voor de 2-0. RKZVC bleef zowel gecontroleerd spelen als druk zetten hetgeen kansen opleverde voor 
Sjors Storkhorst (2x), Sven Jurjus (hard onderkant lat) en Waldo Rhebergen (een meter langs kruising). In de 82e minuut 
kwam RKZVC goedkoop op de 3-0 eindstand. De Hoensbroekse keeper wilde aan de zijkant in het zestienmetergebied 
een terugspeelbal wegschieten. Hij raakte de bal niet goed waardoor deze recht in de voeten van Sjors Storkhorst kwam 
die vervolgens van 20 meter afstand ineens de bal in het lege doel schoot. Twee minuten later had Sjors pech dat zijn 
schot, na enig gegoochel, buiten bereik van de keeper via de lat het veld weer in stuiterde. Een vlammend schot over 
goal van Michiel Krabbenborg in blessuretijd sloot de wedstrijd af. 
 
Vooraf waren er enige twijfels over de vorm van RKZVC aangezien de oefencampagne niet zo geweldig liep, er in de 
trainingsweken voor aanvang van de competitie steeds veel spelers op vakantie waren en er geen enkele wedstrijd 
gespeeld is met het "vaste" basisteam. Voor rust leek dit bevestigd te worden maar na rust toonde RKZVC genoeg 
creativiteit en wilskracht om met een goed gevoel de volgende wedstrijden tegemoet te zien. 
Zondag 8 september speelt RKZVC om 14.30 uit tegen Moerse Boys (Zundert). 

 
 

Voorbeschouwing Moerse Boys - RKZVC met Twan Gebbinck 
Vooruitkijken op zondag tegen Moerse Boys en natuurlijk even terugblikken op het debuut 
van afgelopen zondag met Twan Gebbinck 
 
Afgelopen zondag maakte Twan Gebbinck zijn debuut in RKZVC 1. Dan is dit natuurlijk het 
moment om de wedstrijd van afgelopen en aankomende zondag met hem door te nemen.  
Twan voor de mensen die je nog niet kennen, zou je zelf willen voorstellen? 
"Ik ben Twan Gebbinck, ik ben 18 jaar en kom uit Zieuwent. Op dit moment zit ik in mij tweede jaar 
Bedrijfsadministratie aan het Graafschap College in Doetinchem. Daarnaast heb ik twee bijbaantjes, 
ik werk bij Pillen Metaalbewerking en bij Bubbelbal. Vorig jaar speelde hij in de JO19-1 als 
middenvelder maar ik zie mezelf als een centrale verdediger." 
 
Hoe lang zit je bij de selectie en hoe gaat het? 
"Sinds de voorbereiding van dit seizoen draai ik mee met de eerste selectie. In het begin was het erg moeilijk om de 
snelheid, de intensiteit en de moeilijkheid van de oefeningen bij te houden. Maar ik werd door alle jongens goed geholpen 
en merkte snel dat het beter ging. Het verschil tussen de A en de eerste selectie is erg groot. Het is niet alleen fysiek 
zwaarder en veel intensiever maar je moet vooral veel concentratie hebben. Je moet veel meer nadenken wat je moet 
doen bij een oefening. Bijvoorbeeld bij een normale inspeeloefening heb je nu heel veel lopende mensen in plaats van 
dat het meer stil staat.  
In de wedstrijden merk je vooral dat tegenstanders veel groter, sneller, sterker en slimmer zijn dan in de jeugd. De 
spelers lopen hier misschien wel minder dan bij de jeugd maar ze lopen veel slimmer." 
 
Je speelt nu ook samen met je broer Mart, hoe is dat? "Vorig jaar hebben we tijdens de Achterhoek Cup ook één 
wedstrijd samen gespeeld en bij het tweede een keer. Samen met mijn broer spelen is vooral heel erg leuk. We zijn erg 
verschillend qua spel en positie dus er is ook geen concurrentie."  
 
Zondag heb je je debuut gemaakt toen je inviel voor Wouter Pillen aan het eind van de wedstrijd. Hoe ging het 
had je zien aankomen? 
"Twee maanden geleden vroeg Yoram Nieuwenhuis die twee jaar geleden bij mij in het team zat wat ik dit seizoen ging 
doen. Ik zei dat toen dat ik dacht in de A (JO-19) te spelen en hopelijk wat trainingen mocht meedoen bij de eerste 
selectie. Twee weken later vroeg Laurens (Knippenborg) of ik de voorbereiding wilde meedoen. Toen heb ik volgens mij 
in totaal twee wedstrijden gespeeld en ging het best aardig. Nu zit ik in principe bij de eerste selectie dat had ik al nooit 
verwacht. Dat ik dit seizoen mijn debuut zou maken al helemaal niet. Toen ik zondag mocht invallen voor Wouter (Pillen) 
was de stand er natuurlijk wel naar, we stonden 3-0 voor en het kon niet meer misgaan. Maar ik vind het toch erg mooi 
dat de trainer het mij gunde." 
"Ik was gelukkig niet zenuwachting. Maar het is wel echt mooi, het is natuurlijk echt een mijlpaal spelen in de 
hoofdklasse. Na de we wedstrijd had ik al meteen appjes van mij ouders die op vakantie waren met felicitaties. Ik heb 
geen idee hoe zij het zo snel wisten. Ook waren er veel andere mensen die mij feliciteerden. Het was echt heel erg leuk!" 
 
Wat verwacht je van aankomend seizoen nu je je debuut hebt gemaakt?  
"Ik verwacht eerlijk gezegd niet dat ik meteen veel mag spelen. Maar de goede trainingen zorgen ervoor dat het een heel 
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erg leerzaam jaar gaat worden voor mij. Daarnaast speel ik wedstrijden bij het tweede elftal waar ik ook heel erg veel 
leer." 
 
Twan als je mag dromen, wat zou je dan graag willen dit seizoen? 
"Dan zou ik graag dit seizoen mijn basis debuut meemaken en twee keer winnen van Longa met RKZVC. Ik denk dat 
Longa erop gebrand is niet nog een keer te laten gebeuren wat er twee jaar geleden gebeurde (5-0). Maar ik verwacht 
wel dat wij winnen natuurlijk!" 
 
Aanstaande wedstrijd spelen jullie tegen Moerse Boys, wat weet je van de tegenstander? 
"Dit jaar zitten we natuurlijk weer in een nieuwe competitie met veel nieuwe teams. Ik moet dus eerlijk zeggen dat we de 
tegenstander nog niet echt kennen, we krijgen natuurlijk wel informatie van Laurens en de staf nog maar het is een 
onbekende tegenstander. Ik denk dat we van onze eigen kracht moeten uitgaan en dan voorspel ik dat we winnen." 
 
Zondag is jouw eerste lange busreis (189 kilometer) voor het voetbal naar Zundert wat ga je doen om je te 
vermaken? 
"Ik verwacht dat we heel erg veel potjes gaan kaarten. Ik niet echt zo’n fan van heel erg lang in de bus zitten natuurlijk 
maar ik denk dat ik me zeker wel vermaak. Als ik mag invallen is het de busreis ook dubbel en dwars waard (lacht 
Twan)." 
 
Twan bedankt en wij wensen je een mooi seizoen toen met hopelijk veel minuten! 
  

8-9-2019 Moerse Boys 1 - RKZVC 1: 2 - 2 (2 - 2) 
Boeiend gevecht 
Na de verre reis naar Klein Zundert (185 km) begon de wedstrijd spectaculair. RKZVC had de aftrap, speelde achter even 
rond waarna de dieptepass Sven Jurjus in de zestienmeter bereikte en Sven onderuit werd getrokken: penalty na 20 
seconden. Sjors Storkhorst benutte deze om direct op een 0-1 voorsprong te komen. Het initiatief bleef bij RKZVC. In de 
10e minuut blokte de Klein Zundertse keeper een inzet met de voet waarna Jouke Knippenborg de bal op pikte en tegen 
de verre paal schoot. Vijf minuten later kon de Klein Zundertse keeper weer met de voeten redden op een inzet van Sjors 
Storkhorst. Langzaam begon Moerse Boys meer duels te winnen en dat leverde in de 19e minuut hun eerste kans op. 
Het harde schot werd goed door keeper Tim Penterman uit de goal geranseld. Twee minuten later strafte RKZVC de 
aanvallende drang van Moerse Boys met een perfecte counter af. Sven Jurjus werd aan de rechterkant de diepte in 
gestuurd waarna Sjors Storkhorst de prima voorzet beheerst binnen tikte (0-2). Het leek echter of dit juist Moerse Boys 
meer kracht gaf en RKZVC verloor de controle op het middenveld, mede door slordig spel. Een aanval over rechts in de 
25e minuut werd scherp voorgezet en midden voor goal kon Cas van den Broek de bal met een sliding binnen schuiven 
voor de 1-2. Moerse Boys won met veel inzet steeds meer duels maar had geluk bij de gelijkmaker (2-2) in de 37e 
minuut. Een voorzet van rechts door Bart van den Broek werd onderweg aangeraakt en viel met een rare curve in de 
linker bovenhoek binnen. 
 
De overheersende indruk na rust was toch wel het veldoverwicht van Moerse Boys. Het was vooral aan Tim Penterman 
te danken dat RKZVC aan het eind een punt mee mocht nemen naar Zieuwent. De eerste doelpoging twee minuten na 
rust kwam echter nog wel van RKZVC via Waldo Rhebergen met een schot in het zijnet. De eerste goede redding van 
Tim was in de 48e minuut op een schot(je) van een doorgebroken spits. Een goede aanval in de 61e minuut had RKZVC 
toch op voorsprong kunnen zetten. Een lage voorzet op maat van Sjors Storkhorst naar Sven Jurjus in het centrum werd 
door Sven naast geschoten. In de volgende 10 minuten misten de spitsen van Moerse Boys twee goede kansen. Een 
vrije kopkans ging ruim naast en een vrije schietkans ging ruim over. De laatste Zieuwentse doelpoging kwam in de 81e 
minuut met een hard schot van Mark te Winkel dat de keeper ternauwernood tot corner kon verwerken. De resterende tijd 
was het voor de Zieuwentse supporters billen knijpen bij de aanvallen van Moerse Boys en zij konden tweemaal 
opgelucht ademhalen bij knappe reddingen van Tim Penterman. De 1e redding was op een kans van Moerse Boys 
waarbij hij er snel uit was en het schot blokte. Zijn 2e was het stoppen van de penalty in blessuretijd. De penalty van Pim 
Goossens in blessuretijd was dan wel niet al te sterk genomen, je moet ‘m toch maar pakken. 
 
Het was een boeiend voetbalgevecht dat soms behoorlijk op en neer golfde. Op grond van de 1e helft had RKZVC met 
rust voor moeten staan. Op grond van de 2e helft mag RKZVC blij zijn met het éne puntje. De start van de competitie is 
met vier punten uit twee wedstrijden best goed te noemen. Nu op naar de derby van het jaar in de gemeente Oost Gelre 
(en in de Achterhoek) tegen de Lichtenvoordse buren. 
ZATERDAG 14 september speelt RKZVC de kraker tegen Longa ´30 THUIS om 19.00 
 
 

De Neefjes van........ 
De wedstrijd in de 1e klasse, seizoen 2017-2018 was aanleiding voor supporters van Longa’30 om een spandoek te 
maken met de ludieke tekst: de neefjes van Lau. Wat daarmee bedoelt werd, was wel duidelijk! In navolging hiervan is de 
naam een geuzennaam geworden en is er door supporters van RKZVC zelfs een supportersclub opgericht: de Neefjes 
van…..! 
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Wij kijken vooruit naar de wedstrijd van aanstaande zaterdag RKZVC - Longa’30, nu met de Neefjes van Krabbenborg: 
Tristan en Dani Krabbenborg, Lars en Dirk Verhoeven, jeugdspelers van RKZVC. 
We stellen ze aan je voor! 
 

v.l.n.r. Dirk, Lars, Dani en Tristan 
 

o Tristan is 16 jaar oud, voetbalt bij RKZVC 
JO17-1 en zijn positie is middenvelder. 

o Dani is 13 jaar oud, voetbalt bij RKZVC JO15-
1 en zijn positie is rechts op het middenveld 

o Lars is 11 jaar oud, voetbalt bij RKZVC JO11-
1 en zijn positie is links op het middenveld 

o Dirk is 7 jaar oud, voetbalt bij RKZVC JO8-1 
en zijn positie is nog overal op het veld! 
 

Waarom zijn jullie lid geworden van RKZVC? 
De 4 neefjes zijn gaan voetballen omdat ze thuis veel 
voetbalden. Ze zijn bijna groot geworden op het 
voetbalveld net als hun ouders. De keus voor deze 
sport was voor deze jongens dan ook niet zo vreemd. 
De vaders van Tristan en Dani voetbalden vroeger 
ook in het 1e en 2e elftal, dus zij hadden al vele zondagen meegemaakt op het veld. De vader van Lars en Dirk heeft maar 
1 jaar gevoetbald en is direct gestopt op dit hoogte punt. 
  
Hebben jullie de wedstrijd gezien toen Longa’30 met 5-0 verslagen werd door RKZVC? 
Dani heeft de wedstrijd bekeken en vond het een spannende wedstrijd met mooie doelpunten. Ondanks dat hij veel zelf 
op het trainingsveld had gevoetbald, had hij alle 5 goals gezien. 
Tristan had zich een mooie plek gezocht op de tribune achter de goal, samen met zijn vrienden. Hij herinnert zich de 
wedstrijd als een mooie pot, met een terechte winnaar. Maar dat kon ook niet anders met deze uitslag! 
 
De uitwedstrijd naar Longa’30 was voor deze neefjes heel bijzonder want hoe zijn jullie naar Lichtenvoorde 
gegaan?  
Tristan, Lars en Dirk zijn meegegaan in de optocht met de trekkers. “Er waren 48 trekkers in de stoet. We gingen via 
Harreveld naar Lichtenvoorde en hadden onderweg heel veel bekijks. De wedstrijd was heel erg spannend met gelukkig 
een 0-1 overwinning.” Dani heeft de wedstrijd niet kunnen bekijken omdat hij ziek was. Hopelijk zal hem dat zaterdag niet 
overkomen. 
 
Gaan jullie zaterdag naar deze bijzondere wedstrijd, de derby in de hoofdklasse? En wat verwachten jullie ervan? 
Dirk gaat zeer zeker kijken, want hij mag met zijn teamgenoten aan de hand van de spelers meelopen. Hij hoopt erop dat 
hij met Jens Schutten mee mag lopen. Jens is zijn favoriete speler. Hij kan zich goed herinneren dat Jens 3 goals maakte 
in 15 minuten. En dat is volgens Dirk wel enorm knap! Zijn voorspelling is 5-4. 
Dani is ook van plan om te gaan kijken. Hij wil wel meer van de wedstrijd zien, in plaats van te gaan voetballen met zijn 
vrienden op het trainingsveld. Hij verwacht van beide teams een gelijk opgaande strijd en denkt dat het niet snel weer 
een 5-0 overwinning zal worden voor RKZVC. Hij hoopt echter wel op veel doelpunten van RKZVC. Dani denkt dat het 3-
2 gaat worden.  
Tristan gaat ook zeker kijken. Hij hoopt dat het een mooie wedstrijd wordt waarin beide teams willen winnen. Zijn 
voorspelling is 2-0. 
Lars gaat ook kijken. Hij verwacht een gelijk opgaande strijd en voorspelt 2-1. 
 
Wat zijn jullie dromen? De meeste jongens dromen om te voetballen bij Ajax of bij Barça. Waar dromen deze 
neefjes van? 
Tristan wil graag basisspeler worden bij het 1e elftal van RKZVC. Maar dan hopelijk wel op een hoog niveau en niet in 
een 4e of 5e klasse. 
Dani wil graag aanvoerder bij het 1e elftal zijn, en dan graag met zijn neefjes in dit team voetballen! Het mooiste zou dan 
zijn om tegen Longa’30 te voetballen met in de basis hun neefje Nout Seesing. 
Lars heeft ook het 1e elftal als doelstelling en gaat er hard aan werken om dit te behalen. Hij heeft al een teamfoto met 
het huidige 1e elftal gemaakt, samen met teamgenoot Rein. Dus dit was al een voorproefje! 
  
Hebben jullie wel eens getraind onder leiding van Laurens Knippenborg of een selectie lid? 
Tristan heeft in de D1 training gehad van Remco van Leeuwen. Hij heeft veel van Remco geleerd, met name de 
techniektrainingen, hebben van hem een betere speler gemaakt. 
Dani heeft in de voorbereiding van het Seesing Tournament training gehad van Laurens Knippenborg. “Laurens traint 
heel erg wedstrijdgericht en op techniek. De trainingen waren vergelijkbaar met het 1e elftal maar dan op hun niveau. We 
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mochten bijvoorbeeld de bal vaker aanraken tijdens een oefening, het 1e mocht dan maar 2x raken, maar wij gelukkig 
vaker.” 
Lars heeft 1 training gehad met de voetbalschool van Jens Schutten. Dit was onder leiding van hoofdtrainer Michel en 
was ook erg leuk. 
  
Hebben jullie nog een tip voor het 1e elftal voor aankomende zaterdag? 
Dani en Lars komen met een goede tip, die ze volgens mij van een heel bekende voetballer hebben gehoord! De tip luidt 
als volgt: “Maak in ieder geval 1 goal meer dan de tegenstander!!!” 
  
Tristan, Dani, Lars en Dirk, bedankt voor dit leuke interview. Veel plezier aanstaande zaterdag bij de wedstrijd. 
  
  

Voorbeschouwing RKZVC - Longa'30 met Lichtenvoordenaar Remco van Leeuwen 
Met de Lichtenvoordse kermis net achter de rug, zetten wij het vizier nu op de hoofdklasse editie 
van de Derby van het Oosten. Samen met Remco van Leeuwen, zelf woonachtig in Lichtenvoorde, 
kijken wij vooruit op de wedstrijd van komende zaterdag. Wat weet hij van Longa’30, wat denkt hij te 
kunnen verwachten en wat is zijn voorspelling voor zaterdag? 
 
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  
 
Wat vind jij van de start van RKZVC aan de competitie?  
Uiteindelijk denk ik dat 4 punten uit 2 wedstrijden wel terecht is voor ons en wij kunnen hier wel mee leven. Wij hebben 
twee onbekende tegenstanders gehad en het was sowieso goed en fijn dat wij de eerste thuiswedstrijd ook direct hebben 
gewonnen. Dat is toch altijd lekker beginnen. Afgelopen zondag had er meer ingezeten, vooral op basis van de eerste 
helft. Hierin kregen we een aantal mogelijkheden op de 0-3 en laten wij daarna de tegenstander terugkomen in de 
wedstrijd terwijl we de mogelijkheden hebben gehad om hem ‘’dood’’ te maken, maar uiteindelijk staat het 2-2 met rust en 
mogen wij nog blij zijn met een punt door de kansen op het einde van de wedstrijd (waaronder een penalty voor de 
tegenstander).  
Wat betreft het spel ben ik in ieder geval nog niet tevreden (zowel als team kunnen we beter en ook ikzelf kan en moet 
nog beter gaan spelen). Wellicht te maken met de voorbereiding, al mag dat mijn inziens geen excuus zijn. Mooi moment 
om zaterdag te laten zien dat we nog velen malen beter kunnen lijkt me! 
 
Hoe goed ken jij de jongens van Longa?  
Qua naam ken ik uiteraard wel de nodige jongens, al zitten er weinig tot geen spelers meer in waar ik nog mee heb 
gespeeld destijds. Een aantal jongens van buitenaf en daarnaast veelal wat jongere jongens. Afgelopen zaterdag heb ik 
wel de wedstrijd Longa’30 - Udi gezien, al zal het aanstaande zaterdag een compleet andere wedstrijd worden. 
Voetballend was Longa’30 niet heel erg sterk maar ze misten o.a. ook Tim Bader en Mattheys Kuypers). Al met al denk ik 
dat wij als team en individueel op dit moment sterker zijn dan Longa’30 al is het ook geen team dat makkelijk te verslaan 
is en toch ook zeker een aantal gevaarlijke spelers heeft! 
 
Jij gaat trainingen verzorgen voor Longa. Wat houdt dit precies in?  
Vanaf komende vrijdag ga ik wekelijks techniektrainingen verzorgen op de vrijdagmiddag voor Longa’30 (in verband met 
de continuroosters op scholen komt dat goed uit voor zowel de kinderen als de ouders. Ook de club creëert hiermee 
meer trainingsruimte op de drukke uren). Dit heb ik afgelopen seizoen en ook dit seizoen onder andere ook voor AZSV 
en HMC gedaan en is voor een perfecte combi met mijn andere werkzaamheden bij de Football Equals Academy en op 
de Universiteit in Enschede. Daarnaast vind ik het leuk dat ik aan de slag kan gaan bij Longa’30, toch de club waar ik 
jaren in de jeugd heb gespeeld en een aantal glorie jaren in het eerste mee heb mogen maken. Het is een grote club met 
veel leden en daardoor veel mogelijkheden. Het is een leuk en uitdagend project en met zo’n talentenvijver als die van 
Longa’30, is er nog veel te ontwikkelen. 
 
Ben jij nog wel welkom in Lichtenvoorde na de derby van komende zaterdag?  
Absoluut, en dat zal ook na 3 punten voor ons niet veranderen. Bij het voeren van de gesprekken over de 
techniektraining zeiden ze nog wel dat ik nu alleen nog bij Longa’30 moest gaan voetballen, al gunnen de mensen van 
Longa’30 mij ook het beste met RKZVC, en ik andersom hun (al zal dat zaterdag even anders zijn gok ik). Na de 
wedstrijd zal ik ongetwijfeld met veel Longa’30 supporters/vrijwilligers/bestuursleden en oud teamgenoten een drankje 
doen, ongeacht het resultaat! 
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Neem ons mee met de wedstrijd van komende zaterdag. Wat verwacht je dat er gaat gebeuren?  
Persoonlijk hoop ik natuurlijk op de overwinning, dat lijkt mij logisch. Daarmee komen we gelijk op 7 punten van de 
onderste ploegen en dat is erg belangrijk in deze fase van de competitie. Wij moeten gaan laten zien dat wij beter kunnen 
spelen dan afgelopen weken en stabieler zijn. Wij zijn wat ouder en volwassener dan Longa’30 en daar moeten wij ook 
gebruik van gaan maken. De wedstrijd is natuurlijk een wedstrijd opzich en daar moeten we met zijn allen van genieten 
maar bij een overwinning staan we er natuurlijk ook gewoon direct goed bij!! 
Verder hebben wij ook een nagenoeg fitte selectie (alleen afgelopen dinsdag trainden Siebe en Waldo apart en viel Harm 
kort voor het einde uit). Ik verwacht dat Longa’30 ons het spel zal laten maken en dat zij defensief en compact zullen 
spelen om daarnaast gebruik te maken van hun snelheid voorin. Zij moeten hun eerste punten halen en zullen veel duels 
opzoeken om ons niet in de wedstrijd te laten komen. Aan ons dan de taak om slim genoeg te zijn en ons daaronder uit te 
voetballen. Individueel hebben wij meer kwaliteit denk ik, maar op het moment dat wij niet 100% zijn, zullen wij het heel 
lastig gaan krijgen. 
Voor wat betreft het scoreverloop zal de eerste goal door ons gemaakt worden en dat is ook het mooiste voor de 
wedstrijd, want dan moet Longa komen. Dat zal dan ook gebeuren en zij zullen de gelijkmaker maken. In de loop van de 
wedstrijd krijgen wij dan toch grip op de wedstrijd en lopen wij uit naar een 3-1 overwinning. 
 
Wie eindigt er hoger in de competitie?  
Wij zullen hoger eindigen denk ik nu. Maar uiteraard is het nog ver. Wij hebben twee keer gespeeld tegen een debutant in 
de hoofdklasse en dat kan een vertekend beeld geven. Het is nog onduidelijk wie de echt goede teams zijn. Dit zal na 
zo’n 6-8 wedstrijden duidelijker worden, wij moeten zorgen dat we tot die tijd bovenin mee blijven draaien! 
 
Is er verder nog iets dat je kwijt wil? 
Graag wil ik iedereen (zowel met een Longa’30 als RKZVC hart) een mooie voetbal avond toewensen! Wij gaan er in 
ieder geval proberen een spektakel van te maken, met als doel 3 punten. Tot zaterdag allen! 
 

14-9-2019 RKZVC 1 - Longa ‘30 1: 0 - 2 (0 - 0)  
Verdiende overwinning Longa ‘30 
Met 2500 toeschouwers rond het veld was het uiteraard een uiterst sfeervolle strijd in dé derby van het oosten in de 
hoofdklasse B. In het veld was het heel wat rustiger met enigszins behoudend voetbal van beide kanten. Over de gehele 
wedstrijd gezien leek het veldspel van Zieuwentse kant wel op de wedstrijd van vorige week tegen Moerse Boys. Een 
sterke eerste twintig minuten van RKZVC waarna de Zieuwentsen de grip op het spel verloren. 
De eerste dreiging kwam via Waldo Rhebergen maar er kwam geen echte kans uit. Twee minuten later ging een vrije 
schietkans van Joey Belterman recht op de vuisten van de Lichtenvoordse keeper. Met het kwartier had Sven Jurjus 
pech: op aangeven van Joey Belterman schoot hij snoeihard tegen de linkerpaal. Daarna kreeg Longa ’30 steeds meer 
controle over het spel. Een eerste mogelijkheid was een vrije schietkans voorbij de 2e paal (ineens uit de lucht), maar de 
bal werd slechts geschampt. In de 35e minuut volgde een schot recht op keeper Tim Penterman en op slag van rust kon 
Tim een kopbal vrij gemakkelijk pakken. 
 
Direct na rust waren er twee kleine kansjes voor Sjors Storkhorst die geen echte dreiging opleverden. Nadat in de 52e 
minuut een gevaarlijke Lichtenvoordse voorzet nog kon worden gered, beloonde Longa ’30 zichzelf in de 56e minuut voor 
het betere veldspel met de 0-1 voorsprong. Van 20 meter afstand schoot Rick Bosma de bal perfect in de linker 
bovenhoek. Longa ’30 bleef het veldspel controleren en dat leverde enkele minuten later een redelijk vrije kopkans op die 
ruim over ging. Halverwege de 2e helft kreeg RKZVC langzamerhand toch weer meer controle op het spel en kon het wat 
meer druk zetten. Hoewel het spel meer op en neer golfde, was de passing van RKZVC vaak te onnauwkeurigheid 
waardoor Longa ’30 geregeld gemakkelijk kon overschakelen met een counter. In de 71e minuut moest de 
Lichtenvoordse keeper nog wel een laag schot van Jens Schutten pareren en even later kon Jens net niet bij een mooie 
voorzet komen maar RKZVC was niet bij machte om echt goede kansen uit te spelen. In de 79e minuut moest Tim 
Penterman na een mooie solo van Lichtenvoordse kant de bal uit de linker bovenhoek tikken, Drie minuten later was hij 
echter kansloos na een snelle aanval over rechts De voorzet van de achterlijn werd terug gelegd en Tim Bader zette met 
een beheerste schuiver de 0-2 op het scorebord. De wedstrijd was beslist. Vijf minuten voor het eind kreeg Waldo 
Rhebergen nog een rode kaart die verder geen invloed meer had op het wedstrijdverloop. Tim Penterman tikte nog wel 
een afstandsschot netjes over de lat, Jens Schutten kon nog een keer koppen (zonder gevaar) maar Longa ’30 won voor 
het eerst in 45 jaar terecht de derby van RKZVC. 
 
Twee jaar geleden was het in Zieuwent een spektakel maar dat was een uitzondering. Vaak zijn derby’s qua voetbal niet 
zo best en vandaag speelde Longa ’30 gewoon beter dan RKZVC. Volgende week volgt de volgende derby tegen 
Silvolde. Omdat spelers en publiek elkaar minder goed kennen, zit daar wel iets minder lading op. RKZVC zal echter wel 
beter moeten spelen om mee te blijven doen. 
Zaterdag 21 september speelt RKZVC om 19.00 uit tegen Silvolde. 
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Voorbeschouwing Silvolde - RKZVC met Toby Bokkers. 
Aanstaande zaterdag vindt voor RKZVC de 2e derby van de hoofdklasse B plaats. De tegenstander 
is streekgenoot Silvolde. We kijken hierop vooruit met Toby Bokkers, verdediger van RKZVC. Toby 
is van oorsprong een timmerman maar sinds 3 jaar werkt hij als BIM-modelleur/ werkvoorbereider. 
Het afgelopen jaar heeft hij zelf zijn huis in Zieuwent verbouwd. Op dit moment is hij met de laatste 
fase bezig, de voortuin. Daarnaast voetbalt hij al 10 Jaar in het eerste elftal, in 2009 maakte hij als 
B-junior zijn debuut in de 5e klasse. We gingen met hem in gesprek. 
 
Afgelopen week hebben jullie de derby tegen Longa’30 gespeeld, een wedstrijd met een 
mooie ambiance, met 3.000 toeschouwers. De eindstand (0-2) was niet waar jullie op 
hoopten. Hoe ga je met deze teleurstelling om? 
Dit was voor iedereen een zeer teleurstellende ervaring. Dit was niet waar we op gehoopt hadden. We hebben gisteren 
tijdens de training met het team en de staf gesproken en bekeken wat er anders had gemoeten. De voorbereiding op de 
wedstrijd was goed, dus daar lag het niet aan. Als team hebben we in de wedstrijd gefaald. Helaas krijgen we dan ook 
nog een rode kaart, welke niet nodig was, maar helaas. 
 
Wat vond je van je eigen spel tijdens deze wedstrijd? 
Ik denk dat we verdedigend in de eerste helft goed compact stonden. De tweede helft daarentegen hebben we meer 
kansen weggegeven. Het opbouwen van achteruit naar de aanval was deze wedstrijd niet zoals we normaal zouden 
willen, waardoor er in aanvallend opzicht onvoldoende kansen kwamen. Zelf heb ik, een onopvallende rol gespeeld in de 
wedstrijd. 
 
Wat verwacht je van de aankomende wedstrijd tegen Silvolde? Jullie staan in aantal punten gelijk, 3 wedstrijden 
en 4 punten, zij hebben 1 tegendoelpunt meer dan jullie. 
Hopelijk spelen we weer een optimistische wedstrijd, waarin gespeeld gaat worden met veel wilskracht. We zullen er, met 
zijn allen, 100% voor moeten gaan. De doelstelling is natuurlijk dat we deze wedstrijd willen gaan winnen. Silvolde zal 
veel de lange bal gaan spelen op onze oude teamgenoot Wout Blasman. Hij heeft het afgelopen jaar (2e seizoenshelft) bij 
ons gevoetbald, maar is nu terug bij zijn oude club Silvolde. Het spel welke Wout Blasman graag speelt, past meer bij 
Silvolde dan bij ons. We zullen dan ook “de lange bal” eruit moeten halen zodat Wout niet in stelling gebracht kan 
worden. 
 
Jij bent bezig met het aanleggen van de voortuin, daarin ligt nu alleen nog maar zand! Het veld van Silvolde staat 
niet bekend om de mooie grasmat, lijkt deze een beetje op jouw voortuin?  
We zijn gelukkig nog in het begin van het seizoen dus zou je mogen verwachten dat de grasmat nog mooi groen is. Het 
voordeel van natuurgras ten opzichte van kunstgras is, dat je makkelijker kunt wenden en draaien, waarbij slidings maken 
een genot is i.p.v. die schuurplekken etc. Zelf voetbal ik het liefst op natuurgras. Voetballen op kunstgras heeft als 
nadeel, dat het onverwachte weg is, er zijn geen polletjes! Het voordeel van kunstgras is wel, dat we een zeer technische 
ploeg hebben en dan is het met kunstgras makkelijker spelen. 
 
De trend is dat er in Nederland veel zondagcompetities verdwijnen. Speel je de competitiewedstrijden liever op 
zaterdagavond of zondagmiddag. 
Mij maakt het niet zoveel uit. Het is juist wel een keer leuk om op de zaterdagavond te voetballen, zodat we de zondag 
vrij hebben. Dan kunnen we op zaterdagavond ook een keer uit gaan! 
 
Waar verwacht jij, op welke plek jullie aan het eind van het seizoen eindigen?  
We hopen toch wel dat we dit jaar weer in het linker rijtje gaan eindigen. Een kampioenschap in deze hoofdklasse B zal 
te hoog gegrepen zijn, maar er zijn ook periodetitels te behalen. Het zou natuurlijk mooi zijn om mee te strijden voor een 
periodetitel en zo nog een extra toetje te hebben aan het eind van het seizoen. 
Toby, voorspel de uitslag eens voor aanstaande zaterdag? 
Ik hoop op een 1-3 overwinning, nee toch niet, want we willen geen doelpunt tegen! Dus 0-3 wordt het, daar gaan we 
voor. 
 
Bedankt voor dit gesprek Toby, we wensen je heel veel succes aanstaande zaterdag!! 
 

21-9-2019 Silvolde 1 - RKZVC 1: 1 - 1 (1 - 0) 
RKZVC knokt zich na rust naar één punt 
In de twee voorgaande wedstrijden (Moerse Boys en Longa ’30) speelde RKZVC sterk in de eerste 20 minuten maar 
verloor daarna de controle op het spel volledig. Vandaag voor rust zette zich dat spelbeeld voort. Silvolde zette RKZVC 
overal op het veld direct onder druk en had volledig controle. Via combinaties kwam Silvolde niet tot uitgespeelde kansen 
maar de hoge ballen leverden veelvuldig strijd voor de Zieuwentse goal op. In de 10e minuut leverde dat het Silvoldse 
doelpunt op. Keeper Tim Penterman kon een hoge voorzet niet goed verwerken waarna Ischa Krosse van dichtbij de bal 
vrij binnen kopte voor de 1-0. In de 28e minuut had Wout Blasman (dit voorjaar nog RKZVC-speler) de 2e Silvoldse goal 
kunnen / moeten maken na een vrije doorgang maar hij schoof de bal een meter naast goal. Ook enkele minuten voor 
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rust kwam een kopbal van hem niet binnen de palen (metertje over). Op slag van rust waren twee achtereenvolgende 
harde schoten vanaf de rand van de zestien, die beide op Silvoldse benen kwamen, de eerste Zieuwentse dreiging. 
 
Met twee wissels in de rust greep trainer Laurens Knippenborg in en door een iets andere positionele opstelling kreeg 
RKZVC na rust grip op de wedstrijd. Vanaf het begin zette het druk op Silvolde in de jacht op de gelijkmaker en een 
kwartier lang kwam Silvolde niet aan aanvallen toe. Hoewel dit niet direct kansen op leverde, werd het een bijzonder 
boeiende 2e helft omdat na dat eerste kwartier Silvolde (waar mogelijk) ook de aanval zocht om de wedstrijd te beslissen. 
Zo was er een schot vanuit een schuine hoek dat door Tim Penterman nog net tot corner kon worden verwerkt en tikte hij 
even later een schot netjes over de lat. Ook hadden ze een serie van 5 of 6 hoekschoppen die kort voor goal gezet 
werden en steeds heel dreigend waren. Eén van die corners ging via een Zieuwentse verdediger en de lat maar net over. 
De gelijkmaker in de 70e minuut was er ééntje om in te lijsten en die zou in het betaald voetbal zo mee kunnen doen “als 
doelpunt van de maand”. Op het moment dat Joey Belterman aan de linkerkant de diepte werd ingestuurd, liep Sjors 
Storkhorst vanuit het middenveld weg naar de rechterkant van de zestienmeter. Joey Belterman gaf bijna vanaf de zijlijn 
zeer strak voor, iets voorbij de 2e paal waarna Sjors, bijna horizontaal in de lucht hangend, vanaf veertien meter afstand 
met een snoeiharde volley ineens uit de lucht de bal in de rechter benedenhoek knalde. Een schot van Jens Schutten kon 
de Silvoldse keeper met moeite tot corner verwerken en Sjors knalde vervolgens nogmaals een volley ineens (geblokt 
door een Silvoldse verdediger). Vijf minuten voor tijd pegelde Jens Schutten van 20 meter afstand rakelings naast. Met 
een laatste poging van Silvoldse kant eindigde de wedstrijd. 
 
Als je de 1e helft vandaag ziet, zou je haast gaan twijfelen of RKZVC dit niveau nog aan kan. Gelukkig hadden we ook 
een 2e helft waarin er strijd en passie geleverd werd. Dan is het voetbal leuk en dat is de ook de reden dat RKZVC 
afgelopen jaren meer fans kreeg. Dit geeft hoop voor de komende wedstrijden. 
Zondag 29 september speelt RKZVC thuis tegen Julia ’31 (Malden) om 14.00 
 
 

Voorbeschouwing RKZVC - Juliana’31 met Joey Belterman 
Aanstaande zondag speelt RKZVC tegen Juliana’31 uit Malden. We praten met Joey Belterman 
over vorig seizoen en natuurlijk kijken we vooruit naar dit duel. Na afloop van de training van  
JO19-1, het team dat hij samen met Jordi Hummelink traint, spreken we elkaar. 
  
(Joey is nog vol enthousiasme als we hem spreken) Hoe was de training Joey? 
De training was goed, alhoewel het weer niet mee zat vanavond (regen). Samen met Jordi geef ik 
training en daarnaast zijn Wilbert (Stoverinck) en Bart (te Focht) leiders met Pim (Donderwinkel) als 
assistent-scheidsrechter. We hebben echt een hele leuke groep en er zitten ook echt talenten 
tussen die het eerste elftal kunnen gaan halen. 
Ik hoop vooral dat alle jongens met heel veel plezier spelen, zich ontwikkelen en het zou fantastisch zijn als ik over een 
paar jaar met een paar jongens die ik nu training geef op het veld sta bij het 1e! Dat lijkt met oprecht heel erg mooi. 
  
Wat vind je zo leuk aan trainer zijn? 
Ik vind de omgang met de jeugd echt heel leuk! Het beter zien worden van jonge spelers en het helpen in hun 
ontwikkeling dat geeft veel plezier en voldoening. Ik hoop ook dat ik uit mijn ervaringen bij Heracles en Den Bosch wat 
dingen mee kan geven om de jongens beter te maken omdat je dan toch op een wat hoger niveau traint. Daarnaast is het 
natuurlijk ook leuk dat zowel Jordi als ik actief spelen bij de senioren, dan sta je ook dicht bij de jongens. Misschien is het 
ook nog een voordeel dat ik bij het eerste elftal zit omdat je dan ook met die trainingsstof dingen kunt doen en de jongens 
een beetje laat wennen. Dit onder 19 elftal heeft echt veel talent en dat maakt het voor mij extra leuk. 
We zouden dit seizoen eigenlijk 2e klasse spelen maar de leiders van vorig jaar en mensen van de VTZ gaven aan dat dit 
team wel hoger kon spelen. Daarom zijn we nu ingedeeld in de 1e klasse. Afgelopen week hadden we onze eerste 
wedstrijd, die wonnen we met 3-1 van Ruurlo. Ook al speelden we niet sterk. 
  
Dit is je 3e seizoen bij RKZVC. De afgelopen twee seizoenen heb je telkens in alle officiële wedstrijden 7 keer 
gescoord. Wat verwacht je van jezelf dit jaar? 
(Joey lacht) Ik was me niet bewust van deze statistieken maar dat zou goed kunnen. 
 
Vorig jaar had je daarnaast ook nog 12 assists. 
Ik weet wel dat ik vorig jaar aardig wat assists heb gegeven. Dat is ook wel meer mijn kracht dat doelpunten maken. Ik 
ben beter in de beslissende pass of een goede kans creëren door iemand weg te sturen dan dat ik een echte goaltjesdief 
ben. Dit seizoen wil ik natuurlijk ook weer belangrijk zijn met doelpunten en assists maar ik durf geen aantal te noemen.  
 
Vorig seizoen heb je ook een aantal wedstrijden gemist, hoe kijk je daartegenaan? Je bedoelt die rode kaarten? 
(Joey lacht) Dat wil ik natuurlijk dit seizoen niet. Ik wil gewoon continue belangrijk zijn voor de ploeg en daarvoor moet je 
natuurlijk op het veld staan. Normaal gesproken heb ik ook nooit rode kaarten. Ik wil dit seizoen dus het liefst zonder 
blessures en schorsingen alles spelen! Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik die eerste rode kaart (de overtreding) een beetje 
overdreven vond. Het schelden was gewoon dom en ook een slecht voorbeeld voor de jeugd. 
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RKZVC loopt stroever dan vorig jaar, hoe komt dat? 
Dat klopt dat gevoel hebben wij ook wel natuurlijk. Maar zonder excuses te zoeken hebben we natuurlijk wel met Mart 
schutten (gestopt) en Wout Blasman (naar Silvolde) kwaliteit verloren. Daarnaast lever je dan ook direct twee opties in de 
breedte in. Ook misten we in de voorbereiding continue mensen waardoor we geen moment samen hebben gespeeld. 
Dat helpt natuurlijk niet mee met het creëren van vastigheden en ritme. Dat zijn natuurlijk wel dingen die meespelen, 
maar het mag geen excuus zijn. Het moet beter en ik denk ook dat het steeds beter gaat als we meer spelen. We missen 
de vastigheden die we vorig seizoen wel hadden. 
We zijn op dit moment ook iets anders aan het spelen dan vorig seizoen natuurlijk. De afgelopen tijd speelden we altijd in 
het 4-1-3-2 systeem dat gaat nu wellicht wat veranderen. (Joey lacht) Hij verteld over wat er gaat veranderen maar wil 
dit niet prijsgeven aan de tegenstanders. Ik kan natuurlijk niet laten opschrijven hoe het precies gaat worden, dan 
moeten de mensen zondag maar komen kijken. 
  
Dit jaar spelen jullie in de Hoofdklasse B met voornamelijk teams uit het zuiden van het land. De algemene opinie 
is dat deze competitie sterker is dan die van vorig jaar, hoe denk jij daar na vier wedstrijd over? 
Tot nu toe is het heel erg lastig inschatten vind ik zelf. Vooral ook omdat ik maar weinig teams ken. Natuurlijk ken ik 
Silvolde, Longa’30 en AWC want daar hebben we al vaker tegen gespeeld. Persoonlijk ken ik ook OJC Rosmalen omdat 
we daar met Den Bosch tegen gespeeld hebben. Maar op dit niveau zie je toch wel regelmatig dat clubs een blik nieuwe 
spelers opentrekken bij een nieuw seizoen. Maar inderdaad je hoort veel mensen zeggen dat deze competitie sterker is 
dus daar zal wel een kern van waarheid in zitten. Vorig jaar had je natuurlijk veel ploegen die gepromoveerd waren, dat is 
misschien een verschil. Met het team zeggen we meestal dat je pas na een halve speelronde kunt zeggen wat de 
verhoudingen zijn omdat je dan tegen iedereen gespeeld hebt. Laurens (Knippenborg) denk dat onder andere IFC, 
Halsteren en Baronie de sterkhouders zijn. Deze tegenstanders treffen wij allemaal binnenkort dus dat zal wel een goede 
test zijn. 
  
Wij zagen dat RKZVC in februari 2014 toen nog als 3e-klasser in de beker heeft gespeeld tegen Juliana’31. Zij 
speelden toen in de Topklassen en wonnen na een 2-0 achterstand met 4-2. Juliana staat nu 5e en is de meest 
scorende ploeg met 13 doelpunten uit 4 duels. Jullie hebben juist moeite met het controleren van wedstrijden, 
hoe gaat dat zondag verlopen denk je?  
Je zag tegen Longa dat we de slag echt verloren op het middenveld, dit ging in de tweede helft tegen Silvolde een stuk 
beter. Ik verwacht ook dat wij ook met eventuele wijziging in het systeem nog meer grip gaan krijgen op het middenveld. 
Als ploeg heb je dan meer grip en sta je ook defensief beter in de omschakeling. Wedstrijden worden vaak beslist op het 
middenveld en daar moeten we zondag ook alles aan doen om daar de controle te pakken. 
Ik wist niet dat Juliana zoveel heeft gescoord al. Meer dan drie doelpunten per wedstrijd dat is best netjes. Wij moeten 
dus zorgen dat wij het op één doelpunt tegen houden en dan zelf ons spel maken voorin dan kunnen wij zeker winnen. 
Wacht… We willen natuurlijk gewoon de 0 houden (Joey lacht). 
Joey bedankt voor je tijd! Wij wensen jou veel succes zondag en natuurlijk ook met de jeugd het komende 
seizoen! 
  

29-9-2019 RKZVC 1 - Juliana ‘31 1: 4 - 4 (1 - 3) 
RKZVC bevecht een punt in spektakelstuk 
Het publiek was na afloop de grote winnaar in dit spektakelstuk en dat zag er voor rust helemaal niet naar uit. Juliana ’31 
uit Malden (gemeente Heumen onder Nijmegen) heerste grotendeels op het veld met geraffineerd kort spel waarbij 
RKZVC vaak net iets te laat was om die korte combinaties te onderbreken.  
De eerste Zieuwentse dreiging was nog wel een schot van Sjors Storkhorst (naast) maar kort daarna viel in de 8e minuut 
al de 0-1 na Zieuwents balverlies. Met een geplaatst schot bij de linkerpaal vond Jay van Boxtel het net. Juliana ’31 bleef 
gevaarlijker waarbij keeper Tim Penterman in de 25e minuut met een geweldige reflex redde op een kopbal van drie 
meter afstand. Er was nog geen enkele goede kans geweest maar onverwachts maakte RKZVC toch gelijk. Iets aan de 
linkerkant van de zestienmeter kwam Sjors Storkhorst naar binnen waarna de Maldense keeper zijn schot alleen tegen 
kon houden. Voor Joey Belterman was het daarna een simpele intikker voor de 1-1. Toch beloonde Juliana ’31 zichzelf 
voor het betere spel voor rust nog met twee goals. In de 40e minuut werd Twan Smits aan de rechterkant de diepte 
ingestuurd en hij schoof beheerst de 1-2 onder Tim Penterman door. En in blessuretijd miste iedereen bij een vrije trap 
van Jeroen Meijers waarna die ineens de goal in stuiterde voor de 1-3 ruststand. 
 
Gezien het spelbeeld voor rust waren er weinig Zieuwentse supporters die er nog in geloofden maar de spelers toonden 
enorm veel karakter en vochten zich na een moeilijke eerste tien minuten terug in de wedstrijd. Op rechts kon Joey 
Belterman voor geven waarna Sjors Storkhorst met een sliding hard de 2-3 binnen schoot. Uiteraard gaf dat hoop op 
meer en omdat RKZVC wat meer druk naar voren zette, ontspon zich een open wedstrijd met kansen aan beide kanten. 
Zo kwam een Maldense corner op de buitenkant van de kruising en volgde in de 65e minuut weer een domper voor 
RKZVC. Een van richting veranderde voorzet van Juliana ’31 werd met het hoofd door Wouter op den Camp simpel 
omgezet in de 2-4. Een minuut later maakte RKZVC al weer de Anschlusstreffer na een pass van Michiel Krabbenborg. 
Sjors Storkhorst passeerde op links - bijna op de achterlijn - een verdediger, gaf terug en Joey Belterman knalde de 3-4 
onder de lat. RKZVC kreeg zelfs loon naar werken. In de 79e minuut legde Sjors Storkhorst een vrije trap naast de 
zestienmeter laag terug op de kop van de zestienmetercirkel waarna Jouke Knippenborg met een geplaatst schot bij de 
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linkerpaal de 4-4 aantekende. Het laatste kwartier was ongemeen spannend waarbij RKZVC in de 89e minuut enorm 
geluk had. Een kiezelhard schot kwam op de paal en de rebound kon ternauwernood geblokt worden. 
 
Het gaat dit seizoen minder gemakkelijk dan vorig seizoen toen RKZVC in een soort flow voetbalde. Die is er momenteel 
niet maar het siert het elftal dat het op karakter toch punten binnen haalt. Op papier heeft RKZVC tot nu toe 5 relatief 
gemakkelijke tegenstanders gehad maar volgende week volgt in de uitwedstrijd naar IFC in Hendrik-Ido-Ambacht (de 
nummer 2 in de stand) de eerste echte testcase. 
 
Zondag 6 oktober speelt RKZVC om 14.00 uit tegen IFC (Hendrik-Ido-Ambacht). 
 

Voorbeschouwing IFC - RKZVC met Jouke Knippenborg 
Komende zondag staat de wedstrijd tegen IFC uit Hendrik-Ido-Ambacht op het programma. IFC 
staat momenteel met 12 punten tweede in de competitie. Met ruim 3 doelpunten per wedstrijd is het 
(na de Juliana ’31, de tegenstander van afgelopen zondag) het team met de meeste doelpunten 
voor. RKZVC staat 9de met 6 punten uit 5 wedstrijden en 10 doelpunten voor. We kijken vooruit op 
deze wedstrijd met Jouke Knippenborg. Afgelopen wedstrijd kwam hij tot zijn eerste doelpunt in de 
hoofdklasse (mede omdat hij afgelopen seizoen vanwege blessures slechts een paar wedstrijden 
heeft meegedaan en veelal als invaller) en hij is van plan er nog veel meer te maken. Iets met een 
ketchupfles-theorie. 
 
Wat vind jij van de start van RKZVC aan de competitie?  
Al met al hadden wij meer punten moeten hebben op dit moment vind ik. Het niveau is dit seizoen een stukje hoger dan 
het niveau van vorig jaar en we steken nog niet in een heel goede vorm. Het is nog een beetje zoeken. Waarnaar is nog 
niet helemaal duidelijk, want qua samenstelling is er bij ons niet veel veranderd. Waar het dan wel aan ligt? Ja zeg het 
maar.. Afgelopen zondag was het natuurlijk erg vermakelijk, ondanks dat we de eerste helft een paar keer van het kastje 
naar de muur waren getikt. In de tweede helft was het een compleet andere wedstrijd. Net zoals tegen Silvolde. Dan 
vallen de ballen in de tweede helft ineens wel op de goede plek voor ons, terwijl dat in de eerste helft totaal niet het geval 
is. Het is een raar iets, maar het is moeilijk om je vinger op de zere plek te leggen.. 
  
Inmiddels hebben jullie drie van de vijf wedstrijden gelijk gespeeld. Wat voor gevoel geeft een gelijkspel jou?  
Tegen Moerse Boys, na een 2-0 voorsprong, is een gelijkspel zuurder dan het gelijkspel van afgelopen wedstrijd, waarbij 
je tot twee keer toe zelf tegen een achterstand aankijkt van twee doelpunten. Zoals ook tegen Silvolde kom je terug van 
een achterstand en dan voelt het als een deels gewonnen punt. Dan gaat het om de morele overwinning. Als het dan net 
een beetje mee zit op het eind, kan het nog weer wat anders zijn. Dit gebeurde vorig jaar menig keer en daardoor 
wonnen wij een aantal keer “op zijn Duits”. Of dat nou vorm of geluk is of overtuiging.. Tot nu toe voelen de gelijke spelen 
in ieder geval wel goed, we hadden niet meer verdiend in die wedstrijden denk ik. 
  
Hoe vind jij het begin van jou seizoen persoonlijk? Afgelopen zondag gescoord, dat was even geleden toch?  
Vorig jaar heb ik veel wedstrijden gemist door (sorry dat ik het zeg) “kut”blessures. Al met al heb ik maar 5 of 6 
wedstrijden meegedaan en dat waren ook nog eens vooral invalbeurten. Zo’n seizoen heeft misschien wel geresulteerd in 
wat terughoudendheid op dit moment, omdat ik nu nog wel wat angstig ben voor nieuwe blessures. Maar zoals je ook 
zegt, heb ik zondag wel weer gescoord en dat is erg fijn. Het is ook mijn eerste doelpunt in de hoofdklasse en door deze 
goal neemt het zelfvertrouwen weer toe. Nu kan ik hopelijk voor mijn gevoel weer een grotere meerwaarde hebben voor 
het team. Hopelijk zorgt dit voor een goede flow voor zowel mij als het team. 
  
Jouke vraagt of ik ooit heb gehoord van de ketchupfles-theorie. Dit heb ik nog niet en Jouke legt uit:  
Je kunt bij een ketchupfles heel erg je best doen om er wat uit te krijgen, maar dat lukt dan nog wel eens niet. Als er 
eenmaal een beetje uit de fles komt, heb je binnen de kortste keren het hele bord vol liggen met ketchup. Nu maar hopen 
dat dat met mijn doelpunten ook zal gebeuren. Maar even zonder gekheid: mijn plekje op links heb ik nu weer terug en 
vanuit daar moet het allemaal beter worden. Zelf ben ik verder nog niet tevreden met mijn huidige vorm en spel en we 
gaan er ook alles aan doen om dit beter te laten worden.  
  
Laten we vooruitkijken op komende zondag: als we kijken naar de tegenstanders waar jullie allebei tegen hebben 
gespeeld, lijkt het best gelijkwaardig: Zij winnen 4-0 van EHC, jullie 3-0. Zij verliezen 3-1 van Longa, jullie 2-0. Wat 
weet jij van IFC? Wat verwacht jij van de tegenstander komende zondag?  
De wedstrijd van Longa tegen IFC heb ik niet gezien. Wel heb ik van Longa-kant het een en ander gehoord. IFC was erg 
dominant maar het stokte vooral in de eindpass. De scherpte was er voorin niet genoeg. Daarnaast was Longa in de 
omschakeling en met de counter erg efficiënt. Ik verwacht dat onze wedstrijd tegen IFC vergelijkbaar is; met een 
dominante tegenstander die veel in balbezit is. Eigenlijk hoe wij normaal willen spelen. 
Wat betreft de loop van de wedstrijd hoop ik dat wij snel op een 0-1 voorsprong komen en dat zij het balbezit hebben. Met 
rust zal het 1-1 staan en op het eind trekken wij toch aan het langste eind: 1-2 voor ons. Daarnaast hoop ik op wat beter 
weer dan afgelopen zondag en hoop ik dat er weer veel Zieuwentse supporters zullen volgen in onze reis naar het verre 
zuiden. 
Jouke, bedankt en veel succes komende zondag!  
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6-10-2019 IFC 1 - RKZVC 1: 0 - 1 (0 - 0) 
RKZVC "steelt" 3 punten in Hendrik-Ido-Ambacht 
Mogelijk heeft RKZVC op 22 september gezien hoe Longa ’30 thuis van IFC uit Hendrik-Ido-Ambacht won: leunen op een 
solide verdediging en in de counter de ruimte benutten van het sterk aanvallende IFC. Mogelijk doen we IFC hiermee 
enigszins te kort want het is een sterke ploeg met heel veel balbezit, vandaag wellicht wel 70%. Maar dat is ook het 
manco van IFC: blijven combineren en niet het gaatje kunnen vinden in het vandaag goed verdedigende RKZVC. 
 
Voor rust kwam RKZVC tot geen enkele kans. IFC had een gevaarlijke vrije trap die knap door keeper Tim Penterman uit 
de benedenhoek werd gehaald en één vrije kans in de 26e minuut die een meter naast werd geschoten. 
 
Na rust werd het boeiender en spannender, zeker nadat RKZVC op een 0-1 voorsprong kwam in de 50e minuut. Sjors 
Storkhorst onderbrak de opbouw van IFC halfweg hun helft en gaf de bal in het midden mee aan de diepgaande Joey 
Belterman. Joey kon vrij op goal af gaan en schoof beheerst (de achteraf winnende goal) binnen. Twee minuten later 
probeerde Sjors Storkhorst het vanaf de middencirkel maar de Ambachtse keeper was net op tijd terug. Vanaf dat 
moment gaf IFC volop druk op het Zieuwentse doel. Binnen tien minuten gingen twee schoten een meter over, verwerkte 
Tim Penterman een mooi schot tot corner en ging een schot een meter naast. RKZVC kon niet veel anders dan hard 
werken en iedere keer de gaten weer dicht lopen na snelle combinaties op het middenveld. Als ze via de vleugels al eens 
door kwamen, werden hoge voorzetten iedere keer weer koppend verwerkt door de Zieuwentse verdedigers. RKZVC kon 
combinerend zelden tot aanvallen komen en hoopte dat de lange bal een keer goed zou vallen zoals in de 67e minuut na 
een verre uittrap van Tim Penterman. Sjors Storkhorst kon de bal echter net niet de goede richting mee geven. In de 76e 
minuut kreeg RKZVC de laatste kans na een mooie counter op links via Sjors Storkhorst. Zijn lage pass naar het centrum 
was net iets te hard voor Joey Belterman om vrij op goal af te kunnen gaan. In het resterende kwartier kon RKZVC soms 
met kunst-en-vliegwerk de nul vasthouden. Iedere keer weer zat er een Zieuwents hoofd of teen tussen bij schoten en 
voorzetten van IFC en Tim Penterman had in de 87e minuut na een corner nog een knappe redding op de kopbal in de 
rechter benedenhoek. 
 
Bij winst van IFC vandaag hadden ze bovenaan gestaan. Des te meer is het van RKZVC een huzarenstukje dat ze in 
Hendrik-Ido-Ambacht de drie punten over de streep trokken. Met deze bonuspunten heeft RKZVC ruimer afstand 
genomen van de onderste ploegen. Voetballend hield het de laatste tijd niet over maar door hard te werken zijn er de 
laatste drie wedstrijden wel 5 punten binnen gehaald. 
 
Zondag 13 oktober speelt RKZVC uit naar SV Meerssen (dicht bij Maastricht) om 14.30 
 
 

Voorbeschouwing SV Meerssen - RKZVC met Tim Penterman 
Vandaag kijken we vooruit naar de wedstrijd SV Meerssen - RKZVC met Tim Penterman. Tim is 22 
jaar, komt uit Groenlo en speelt nu zijn 2e seizoen bij Zieuwent. Hij studeert HBO Sportkunde in 
Nijmegen en werkt bij de Albert Heijn in Groenlo. Wanneer wij hem vragen naar zijn favoriete club 
geeft hij aan dat zij op dit moment niet zo goed presteren…. Schoorvoetend spreekt hij dan toch uit 
dat hij alles van Manchester United op de voet volgt! 
 
In juni 2018 spraken we al met Tim toen bekend werd dat hij samen met Huib (Jonkman) ging 
concurreren om de plek in het doel. Je zit nu in je tweede jaar bij RKZVC en moest nu 
concurreren met Pepijn Teloh, die erbij gehaald nadat Huib bekend maakte dat hij stopte. Wat 
dacht je toen je dat hoorde? 
Dat klopt! Ik had vorig jaar eerlijk gezegd wel verwacht dat ik achter Huib de tweede keeper zou worden. Dit seizoen 
wilde ik heel graag eerste keeper worden en daar had ik ook alle vertrouwen in. Voordat het bekend was dat Pepijn naar 
Zieuwent kwam werd er al continue met mij gepraat. Hierbij werd aangegeven dat Laurens en de staf er graag nog een 
keeper bij wilden hebben voor de concurrentiestrijd. Dit is naar mij toe altijd netjes en duidelijk gecommuniceerd. Ik vind 
het zelf oprecht ook wel fijn dat je telkens gepusht wordt om het beste in jezelf naar boven te halen. Ik wil nummer één 
zijn en dat moet ik continu laten zien omdat er ook iemand anders klaarstaat. 
 
Je hebt de concurrentiestrijd op dit moment gewonnen, hoe bevalt het om de 1e keeper te zijn in de hoofdklasse?  
Dat is echt geweldig!! Dat is gewoon top! Ik heb altijd de ambitie om te kijken wat het maximaal haalbare is voor mij. Dat 
heeft ook meegespeeld toen ik benaderd werd door Laurens om hier de strijd aan te gaan om eerste keeper te worden. 
Dat is op dit moment gewoon een hoger niveau dan bij Grol. Het voelt echt als een beloning voor al het harde werk en 
training. Het niveau in de hoofdklasse is ook echt hoog! Als wij niet 100% gefocust zijn en ik als keeper niet alles geef, 
dan vallen de goals als rijpe appels van de boom. Je ziet bij Grol of bij het 2e van RKZVC nog wel eens dat een foutje 
achterin niet wordt afgestraft maar bij ons weet je het zeker. Bij ons is een foutje altijd kassa om het maar zo te zeggen. 
Vooral als keeper is elk slippertje direct een doelpunt.  
 
Brengt dat (extra) druk met zich mee?  
Ik voel dat niet als extra druk op dat moment want ik heb dan echt volledige focus. 
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Heb je al een foutje gemaakt? Helaas wel… Tegen Silvolde kwamen we al vrij snel 1-0 achter omdat ik een bal niet 
goed verwerkte. Daar baal je op dat moment echt enorm van. Het voelt plat gezegd echt ‘klote’ en dan moeten we als 
team alle zeilen bij zetten om nog weer op 1-1 te komen. Dan denk ik achteraf wel hoe het gelopen zou zijn als we geen 
snelle goal tegen hadden gekregen. Maar ik zet het ook wel van me af makkelijk omdat je toch door moet en er niets 
meer aan kunt veranderen. Je kunt er alleen van leren. 
 
Van welke kwaliteiten moet jij het als keeper hebben? 
In ieder geval niet van mijn lengte (Tim lacht). Voor een keeper ben ik niet bepaald groot maar dat compenseer ik met 
mijn reflexen. Ik denk namelijk dat dat mijn grootste kracht is. Daarnaast probeer ik ook veel te communiceren met de 
spelers om mij heen omdat je als keeper alles goed kunt neerzetten achterin. Het aansturen van medespelers is ook iets 
waarin ik me steeds probeer te verbeteren. 
 
Aanstaande zondag spelen jullie uit bij SV Meerssen om 14:30. Kun je ons meenemen in hoe jij je voorbereidt op 
een busreis van 215 kilometer? 
In de ochtend komen we met z’n allen bij elkaar in de kantine in Zieuwent voor een voorbespreking. Daarna stappen we 
de bus in en gaat iedereen eigenlijk iets anders doen. Sommige mensen kijken Netflix, een groepje gaat vaak kruisjassen 
en ik zelf speel soms met bijvoorbeeld Mark, Steffen en Freek een kaartspel dat ‘klootzakken’ heet. Dan stoppen we 
onderweg even om een pasta te eten en voor de rest is het niet veel bijzonders. Het is gewoon een hele lange busreis 
maar het voelt wel lekkerder om als 1e keeper in de bus te zitten want dan weet je zeker dat je speelt. Dat wil je gewoon 
en als we dan punten pakken of winnen zoals bij IFC dan is de terugreis niet erg (lacht Tim). Bovendien zijn er altijd 
supporters van RKZVC aanwezig ongeacht de afstanden die moeten worden afgelegd. Dat is altijd mooi om te zien en je 
wilt er dan ook voor zorgen dat zij niet voor niks dat hele eind rijden om te komen kijken. 
 
Julie hebben op dit moment 9 punten uit 6 wedstrijden en staan 7e. Had je dat vooraf verwacht? 
Het is voor ons een nieuwe competitie dus voor iedereen is het afwachten. Ik wist zelf al helemaal niet wat ik moest 
verwachten. Natuurlijk kende ik Silvolde en Longa’30, maar de rest totaal niet. De afgelopen twee weekenden hebben we 
als team goed gepresteerd. We hebben 4 punten gepakt uit twee wedstrijden tegen hooggeplaatste ploegen (IFC en 
Juliana’31). Vooral afgelopen zondag in de stromende regen, 0-1 maken net na rust en dan winnen van IFC. Terwijl zij 
echt een goed voetballende ploeg hebben en wij alle zeilen moesten bij zetten om hen tegen te houden. In de counter 
hadden we het wellicht zelfs nog eerder kunnen beslissen. 
 

Pakken of stelen jullie 3 punten van IFC?  
We pakken ze omdat we goed stonden en niet veel kansen weggaven, en de ballen die ik op doel kreeg kon ik gelukkig 
pakken (lacht Tim). 
 

Meerssen staat 13e maar is na de top 4 van de competitie de minst gepasseerde ploeg met 7 doelpunten. Hoe 
gaan jullie spelen tegen Meerssen? Wij hebben nu natuurlijk het nieuwe systeem dat iets anders is.  
 
Meer verdedigend?  
Ik zou zeggen meer controlerend, we willen namelijk de strijd winnen op het middenveld want daar ligt onze kracht. Ik 
verwacht dat Meerssen een pittige tegenstander wordt. Als zij maar zo weinig doelpunten tegen krijgen moeten wij heel 
goed zijn om te scoren. Dit wordt echt een strijd voor ons, maar een hele mooie opgave. 
 
Wat verwacht je van zondag? 
Ik verwacht wel dat we redelijk vergelijkbaar spelen omdat we op het middenveld de slag moeten winnen want daar ligt 
onze kracht. Zij krijgen niet veel goals tegen maar maken er ook heel weinig zag ik. Dat betekent dat ik ieder geval weer 
de 0 ga houden dit weekend (Tim lacht). Als we dan in beide helften scoren winnen we met 0-2! 
 
Tim bedankt en veel succes zondag! 
 

13-10-2019 sv Meerssen 1 - RKZVC 1: 2 - 1 (2 - 0) 
RKZVC vandaag niet goed genoeg 
Onnauwkeurigheid van RKZVC en een feller Meerssen bepaalden letterlijk vandaag vanaf het begin de wedstrijd. Met 60 
seconden keek RKZVC al tegen een achterstand aan door balverlies in de opbouw en teveel ruimte voor rechtsbuiten 
Richard Hannon die vrij op goal af kon gaan en beheerst de 1-0 in de linker benedenhoek binnen schoof. Binnen 4 
minuten daarna had het zo maar drie of vier nul kunnen zijn. Een Meerssens schot ging amper een halve meter over, een 
volgend (van richting veranderd) schot ging via de lat over en een bijna vrije kopkans ging naast. Met het kwartier miste 
wederom een Zuid Limburgs schot het doel op een meter. Afgezien van twee ongevaarlijke schoten van Sjors Storkhorst 
kwam de eerste serieuze Zieuwentse dreiging in de 34e minuut nadat Joey Belterman op rechts door kwam, de bal terug 
legde maar de inzet werd geblokt. Het schot van Remco van Leeuwen twee minuten later recht op de Meerssense 
keeper was voor rust het laatste aanvallende feit. Meerssen schoot daarentegen nog een keer op de paal (vanaf de 
achterlijn) en hun spits miste in de 39e minuut een prima voorzet maar ternauwernood. Geklungel in de Zieuwentse 
opbouw gaf in de 40e minuut Lloyd Borgers de kans om met een mooi schot de 2-0 ruststand op het scorebord te zetten. 
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Van Zieuwentse kant hoopte men op een betere 2e helft zoals dat de laatste weken vaker het geval was. De eerste tien 
minuten liepen nog niet zo best maar in de 59e minuut viel toch de Zieuwentse goal. Sjors Storkhorst kwam op rechts 
door, gaf laag voor waarna Jens Schutten van dichtbij bij de 1e paal de 2-1 binnen tikte. Natuurlijk gaf dat hoop op meer 
en het veldspel werd opener en kwam ook meer in evenwicht zonder dat dit direct veel Zieuwentse kansen op leverde. 
Doordat RKZVC wat meer druk naar voren zette, kreeg Meerssen de ruimte voor counters die dreigend leken. In de 64e 
minuut kon keeper Tim Penterman nog net zijn handen achter de harde knal krijgen zodat die er via de kruising uit ging 
waarna de rebound geblokt werd. Tien minuten later kwam Sjors Storkhorst door op een pass van Michiel Krabbenborg 
maar mogelijk schoot hij de bal vanuit de stuit net iets te gehaast waardoor deze ruim over ging. In de 87e minuut 
verzuimde Meerssen weer om de wedstrijd op slot te gooien. Het schot na de counter over links ketste de buitenkant van 
de rechter paal. Joey Belterman tekende met een hard schot recht op de keeper voor de laatste mogelijkheid. 
 
De overwinning voor sv Meerssen was verdiend. RKZVC leek vandaag niet helemaal bij de les. Niet helemaal bij de les 
zijn mag eigenlijk niet. Dat het veldspel moeizamer gaat dan we de laatste jaren gewend waren, kan gebeuren. We zullen 
blij moeten zijn met de wedstrijden waarin het dan toch lukt. 
 
Donderdag 17 oktober speelt RKZVC een oefenwedstrijd uit naar DETO om 20.15 Vriezenveen. 
De volgende competitiewedstrijd is 27 oktober thuis om 14.00 tegen AWC (Wijchen).  
 
 

17-10-2019 DETO 1 - RKZVC 1: 0 - 0 (0 - 0) (oefenwedstrijd) 
RKZVC speelde redelijke gecontroleerde wedstrijd. Opvallend is dat beide teams een penalty misten. 
 
 

Voorbeschouwing RKZVC - AWC met Jens Schutten. 
Aanstaande zondag vindt de wedstrijd RKZVC - AWC plaats. RKZVC staat op dit moment in de 
middenmoot met een 9e plek. De tegenstander AWC uit Wijchen staat op de 15e plek. 
We gaan vandaag in gesprek met Jens Schutten, aanvaller van RKZVC. Hij heeft al diverse 
promoties en kampioenschappen meegemaakt. Jens is op dit moment werkzaam bij Jos Dusseldorp 
Transport, hij is daar verhuizer. Dit zal waarschijnlijk niet meer zo lang zijn, want hij is op dit moment 
bezig met een andere baan, waarmee hij nu in de afrondende fase zit. Dit horen jullie hopelijk de 
volgende keer! 
  
Jens speelt al 9 seizoenen in het 1e elftal, we vroegen hem hoe het bevalt om voor het 2e jaar 
op rij in de hoofdklasse te voetballen, mede ook door de grote af te leggen afstanden.  
Het bevalt me nog steeds goed om in de hoofdklasse te spelen. Wel zijn het verre afstanden die we moeten afleggen. Op 
de wedstrijddag naar sv. Meersen moesten we ons al om half 10 melden in de kantine. Op een wedstrijddag wanneer we 
vroeg vertrekken, krijgen we voor de wedstrijd pasta. CaFreek (café/restaurant in Zieuwent) maakt 2 soorten warme 
pasta, welke we in de bus op eten. Met een derby, zoals tegen Longa ’30 en Silvolde, natuurlijk niet, dan eten we een 
soepje! 
Zeker als je wint dan zijn het mooie dagen om in de hoofdklasse te spelen. Maar als je verliest zoals tegen sv. Meersen, 
dan heb je wel een moment dat het allemaal iets minder leuk is. Dan is de weg terug, naar Zieuwent, erg lang. 
Bij winst heb je de terugreis niet in de gaten en ben je weer thuis voordat je het in de gaten hebt (haha!). Zoals na de 
wedstrijd tegen IFC. We hebben als collectief gestreden. We konden ons aanvallende spel niet spelen omdat de 
tegenstander vanaf het begin heel veel druk op ons zette. De ontlading na deze gewonnen wedstrijd (0-1) was groot. Dat 
zijn dan mooie busreizen! 
  
Wat verwacht je van dit 2e seizoen in de hoofdklasse B? Vooraf was gezegd dat deze hoofdklasse een hoger 
niveau zou hebben dan de hoofdklasse A. 
Hopelijk draaien we mee in de middenmoot. Indien we as. Zondag winnen, dan kunnen we naar boven in de stand gaan 
kijken. Verliezen we zondag, dan kijken we naar de laatste plaatsen en dat zullen we moeten voorkomen. 
We hebben nu een jaar ervaring in de hoofdklasse maar we weten, ook dit jaar, dat bijna alle teams van gelijkwaardig 
niveau zijn. Onze selectie is wel op een aantal punten gewijzigd, zoals mijn broer Mart, die gestopt is. Dit zijn ook grote 
veranderingen in het team. 
  
Wat verwacht je van de aankomende wedstrijd tegen AWC? Jullie hebben 9 punten en zij hebben nog maar 4 
punten, 1x gewonnen. 
We zullen er weer vol tegen aan moeten gaan. AWC was vorig jaar een goed voetballende ploeg, een zeer lastige 
tegenstander. We hebben wel 2x van ze gewonnen, maar dat was niet gemakkelijk. We zullen als team goed moeten 
spelen. 
  
Welk type aanvaller ben je? Hoeveel doelpunten heb je vorig jaar gemaakt? 
Dit seizoen heb ik nog maar 1 doelpunt gemaakt (tegen S.V. Meersen). In het begin van het seizoen heb ik weinig 
wedstrijden gespeeld, dus dan kun je ook niet scoren. Het wordt nu zeker wel tijd voor een aantal doelpunten. 
Hoeveel doelpunten ik vorig jaar heb gemaakt, zou ik niet meer weten. 
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Daar ben ik ook niet heel erg mee bezig, een dergelijk type spits ben ik ook niet. Sjors die maakt de goals wel! Ik zorg 
ervoor dat ik voorin een aanspeelpunt ben, ik kan het spel verleggen en ervoor zorgen dat een ander verder kan 
voetballen. Natuurlijk is het leuk dat je zelf ook scoort maar dat is niet het belangrijkste. 
We hebben het aantal doelpunten voor je opgezocht, Jens, 8 stuks!  
  
Je hebt 2 seizoenen met je broer Mart gevoetbald. Na jaren bij HSC ’21 en AZSV kwam hij weer terug bij RKZVC. 
Het is jammer dat Mart gestopt is want het was erg leuk om samen te voetballen in het 1e elftal. Het heeft iets extra’s om 
met je broer te voetballen. Hij heeft al jaren op heel hoog niveau gevoetbald en dan is het wel begrijpelijk dat je stopt en 
de tijd nodig hebt om je eigen bedrijf verder op te bouwen. 
 
Voorspel de uitslag eens voor aanstaande zondag? 
Ik hoop op een 3-1 overwinning. Het zou leuk zijn dat ik ook weer een keer een doelpunt maak. 
  
Jens, bedankt voor dit leuke gesprek en heel veel succes aanstaande zondag!! 
 

27-10-2019 RKZVC 1 - AWC 1: 5 - 2 (0 - 2) 
RKZVC scoort laatste 26 minuten vijf maal! 
RKZVC liet voor en na rust twee totaal verschillende gezichten zien. Voor rust leken de spelers bijna apathisch over het 
veld te lopen en speelde het slordig terwijl AWC de bal meestal simpel rond kon tikken. Alhoewel RKZVC tien minuten 
voor rust al tekenen van beterschap toonde, hadden weinig Zieuwentse supporters in de rust vertrouwen op een goede 
afloop. 
Na de eerste, zeer rustige tien minuten kwam AWC gemakkelijk op de 0-1 voorsprong als gevolg van balverlies in de 
opbouw waarna Joost Loeffen beheerst in de rechter benedenhoek binnen schoot. AWC bleef daarna controle houden. 
Een Wijchens schot ging recht op keeper Tim Penterman en een gevaarlijke lage voorzet in de 25e minuut ging langs 
iedereen heen. AWC pikte de bal op en wederom Joost Loeffen schoot de bal in de rechter benedenhoek binnen voor de 
0-2. Zoals gezegd: vanaf de 32e minuut nam RKZVC het initiatief over met een kopbal van Jouke Knippenborg en 
schoten van Waldo Rhebergen en Joey Belterman die echter geen van allen gevaarlijk waren.  
 
Meestal worden wissels in deze wedstrijdverslagen niet genoemd maar Sven Jurjus, die direct na rust in het veld kwam, 
had een groot aandeel in het scoreverloop en mag daarom ook gerust vandaag de credits krijgen voor de overwinning. 
Na rust begon RKZVC energieker zonder dat dit de eerste 20 minuten echte kansen opleverde. AWC was in die eerste 
20 minuten zeker zo dreigend met een kopbal ruim voorlangs en een kopbal een halve meter over goal. In de 64e minuut 
viel echter de 1e goal voor RKZVC en daarna veranderde het beeld van de wedstrijd compleet. Sven Jurjus passte met 
een boog achter de Wijchense defensie waarna Sjors Storkhorst de bal controleerde en beheerst de 1-2 binnen schoot. 
Twee minuten later stond het al gelijk. Joey Belterman controleerde een harde pass van Sven Jurjus knap met de borst 
en schoot daarna kiezelhard bij de linkerpaal de 2-2 binnen. Na pogingen van Sven Jurjus en Joey Belterman die ruim 
over gingen kwam in de 78e minuut de 3-2 voorsprong. Sjors Storkhorst bereikte Sven Jurjus buiten de zestien. Het 1e 
schot van Sven werd nog geblokt maar vervolgens schoot hij de rebound strak in de linker benedenhoek voor de 3-2. 
Drie minuten later veroverde Joey Belterman met een knappe tackle de bal op het middenveld waarna Jens Schutten de 
inmiddels aan de linkerkant opgedoken Joey bereikte. Vanaf de achterlijn gaf hij terug op Sjors Storkhorst die beheerst 
de 4-2 op het scorebord zette. Na een Wijchens schot in de 84e minuut recht op Tim Penterman zette Jens Schutten in de 
laatste minuut het slotakkoord. Een corner van rechts werd door Sven Jurjus doorgekopt waarna Jens voorbij de 2e paal 
de bal ineens op de slof nam en snoeihard in de rechter bovenhoek de 5-2 eindstand binnen schoot. 
 
Bij verlies vandaag had RKZVC bijna op een nacompetitieplaats gestaan. Door de winst vandaag blijft RKZVC aan de 
bovenkant van de lange middenmoot mee doen en dat is mede belangrijk omdat RKZVC de komende weken enkele 
zware tegenstanders heeft. Deze overwinning geeft enige rust en vertrouwen 
 
De volgende competitiewedstrijd is 3 november uit naar Halsteren om 14.30. 
 
 

Voorbeschouwing Halsteren - RKZVC met Freek Voogel 
Zondag 3 november om 14:30 speelt RKZVC in en tegen Halsteren! Na 8 wedstrijden staat RKZVC 
op een zevende plek met 12 punten. De tegenstander van komende zondag, RKSV Halsteren, staat 
op een tweede plek met 17 punten. Wij kijken vooruit op deze wedstrijd met Freek Voogel. Een jaar 
na zijn eerste voorbeschouwing bekijken wij zijn uitspraken van 7 oktober 2018. Daarnaast vertelt hij 
over zijn dip in de afgelopen weken en hoe hij zijn basisplaats van afgelopen zondag heeft ervaren. 
Lees het allemaal hieronder! 
 
Een van de redenen dat jij weer bij Zieuwent bent gaan voetballen, is je opleiding Human 
Resource Management in Enschede. Hoe staat het met deze opleiding?  
Het afgelopen jaar heb ik alle punten behaald en daarmee heb ik mijn P gehaald. Daarvoor deed ik het natuurlijk en het 
voelt dan ook goed dat dat gelukt is. In het begin viel het wel wat tegen, het was best wel pittig (met name het Engelse 
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gedeelte) maar nu went het steeds meer en wordt alles wel normaal. Vorig jaar was het heel theoretisch en nu is het 
toepassen van de theorie. Het borduurt daarmee allemaal voort op hetgeen van vorig jaar. 
  
De tweede reden om weer bij Zieuwent te komen voetballen was omdat je het clubgevoel en het plezier miste. 
Heb je dat bij Zieuwent inmiddels weer teruggevonden?  
Nou, ik denk sowieso na afgelopen jaar, heb ik dat sowieso weer terug weten te vinden. Dat komt niet persé door de 
speelminuten, want voor mijn gevoel heb ik wel weinig gespeeld. Het niveau van het team heb ik in eerste instantie wel 
wat onderschat, dat moet ik wel toegeven. Het plezier heb ik vooral terug dankzij de omgang met alle jongens. Zowel die 
van mijn eigen leeftijd als de jongens van de oude garde (grapt hij over de reacties die hij kreeg op zijn uitspraak in zijn 
vorige voorbeschouwing, waarin hij een lijn schetste tussen de jongere jongens en de zogenoemde oude garde van het 
team). Ik ben weer met plezier aan het voetballen en dat vind ik fijn. 
Ondanks dat ik weer met plezier voetbal, heb ik wel een dipje gekend tussen de wedstrijden tegen Longa/Silvolde en die 
van afgelopen zondag. Het team liep niet zoals iedereen dat zou willen en juist toen had ik gehoopt op een kansje, om 
misschien het tij te kunnen keren en te laten zien wat ik kan. Ik werkte op trainingen erg hard en leverde veel strijd. Dat ik 
in die wedstrijden, toen het niet liep, geen kansje kreeg, deed wel iets met mij. Ik heb dat geprobeerd duidelijk te maken 
en de trainer lijkt dat wel in bepaalde opzichten opgevangen te hebben. Afgelopen zondag heb ik de kans gekregen in de 
basis en kon ik mijzelf weer laten zien. Dat geeft mij wel een gevoel van erkenning voor mijn harde werken van de 
afgelopen maanden en dat voelt erg goed. 
  
Een van je doelen was om meer basisplaatsen te veroveren. Weet jij er nog hoeveel jij er vorig jaar uiteindelijk 
heb gekregen?  
De basisplekken in de competitie van vorig seizoen kan ik op één hand tellen. Daar was ik niet tevreden mee vorig jaar, 
maar dat kwam ook door het feit dat ik het niveau wel onderschat had. Veel mensen hebben mij daarmee ook geholpen, 
“je bent nog jong en jouw tijd gaat vanzelf komen” zeiden velen. Dat heeft mij doen realiseren dat ook ik tijd nodig heb om 
te wennen aan het niveau van de hoofdklasse, ook al heb ik vroeger al op mooie niveaus mogen presteren. Vooral in dit 
team sta ik gewoon op een essentiële positie in het veld die drukbezet is met veel kwaliteiten. In die bepaalde kwaliteiten 
moet ik ook echt nog groeien voordat ik een vaste waarde kan zijn voor het team. 
  
Afgelopen zondag mocht jij wel weer starten in de basis. Hoe beviel dit en hoe vond je het zelf gaan?  
Überhaupt basis staan is sowieso altijd mooi. Bij een club als RKZVC geeft dit wel een geweldige sfeer. Op het moment 
dat je bij een andere club uit bijvoorbeeld onze competitie loopt, kent niet iedereen je. Maar zoals hier bij RKZVC kent 
iedereen jou en weet iedereen precies wie, wie is. Als je een actie maakt, of een fout maakt, word je ook door de 
supporters extra gemotiveerd doormiddel van het gejuich en het roepen van je naam. Dit blijft een bijzonder fenomeen, 
ongeacht hoe vaak er langs de lijn geroepen wordt. 
Gericht op de wedstrijd van afgelopen weekend, vond ik de eerste helft (zowel van mijzelf als van het team) niet goed. 
Van onze kant was er vrij weinig pit en we hadden geen grip op de tegenstander. De laatste 15 minuten van de eerste 
helft ging het wel beter, maar het was nog niet genoeg. In de tweede helft werd er een verdedigende middenvelder 
opgeofferd en kwamen er met Jens (en even later Sven) aanvallende impulsen. Na de 1-2 in de tweede helft kreeg ik al 
gelijk het gevoel dat het goed zou komen. Net zoals het gevoel dat wij vorig seizoen vaker kregen. Het voelde allemaal 
plotseling beter; de veldbezetting, het spel, de supporters, alles. En het klopte ook nog. 
  
Wat vond je van jouw wissel in de laatste minuten van de wedstrijd.  
Ik weet eerlijk gezegd niet wat de bedoeling was van de wissel. Of dat hij Twan echt wilde inbrengen of dat Laurens mij 
een applausje gunde. Maar ik moet zeggen, ondanks dat ik eigenlijk had willen blijven staan, vond ik het applaus en het 
warme gevoel daarvan echt super. Dat stak mij een hart onder de riem en gaf mij drang naar meer van zulke mooie 
potten in de hoofdklasse. 
  
Wat verwacht je van aankomende wedstrijd tegen Halsteren? Zij staan tweede met 5 punten meer dan jullie.. 
Komende zondag verwacht ik, net zoals elke wedstrijd, een pittig wedstrijdje. In tegenstelling tot vorig jaar, kun je nu geen 
peil trekken op de uitslagen. Vorig seizoen kon je vaker voorspellen wie er welke wedstrijd won, maar dit jaar is dat alles 
behalve het geval. Wie had er verwacht dat Halsteren afgelopen weekend 3-0 aan de broek zou krijgen van Silvolde. 
Uiteindelijk heeft de gehele top 5 allemaal punten laten liggen. 
Maar goed, Halsteren is gewoon een goede ploeg en uitwedstrijden zijn gewoon altijd lastiger. Daarnaast is Halsteren 
thuis ongeslagen met 14 doelpunten voor en 5 tegen in 4 wedstrijden. Dat zegt denk ik wel genoeg over hen! Hopelijk 
komen wij de eerste 30 minuten goed door en staat het 0-0 met rust. Na de rust komen wij dan 0-1 voor waarna 
Halsteren gelijk maakt. Uiteindelijk gaan wij dan nog met de overwinning aan de haal: 1-2. 
  
Heb jij jouw eigen sponsorcontract ingevuld? Wat heb jij ingevuld bij de voorspelling voor het einde van het 
seizoen?  
Het sponsorcontract heb ik ingevuld ja en volgens mij heb ik opgeschreven dat wij eindeigen op plek vier met een stuk of 
45 doelpunten voor. Ben benieuwd of dat haalbaar is.. 
  
Freek bedankt voor je tijd en succes komende zondag! 
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3-11-2019 Halsteren 1 - RKZVC 1: 2 - 2 (1 - 1) 
Knap gelijkspel RKZVC bij titelkandidaat Halsteren 
In een goede en van beide kanten boeiende wedstrijd bevocht RKZVC een knap punt. Positioneel stond het in het 
algemeen goed aan Zieuwentse kant. Middenveld en verdediging waren de gehele wedstrijd goed geconcentreerd. Soms 
leek het wat slordig (aan beide kanten) maar dat kwam ook omdat beide teams de gehele wedstrijd continu druk zetten 
op de tegenstander en daardoor de tegenstander ook weinig tijd lieten om altijd nauwkeurig te combineren. 
Halsteren begon met veel balbezit maar in de 5e minuut was er ineens een levensgrote Zieuwentse kans nadat Joey 
Belterman vrij door het centrum op goal af kon gaan. Helaas ging zijn schuiver naast. Met het kwartier kreeg Halsteren de 
eerste goede kans maar keeper Tim Penterman verwerkte het schot netjes met de voet tot corner. In de 21e minuut kreeg 
RKZVC na een voorzet van Freek Voogel een penalty wegens hands die door Wouter Pillen beheerst omgezet werd in 
de 0-1 voorsprong. Helaas stond Wouter vier minuten later ook aan de basis van de 1-1. Bij het uitverdedigen schoof hij 
de bal in de voeten van Thomas Marijnissen die vanaf 20 meter in de linker benedenhoek raak schoot. Hoewel de 
aanvallen aan beide zijden soms dreigend leken, leverde dat geen echte kansen op. Vermeldenswaardig was nog een 
mooi laag schot van Sjors Storkhorst van 30 meter dat echter redelijk door de Halterense keeper gepakt werd. 
Halsteren begon na rust met veel balbezit en dat leverde binnen de minuut de 2-1 op. Fouad Idabdelhay (mede topscorer 
in de hoofdklasse B, nu met 9 goals) kwam na een mooie combinatie aan de linkerkant door en schoot beheerst bij de 
verre paal binnen. 10 minuten later maakte de andere mede topscorer in de hoofdklasse B fraai gelijk na een mooie 
aanval (nu ook 9 goals). Freek Voogel bereikte Jens Schutten die op maat passte waarna Sjors Storkhorst van 18 meter 
afstand zonder de bal aan te nemen de Halterense keeper volledig verraste en hard de 2-2 bij de linker paal binnen 
schoot. Het bleef een open wedstrijd waarin beide ploegen waar mogelijk de aanval probeerden te zoeken. Zo ging een 
kopbal van Halsteren een meter naast evenals een schot van Sjors Storkhorst. Gezegd moet worden dat Halsteren vanaf 
de 65e minuut de meeste aanvalsdrift had maar de schietkansen vanaf 16 tot 20 meter misten iedere keer alle 
nauwkeurigheid. RKZVC had wel aanvallen maar daar ontbrak bij de laatste pass ook de nauwkeurigheid. Alleen in de 
80e minuut kreeg Jens Schutten op aangeven van Twan Gebbinck een goede schietkans maar de Halterense keeper 
verwerkte zijn harde schot tot corner. Halsteren probeerde de overwinning te forceren maar de Zieuwentse verdediging 
was alert (bijvoorbeeld een goed blok van Michiel Krabbenborg op een schot) en het geluk was er ook dat een kopbal via 
de bovenkant van de lat er niet in ging. 
Een boeiende en faire wedstrijd met ook de nodige fysieke strijd. Bovendien ook een wedstrijd waarbij RKZVC geen 
mindere periodes had oftewel de gehele tijd het hoofd er goed bij had. Het lijkt er op dat het niveau iets constanter wordt 
en dat is een prettig vooruitzicht. 
De volgende competitiewedstrijd is 10 november thuis om 14.00 tegen Baronie (Breda). 
 
 

Voorbeschouwing RKZVC-Baronie met Bart te Focht 
  
We weten dat je een supporter ben van Ajax, wat vond je van de invloed van de 
scheidsrechter tijdens de wedstrijd tegen Chelsea? 
Ik heb de wedstrijd gezien en een aantal beslissingen waren discutabel. Zo zag je bijvoorbeeld dat 
er op Blind eerst een overtreding wordt gemaakt en daar moet de scheids in mijn ogen al voor 
fluiten. Daarnaast is het ook de vraag of je Veltman geel moet geven voor die handsbal. In mijn 
ogen kan hij er niet veel aan doen en is een penalty al een zware straf. In de krant las ik ook dat 
iemand zei dat een topploeg zo’n wedstrijd dood moet maken. Daar ben ik het wel mee eens. Als je 
centrale duo vier gele kaarten pakt in 70 minuten, dan kun je niet alleen de scheids de schuld 
geven. Je moet de scheids geen aanleiding geven om die kaarten te kunnen geven. 
  
In de wedstrijd maakt Azpilicueta de 4-2. Het is discutabel of het buitenspel was maar de VAR werd niet ingezet. 
Hoe zou jij het vinden als de VAR ook bij jullie gehanteerd zou worden? 
Door de VAR zie je dat beslissingen van de scheids worden beïnvloed. Zowel bij de 4-2 van Azpilicueta als de 1-0 van 
Promes in Amsterdam grijpt de VAR in. Ik ga ervan uit dat de technologie de situaties eerlijk beoordeelt. Die 5-4 van 
Chelsea is ook afgekeurd door de VAR omdat het hands was en dat had de scheids niet gezien. Het is wel jammer dat 
daarmee het onvoorspelbare is weggenomen. Het spel wordt eerlijker maar ik vind het wel jammer dat je nu vaak aan het 
wachten bent op de VAR, dat is in mijn ogen niet goed voor het voetbal. De VAR is niet verkeerd maar het moet zich nog 
wel verder ontwikkelen. 
  
Jullie hebben 13 punten uit 9 wedstrijden hoe vind je dat jullie het op dit moment doen? 
Ik denk dat we erg wissel vallend hebben gespeeld. Zondag speelden we bijvoorbeeld een hele goede wedstrijd, maar er 
zijn ook wedstrijden geweest waarin we niet ons niveau haalden. Qua ranglijst staan we er wel redelijk voor. Bij winst 
aanstaande zondag sluiten we aardig aan bij de subtop. Het is belangrijk dat we een stabiele goede reeks neerzetten tot 
aan de winterstop en dan kunnen we een doelstelling maken voor de rest van het seizoen. 
  
De laatste thuiswedstrijd tegen AWC stonden jullie met rust 0-2 achter hoe kwam dat? 
Ik vind het lastig om daar een oorzaak voor te geven. We beginnen erg slecht, de wil is er wel maar toch werden we in 
duels afgetroefd en waren we overal net iets te laat. 
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De wedstrijd gaat helemaal over de kop en het wordt 5-2 wat is jullie kracht dat dit lukt? 
Na de rust spelen we wel met de juiste intensiteit en halen we wel ons niveau. Het is dit seizoen vaker gebeurd dat we 
niet goed beginnen aan de wedstrijd en tegen veel tegenstanders kun je dat niet meer goed maken. 
  
Tegen Halsteren spelen jullie knap 2-2, hoe is jullie vorm op dit moment? 
Je komt 0-1 voor en had misschien wel 0-2 voor moeten staan, omdat we erg goed starten. De hele wedstrijd hebben we 
met veel inzet gespeeld en dan blijkt maar weer dat we tegen een hele goede tegenstander een goed resultaat kunnen 
behalen. We hebben tegen AWC een goede 2e helft gespeeld en tegen Halsteren hebben we die lijn doorgetrokken. 
Door te spelen met veel intensiteit, inzet en strijd. Of dat vorm is dat weet ik niet, maar deze lijn moeten we doorzetten en 
de wedstrijd van afgelopen zondag geeft vertrouwen. 
 
Baronie staat 5e en heeft 3 punten meer en is samen met Unitas (1e) de minst gepasseerde ploeg van de 
competitie wat verwacht je van Baronie? 
Ik ken Baronie niet goed, maar Laurens had wel een analyse gedeeld. Daarin zie je dat het een sterke ploeg is met een 
zeer goede aanval. Het valt inderdaad op dat ze erg weinig goals tegen krijgen. Het kan een hele mooie wedstrijd worden 
omdat we beiden voetballende ploegen zijn. 
Soms staan er samenvattingen op internet of kijk ik even naar beelden van mijn directe tegenstander. Ik probeer altijd 
zoveel mogelijk informatie van mijn tegenstander krijgen, echter geeft dit soms ook een vertekenend beeld. Het is in ieder 
geval fijn om iets van je tegenstander te weten. Al ga ik vooral uit van mijn eigen kracht en kwaliteiten. 
Bart bedankt! Heel veel succes zondag! 
 

10-11-2019 RKZVC 1 - Baronie 1: 1 - 1 (1 - 1) 
RKZVC kan gelijkspel vast houden 
Vooral voor rust was het een boeiende en open wedstrijd waarin beide teams, waar mogelijk, de aanval zochten en ook 
diverse mogelijkheden kregen. Over het geheel kregen de Baronnen echter veel meer mogelijkheden. Gelukkig maakt 
keeper Tim Penterman zijn basisplaats steeds meer waar en ook vandaag had hij enkele cruciale reddingen. 
De 1e Bredase kans kwam al in de 4e minuut maar de bijna vrije kopkans ging naast. Een minuut later nam Jens Schutten 
een pass van Joey Belterman achter de verdediging prima aan maar ook zijn volley ging naast. Weer een minuut later 
was het wel raak. Na een vrije trap van links door Joey Belterman dook Sjors Storkhorst achter de defensie als een 
duveltje uit een doosje op bij de 2e paal en kopte de 1-0 in de rechter benedenhoek binnen. Baronie gaf verder erg weinig 
kansen weg (het is de op één na minst gepasseerde verdediging in de hoofdklasse B) en nam het heft steeds meer in 
handen. Nadat in de 10e minuut een Bredaas schot nog ruim naast ging, kwam de periode dat Tim Penterman RKZVC in 
de wedstrijd hield. Hij redde bij een schot in de linker bovenhoek (17e minuut), bij een schot en daarna de rebound (22e 
minuut), bij weer een schot (29e minuut) en bij een vrije speler die op hem af kwam (32e minuut). Eerst in de 40e minuut 
kwam Jens Schutten van Zieuwentse kant met een mooi schot dat tot corner werd verwerkt. Helaas voor RKZVC werd 
het voor rust toch nog gelijk nadat Yassine Meyres aan de linkerkant werd vrij gespeeld en hij beheerst de 1-1 ruststand 
binnen schoof. 
 
Vaak speelt RKZVC de 2e helft beter en kan dan soms toch de overwinning naar zich toe trekken maar daar was vandaag 
geen sprake van. Zeker het eerste half uur na rust was Baronie heer en meester en golfde de ene na de andere aanval 
richting Zieuwentse goal. Het werd vanuit Zieuwents oogpunt steeds spannender of ze het gelijkspel vast konden 
houden. Verdediging en middenveld moesten alle zeilen bijzetten om snelle combinaties en rushes van Baronnen tegen 
te houden. Gelukkig hadden de Bredase spelers het vizier niet op scherp staan. In totaal waren er misschien wel 10 
doelpogingen die niet binnen de palen kwamen. Kwam er al een bal binnen de palen, dan was Tim Penterman weer 
attent. Pas in het laatste kwartier kon RKZVC iets onder de druk uit komen met enkele counters maar afgezien van een 
paar dreigende voorzetten kwamen er geen echte Zieuwentse kansen uit. 
Baronie was een sterke tegenstander en RKZVC zal meer tevreden zijn met het gelijke spel dan Baronie. RKZVC kan 
echter vertrouwen halen uit de strijdlust en het behoorlijk stabiele verdedigen van achterhoede en middenveld waardoor 
aan het eind toch een punt werd binnen gehaald. 
 
Op zondag 17 november speelt RKZVC de bekerwedstrijd uit bij Tubantia om 14.00 
De volgende competitiewedstrijd is 24 november thuis tegen RKSV Minor om 14.00. 
 
 

17-11-2019 Tubantia 1 - RKZVC 1: 1 - 1 (1 - 0) RKZVC wns (beker) 
Zeer jong RKZVC bekert verder na strafschoppen 
Vanwege afwezigheid van veel spelers die met een vriendenweekend weg waren, trad RKZVC aan met een sterk 
verjongd team waarin alleen Wouter Pillen, Waldo Rhebergen en Freek Voogel normaal gesproken in de basis van het 1e 
staan. De anderen spelen allemaal in het 2e. De gemiddelde leeftijd van het basisteam vandaag was voor rust 22 jaar en 
1 maand en na rust 21 jaar en 7 maanden. Interessant was het daarom om te zien of deze jonge groep op dit niveau mee 
kon komen. Nu hadden ze wel geluk met de tegenstander Tubantia uit Hengelo (O) die dit najaar slecht draait en 
onderaan staat in de 1e klasse. En natuurlijk was deze wedstrijd niet op hoofdklasseniveau maar het geeft een goed 
gevoel voor de toekomst dat zo´n jonge ploeg tegen een 1e-klasser in de beker een ronde verder komt en zeker na rust 
een zeer behoorlijke wedstrijd speelde. 



  

111 
 

 
Voor rust speelden beide teams nogal afwachtend en in een laag tempo zodat er er bijzonder weinig kansen vielen te 
noteren. Van Zieuwentse kant een vrije trap van Waldo Rhebergen naast en een schot van Bob te Molder eveneens 
naast. Van Hengelose kant een schot dat één meter naast de kruising ging waarna ze in de 12e minuut een penalty 
kregen na een overtreding van keeper Pepijn Teloh op een doorgebroken spits. Orshein Eilyo zette deze kans beheerst 
om in een 1-0 voorsprong hetgeen tevens de ruststand werd. 
 
Het 1e kwartier na rust drong Tubantia nog aan met een schot langs de kruising en een goede kopkans die recht op 
Pepijn Teloh ging. Het laatste half uur ging het Zieuwentse tempo omhoog en lag het initiatief voornamelijk bij RKZVC. 
Het startsein van de aanvalsdrift begon bij een schot van Waldo Rhebergen dat tot corner verwerkt werd. Hieruit volgden 
nog drie corners waarbij de Tubantia met veel moeite kon voorkomen dat inzetten over de doellijn gingen. Even later ging 
een hard schot van Twan Gebbinck een meter over. De laatste dreiging van Tubantia kwam in de 76e minuut maar het 
harde schot ging recht op Pepijn Teloh af. Met vier spelers van RKZVC in het veld die nog bij de jeugd onder 19 zouden 
mogen spelen, werd bij balverlies steeds sneller de bal heroverd en gezocht naar de gelijkmaker. Deze viel pas in 
blessuretijd na een mooie aanval over rechts. Björn Doppen kwam vrij door, zijn inzet werd gekeerd door de Hengelose 
keeper waarna Björn de rebound voor gaf naar het midden waar de geheel vrijstaande 1e-jaars A-junior Thijs van 
Ostayen vrij de 1-1 binnen schoot. Bij de daarop volgende penalty’s stopte Pepijn Teloh de 2e van Tubantia en schoot 
Tubantia de 3e naast. De Zieuwentse penalty’s werden benut door Wouter Pillen, Waldo Rhebergen, Freek Voogel en 
Mark te Winkel. 
De volgende competitiewedstrijd is 24 november thuis om 14.00 tegen RKSV Minor (Nuth, Limburg). 
 
 

Voorbeschouwing RKZVC - RKSV Minor met Sjors Storkhorst 
Aanstaande zondag vindt de wedstrijd RKZVC - Minor plaats. RKZVC staat op dit moment in de 
middenmoot met een 7e plek. De tegenstander Minor uit Nuth staat op de 12e plek. We gaan 
vandaag in gesprek met Sjors Storkhorst, aanvaller van RKZVC. Sjors is 30 jaar en heeft in zijn 
carrière al diverse promoties en kampioenschappen meegemaakt. In het dagelijks leven is hij 
sportleraar in het voortgezet- en basisonderwijs. Op dit moment is hij werkzaam bij de Sport 
Federatie Berkelland en het Arentheem College in Velp. Opvallend is dat zijn ploeggenoten Waldo 
Rhebergen en Bjorn Doppen daar zijn collega’s zijn. 
  
Wat is je favoriete sport tijdens de gymles? 
Dat zijn de klassikale lessen. De leerlingen krijgen tegenwoordig gymles op eigen niveau. Hierdoor worden alle leerlingen 
gestimuleerd om te sporten. Het doel hiervan is dat de gym voor elke leerling leuk moet zijn. Het is leuk om te werken met 
Waldo en Bjorn. Natuurlijk praten we ook op het werk over het voetbal en het team. 
  
Sjors, je hebt de afgelopen seizoenen last gehad van blessures, hoe gaat het dit seizoen met je? 
Op dit moment ben ik gelukkig blessurevrij! Ik heb de gehele voorbereiding meegemaakt. Fit zijn is voor mij heel erg 
belangrijk. Afgelopen jaren heb ik vaak last gehad van een hamstringblessure. Ik ben voor een test naar Papendal 
geweest. Daar werd de oorzaak duidelijk. Samen met de fysiotherapeuten Teun Hummelink en John Eekelder hebben we 
een programma gemaakt. We proberen te voorkomen dat deze blessure weer terug komt. We kijken naar de trainings- en 
wedstrijdintensiteit. Afgelopen zondag heb ik de bekerwedstrijd tegen Tubantia niet gespeeld uit voorzorg. Het blijkt dat 
wanneer ik minder belasting heb, de hamstring zich beter hersteld. Dan moeten we soms de keuze maken, dat ik minder 
wedstrijd- of trainingsminuten kan maken. 
  
Hoe draait het elftal, vorig jaar werden de wedstrijden in de hoofdklasse eenvoudiger gewonnen dan dit jaar. Hoe 
ervaar jij dat?  
Dat klopt zeker maar daarbij moeten we wel zeggen dat we een aantal wedstrijden het geluk aan onze zijde hadden. We 
hebben zeker wel 5 wedstrijden in de laatste minuut beslist. Dit jaar hadden we een slecht start, we begonnen niet met 
een complete selectie en we waren niet op tijd fit. De laatste weken gaat het steeds beter, we hebben geen blessures en 
de vorm begint terug te komen. In deze competitie is elke tegenstander erg sterk. Uiteindelijk denk ik dat een plek in de 
subtop haalbaar moet zijn. 
 
Je bent op dit moment de topscorer van de Achterhoek. Wat vind je van deze prijs? 
Het is leuk om deze prijs te winnen. Twee jaar geleden won ik deze prijs en werd de beker uitgereikt door Sjaak Swart. 
Dat zijn zeker mooie momenten om mee te maken. Op dit moment heb ik 10 keer gescoord in 10 wedstrijden. Het aantal 
doelpunten geeft wel aan dat ik in vorm ben. Het zou leuk zijn, als ik deze prijs aan het eind van het jaar weer win, maar 
het is voor mij een bijkomstigheid. Ik denk dat andere mensen er meer mee bezig zijn dan ikzelf. 
  
Heb je een doel gesteld voor dit jaar, qua aantal doelpunten? 
Nee, niet echt! Vorig jaar heb ik er 19 gemaakt dus hopelijk maak ik dit jaar 1 doelpunt meer dan vorig jaar. 
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Je hebt als amateurvoetballer al veel bereikt, wat zou je nog willen bereiken? 
Daar heb ik niet zo een antwoord op. We zijn met dit team al heel erg ver gekomen, misschien nog één klasse hoger! Wel 
stel je aan jezelf de vraag wel eens, hoe lang ik nog blijf spelen. Het is mooi om zo’n carrière te hebben maar het houdt 
een keer op. Maar zolang ik het spelletje nog leuk vind, zal ik door gaan. 
  
Jij bent een voorbeeld voor onze jeugd, wie was jouw voorbeeld? 
Ik vind Messi een fantastische voetballer, hij is kwalitatief zo goed, hij heeft een natuurlijk talent. Ook vind ik het mooi om 
te kijken naar Michael van Gerwen, een darter met talent en passie. Vroeger keek ik op tegen de jongens van het 1e, 
zoals bv. de jongens van Petas, Dennis, Derby en Han. De jeugd van nu zal ook opkijken tegen het 1e elftal. Dat was 
vroeger al zo en nog steeds. 
  
 
Zou je na je actieve voetbalcarrière trainer willen zijn? 
Op dit moment train ik het 3e elftal van RKZVC. Ik ben nog wel van plan om TC3 te gaan volgen. Wat ik daar uiteindelijk 
mee ga doen, weet ik nog niet. Misschien dat ik assistent-trainer of techniektrainer wordt. Duidelijk voor mij is wel dat ik 
met volwassenen wil trainen. 
  
Na 7 jaar heeft trainer Laurens Knippenborg zijn vertrek aangekondigd. Is de nieuwe trainer al bekend?  
Nee, er zijn al wel gesprekken gaande. We hebben een profielschets gemaakt maar het belangrijkste is dat we met de 
eigen jeugd verder moeten. Waarschijnlijk stoppen Waldo en Wouter aan het eind van het seizoen en dan zal de jeugd 
het moeten oppakken. Mart Schutten was gestopt in het 1e elftal maar hij gaat weer mee trainen en eventueel ook 
wedstrijden spelen. Dit is voor ons als team goed, een ervaren voetballer die de jeugd veel kan leren. 
 
Voorspel de uitslag eens voor aanstaande zondag? Hoeveel doelpunten komen er op jouw naam? 
Ik hoop op een 3-1 overwinning. Het zou leuk zijn dat ik er één maak. Ik denk dat Jens Schutten de andere twee maakt. 
Ik gok dat hij zondag op dreef is! 
 
Sjors, bedankt voor dit leuke gesprek en heel veel succes aanstaande zondag. 
 

24-11-2019 RKZVC 1 - RKSV Minor 1: 6 - 0 (4-0) 
Onder de mooie herfstzon van zondag 24 november speelt RKZVC thuis tegen RKSV Minor uit Nuth. Tijdens de 
warming-up wordt duidelijk dat Wouter Pillen niet kan spelen. Hij wordt vervangen door Twan Gebbinck. 
Na een minuut stilte tegen het racisme in het Nederlandse voetbal komt de wedstrijd RKZVC - RKSV Minor direct volop 
op gang. Na drie minuten schiet Jens Schutten met een goed geplaatst afstandsschot RKZVC op 1-0. In de achtste 
minuut redt Tim Penterman sterk op een uitbraak van de bezoekers uit Nuth. In de 11e minuut moet Tim zich wederom 
inspannen om de nul te houden bij een snelle uitbraak van RKSV Minor. Op het moment dat de ploeg uit Nuth meer 
begint aan te dringen maakt Jens wederom met een goed geplaatst schot in de bovenhoek de 2-0 in de 15e minuut. In 
diezelfde aanval raakt Waldo Rhebergen helaas geblesseerd. Hij verdraait zijn enkel en wordt vervangen door Sven 
Jurjus nadat Zieuwent een aantal minuten met 10 man heeft gespeeld. Minor krijgt in de 22e minuut nog een goede kans 
maar Tim redt wederom sterk. Na een overtreding van Sven in de 24e minuut schiet Minor de bal vanuit de vrije trap in de 
muur. Na een mooi opgezette aanval maakt Sven in de 28e minuut de 3-0. Na deze klap komt de ploeg uit het Limburgse 
Nuth niet meer echt in het spel voor. Na een geniale steekpas van Sven staat Sjors één op één met de keeper en rondt 
goed af. In de 37e minuut staat het 4-0. 
 
Na de rust heeft RKZVC volledig de controle over de wedstrijd. In het eerste half uur van de tweede helft heeft Zieuwent 
een aantal kleine kansen, Sven mist in de 66e minuut een kans maar Minor kan weinig weerstand bieden. In de 69e 
minuut wordt Freek Voogel uit het veld gehaald en mag Bjorn Doppen zijn opwachting maken. Sjors speelt zichzelf knap 
vrij in de 70e minuut en schiet op doel, Bjorn mist helaas de rebound. RKZVC begint het laatste stuk van de wedstrijd 
meer en meer aan te dringen. In de 79e minuut vervangt Steffen IJzereef Toby Bokkers voor het laatste stuk van de 
wedstrijd. Twan Gebbinck beloont zijn goede spel door in de 84 minuut de 5-0 binnen te schieten. Als Jens in de 86e 
minuut met zijn derde van de middag de 6-0 maakt, is het spektakelstuk compleet. 
 
Zondag 1 december speelt RKZVC uit bij UDI ’19 om 14.30 
 
 

Voorbeschouwing UDI'19/CSU met Mark te Winkel 
Komende zondag staat de uitwedstrijd in Uden tegen UDI’19/CSU op het programma. UDI staat 
momenteel met 15 punten op de achtste plek. RKZVC staat daar twee punten én twee plaatsen 
boven. Bij winst voor UDI, zullen zij RKZVC dus inhalen. Beide teams zijn de afgelopen vier 
competitiewedstrijden ongeslagen (beiden met twee gelijke spelen en twee overwinningen). Dat 
belooft dus een mooie strijd te worden! We kijken vooruit op deze wedstrijd met Mark te Winkel. 
Mark, woonachtig in Ruurlo, is momenteel al weer bezig aan zijn vijfde seizoen in Zieuwent, waarin 
drie kampioenschappen werden behaald. Op het begin van het seizoen was hij nog regelmatig 
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basisspeler, maar de laatste weken komt hij wat minder voor in de plannen van Laurens. Hoe staat Mark hier zelf in, wat 
zegt zijn gevoel en wat gaat hij doen om weer een basisplaats te veroveren? Lees alles hieronder! 
 
Hoe vind je het bij RKZVC? Nog altijd even leerzaam, leuk en uitdagend?  
Sowieso. Dit is nu het vijfde jaar dat ik met de jongens samen voetbal. Het sociale aspect is naast het voetbal ook erg 
leuk en mooi om onderdeel van te mogen zijn. Na twee à drie jaar kun je wel zeggen dat je bent ingeburgerd. Veel van de 
jongens kan ik nu ook wel omschrijven als vriend van mij en de uitdaging op sportief vlak blijft er ook zeker. Ik sta nog 
geen basis dus ja, daar heb je sowieso al een uitdaging. 
  
Wat is voor jou het leukste aan het voetballen bij RKZVC? 
Het plezier is erg belangrijk voor mij. Dat staat voor mij ook bovenaan, want het blijft nog altijd een hobby. Ik vind het 
fantastisch dat je met een (in mijn ogen) vriendenteam zo kunt presteren op hoog niveau. 
  
En wat is het minst leuke?  
Dat is een lastige. Die vraag had ik niet verwacht, daar moet ik even over nadenken. Dan is het toch minder leuk als je 
een lange busreis hebt en dan met een verliespartij terug moet. 
  
Hoe vind jij dit seizoen gaan?  
Individueel is het een bewogen seizoen. Aan het begin heb ik een aantal wedstrijden achter elkaar in de basis gestaan. 
Volgens mij waren dat vier à vijf wedstrijden. Maar nu is het voor mij persoonlijk een wat mindere periode. Hierover heb ik 
ook een gesprek gehad met de technische staf. De conclusie die hieruit is gekomen is dat ik wil me gaan focussen op de 
positie van laatste man (oorspronkelijke positie voor mij vanuit de jeugd). Afgelopen zaterdag met het 2de ook 90 minuten 
gemaakt als laatste man en dat beviel mij erg goed. De nul gehouden achterin en dat is fijn. Voetballen als laatste man 
voelt vertrouwd. De voetballende kwaliteiten die ik heb opgedaan op het middenveld kan ik nu mooi meenemen, dat is 
alleen maar een extra pluspunt als laatste man. 
Gezamenlijk met het team is het eigenlijk ook een bewogen seizoen. Wisselend met betere en mindere fases. Als je 
afgelopen zondag ook ziet, is het gewoon een ouderwets swingend Zieuwent met een geweldige flow. De nieuwe 
jongens krijgen kansen en je ziet dat we als team weer groeien. We hebben aan het begin van dit seizoen onnodig 
punten verloren, maar de afgelopen weken zijn we gewoon sterk bezig. 
  
Afgelopen wedstrijd tegen Minor win je 6-0. Hoe ervaar jij deze wedstrijd op de bank? Kun jij dan wel genieten 
van het resultaat en de goals of zit je jouzelf vooral te verbijten?  
In verband met mijn wedstrijd bij het tweede op de zaterdag, wist ik eigenlijk al wel dat ik niet zou spelen. Alleen als er 
echt nood aan de man was. Daarom kon ik er in dit geval wel mee leven dat ik wissel sta en kon ik echt genieten van de 
wedstrijd. Iedereen was top en volgens mij heeft iedereen zeker wel een acht gescoord voor zijn wedstrijd. Als ik niet bij 
het tweede had gevoetbald, zou het wel anders zijn om de hele wedstrijd op de bank te zitten. Je zit op voetbal om te 
voetballen en het liefst zo veel mogelijk. Dat is ook wat ik het liefste doe. Dus als je wissel zit, vreet dat wel aan je. 
Gelukkig maakt de gezelligheid en het plezier met het team veel goed, maar goed, daarvoor zit je niet alleen op voetbal.. 
  
Wat hoop jij nog te bereiken in dit seizoen? En heb je voor de wedstrijden tot de winterstop nog een concreet 
doel?  
Sinds een lange tijd heb ik weer een fijn potje gevoetbald. Dat heeft mij goed gedaan en eigenlijk is mijn doel voor nu om 
zoveel mogen minuten te maken. Bij 1 of 2 maakt mij niet uit. Voornaamste doel is natuurlijk om te spelen bij 1. Daar ben 
ik onderdeel van en daar geef ik alles voor. 
  
Als je zou kunnen/mogen kiezen: één helft bij het eerst of een hele wedstrijd bij het tweede?  
Dan zou ik nu kiezen voor het tweede, omdat ik wel wat minuten mag inhalen. Natuurlijk geef ik alles voor het eerste en 
dat zal ik ook blijven doen, maar nu is het even fijn om wat minuten te maken. Dat heb ik op dit moment ook even nodig 
en daarom zou ik op dit moment er even voor kiezen om een hele wedstrijd te voetballen bij het tweede. Uiteraard in 
goed overleg met beide trainers. 
  
Komende wedstrijd tegen Udi. Wat verwacht je? Wat weet je van de tegenstander?  
In deze klasse zit alles dicht bij elkaar en hebben uitslagen vaak kleine verschillen (vaak een 1-0, 2-1, etc.). Een grote 
uitslag zoals bij ons afgelopen zondag komt incidenteel voor. Dus voorspellingen blijven lastig, maar als ik zo naar hun 
doelsaldo kijk, scoren zij niet erg makkelijk. Daarnaast scoren wij de afgelopen weken weer steeds makkelijker (met 
zondag Jens en de weken daarvoor onder andere met Joey en Sjors). Met dat in het achterhoofd voorspel ik een 0-2 
overwinning voor ons. Ondanks dat het een uitwedstrijd betreft. Verder weet ik van UDI nog niet veel. Als enige weet ik 
dat het een ervaren club is in de hoofdklasse en een hele stabiele factor. Het is inmiddels nogal een cliché en eigenlijk 
overbodig om te zeggen in de hoofdklasse, maar “het zal geen makkelijke wedstrijd worden”. 
 
Mark, bedankt voor je tijd en succes komende zondag!  
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1-12-2019 UDI'19 1 - RKZVC 1: 0 - 0 (0 - 0) 
Puntje erbij 
2.200 leden, waarvan blijkbaar niemand kan scoren. Dit is een korte samenvatting van de wedstrijd tegen UDI’19 in 
Uden. Dit bleek een enorm grote club te zijn met maar liefst 19 senioren-teams. De accommodatie was dan ook enorm 
fraai net als de prima organisatie. Toch was de supportersschare vanuit Zieuwent minimaal zo groot als de eigen 
aanhang, inclusief hun vele stewards en dito aantal ballenjongens. Misschien kwam dit wel doordat het ‘maar’ een dik uur 
rijden was. 
 
De 1e helft verliep zoals verwacht ; 2 middenmoters, die elkaar met soortgelijke middelen bestreden. Er was aan beide 
zijden sprake van zeer redelijk combinatievoetbal op het middenveld zonder daarbij tot echte doelrijpe kansen te komen. 
Na 10 minuten 1 bal op de paal was wat dat betreft een schaars hoogtepunt. Joey en Remco regisseerden op prima wijze 
de Zieuwentse inbreng daarbij. Verder naar voren stokte dit helaas. RKZVC moest namelijk in de opstelling nogal 
sleutelen. Naast de blessures van Wouter Pillen en Waldo Rhebergen bleek Sjors Storkhorst die ochtend ook nog eens 
ziek te zijn. Dit leverde naast het opnieuw opstellen van Twan Gebbinck ook een basisplaats op voor Siebe Klein 
Goldewijk. Hiermee ging de gemiddelde leeftijd behoorlijk omlaag met ook nog eens een vrij jonge reservebank erbij. Dit 
betekent ook dat het af en toe wisselvallig kan zijn. Dit kwam tot uitdrukking in de 2e helft. Toen was er namelijk sprake 
van éénrichtingsverkeer. Met man en macht kon echter worden voorkomen dat ze tot scoren kwamen. De inzet was over 
het algemeen dus meer dan uitstekend, waarbij Tim Penterman niet onvermeld mag blijven. In de 1e helft niet erg veel te 
doen, maar in de 2e helft dus des te meer. Onder andere de vele cornerballen bleven gevaarlijk maar Tim hield gelukkig 
de spreekwoordelijke 0. Het inbrengen van Steffen IJzereef, Harm Bokkers en Björn Doppen kan het wedstrijdbeeld 
misschien nog iets doen kantelen, maar leverde dus geen echte kansen op. 
 
Al met al een punt tegen een tegenstander, die deze middag eigenlijk de 3 punten hadden verdiend. Dit kan dus als een 
winstpunt worden gezien, want ook verdedigen is een onderdeel van het voetbal. Scoren is dat ook, wat UDI’19 dus 
gelukkig voor ons niet lukte. Op naar de laatste 2 wedstrijden voor de winterstop. Dit zal zijn tegen OJC Rosmalen, die 
nagenoeg gelijk met ons in de middenmoot staan en tegen de nummer-laatst Nuenen, die natuurlijk de winterstop in 
willen gaan met aansluiting naar boven. Tenslotte toch de melding, dat we nog steeds als hoogste uit de Achterhoek op 
de ranglijst staan ; 2 punten boven Silvolde en 4 punten boven Longa ; vasthouden mannen ! 
 
Tot zondag 8 december om 14.00 uur thuis tegen OJC Rosmalen. 
 
 

Voorbeschouwing RKZVC - OJC Rosmalen met Siebe klein Goldewijk 
Komende zondag staat de thuiswedstrijd tegen OJC Rosmalen op het programma. De tegenstander 
staat met één puntje onder RKZVC op de zevende plek. Daarmee lijken beide clubs dus aan elkaar 
gewaagd. We kijken vooruit op deze wedstrijd met Siebe klein Goldewijk. Siebe is 19 jaar oud en zit 
al vanaf dat hij in de B voetbalde bij de eerste selectie. Inmiddels is hij bezig aan zijn vierde seizoen 
bij de eerste selectie. Afgelopen wedstrijd tegen UDI stond hij voor het eerst in de basis in de 
hoofdklasse. Voor Siebe, die zondag net met het tweede voor een competitiewedstrijd in Tubbergen 
stond, was dit ook een grote verrassing. Dit leek ons het uitgelezen moment om met hem vooruit te 
blikken op de komende wedstrijd. 
 
Je hebt je minuten dit seizoen vooral gespeeld bij het tweede. Hoe was het om afgelopen zondag ineens basis te 
staan bij het eerste? Had je dat verwacht?  
“Dat was helemaal onverwacht. Ik stond zelfs al in Tubbergen voor de competitiewedstrijd met het tweede tegen TVC. 
Daar eenmaal aangekomen riep Maarten (trainer van het tweede red.) mij ineens bij zich. Hij meldde dat Sjors zich had 
ziekgemeld bij het eerste en dat ik daarom zo snel mogelijk weer terug moest naar Zieuwent. Aangekomen in Zieuwent 
hoorde ik van Laurens direct dat ik ook in de basis zou gaan starten, een grotere verrassing had dit niet kunnen zijn 
haha!” 
 
Hoe leerzaam en leuk vind jij de eerste selectie? 
“Erg leerzaam en erg leuk! De trainingen zijn op een ongekend hoog niveau en de sfeer onderling is ontzettend goed. 
Daarnaast heeft Laurens nooit dezelfde training, dat maakt het ook elke keer weer interessant en extra leerzaam.” 
  
Hoe vind jij dit seizoen gaan?  
In de laatste week van de voorbereiding kreeg ik een blessure aan mijn enkel, waardoor ik drie weekjes niet heb kunnen 
spelen. Dat was natuurlijk vervelend. Ik heb vervolgens veel in het tweede gevoetbald. Het begin daar was ook niet 
geweldig, maar inmiddels staan wij op een gedeelde vijfde plek en één punt achter op de nummer twee in de competitie. 
Dus dat gaat eigenlijk top. Bij het eerste heb ik inmiddels ook aardig wat minuutjes mogen maken en de basisplaats van 
afgelopen zondag is een beetje de kroon op het werk voor mij. In de competitie doen we het ook niet onaardig met het 
eerste. Tegen alle tegenstanders die boven ons staan hebben wij punten gepakt. Dat was vorig jaar natuurlijk wel anders. 
(Siebe doelt op het feit dat het eerste vorig seizoen in de competitie tegen de top drie slechts één punt heeft gehaald in 
het gehele seizoen). 
  

https://www.rkzvc.nl/219/team-informatie/
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Wat hoop jij dit seizoen nog te bereiken?  
“Een basisplaats krijgen was uiteraard een eerste doel. Nu hoop ik constanter te worden. Laten zien dat ik een constante 
dragende speler kan zijn bij het tweede om vervolgens de vaste overstap te maken naar het eerste.” 
  
Zelfde vraag als Mark kreeg in de voorbeschouwing van vorige week: als je zou kunnen/mogen kiezen: één helft 
bij het eerste of een hele wedstrijd bij het tweede?  
“Dat is een lastige vraag. Het eerste is natuurlijk altijd mooi, maar je wil ook altijd wedstrijden volmaken. Ik denk dat ik nu 
dan toch voor 90 minuten in het tweede ga om lekker aan het voetballen te komen.” 
  
Komende wedstrijd tegen OJC Rosmalen. Wat verwacht je? Wat weet je van de tegenstander?  
“Ik verwacht een pittig potje. Van Rosmalen heb ik verder nog niks gehoord, dus ik heb niet direct een idee wat voor soort 
tegenstander het is of hoe zij spelen. Wat ik wel weet is dat als we winnen, we een gaatje slaan en echt aansluiten in de 
subtop. Rosmalen heeft 18 om 18 (voor- en tegengoals). Anderhalf goal voor en anderhalf goal tegen per wedstrijd, dus 
dat is redelijk stabiel. Al met al verwacht ik wel dat we gaan winnen: 3-1.” 
  
Siebe, bedankt voor je tijd en succes! 
 
8-12-2019 RKZVC 1 - OJC Rosmalen 1: 1 - 2 (0 - 1) 
RKZVC kan niet overtuigen tegen OJC 
Met harde wind en een klein zonnetje op de Greune Weide start om 14:00 de wedstrijd tussen RKZVC en OJC Rosmalen. 
OJC begint sterk en krijgt in de 3e minuut direct een goede kans. Tim Penterman moet in de beginfase al aan het werk 
omdat OJC aandringt. In de 14e minuut krijgen de bezoekers een vrije trap die Tim loslaat en wordt binnengeschoten in de 
rebound. Het doelpunt wordt echter afgekeurd wegens buitenspel. RKZVC komt goed weg in de beginfase van de wedstrijd. 
Nr. 9 van OJC Jaouad Charou laat zich na een half uur nogmaals gelden met een goed schot dat net over gaat. Maar op 
slag van rust maakt hij dan toch de 0-1 uit de draai. De eerste helft had OJC RKZVC goed vast staan en de ploeg uit 
Zieuwent niet de ruimtes vinden om te voetballen.  
  
In de rust wisselt RKZVC-trainer Laurens Knippenborg Freek Voogel voor Sven Jurjus. Na rust krijgt Joep Lacquet van 
OJC geel nadat hij Sjors Storkhorst neerlegt die is doorgebroken. Uit de vrije trap komt geen dreiging maar RKZVC zet na 
rust toch wat meer aan. Uit de uitbraken van OJC blijft continue dreiging komen maar RKZVC komt meer in het eigen spel. 
In 61e minuut gaat een bal van OJC via beide palen en de Zieuwentse keeper uit het doel en komt RKZVC goed weg. In 
minuut 67 wordt teruggekeerde selectiespeler Mart Schutten gewisseld voor Bjorn Doppen. Hij valt goed in en zorgt mede 
voor de extra dreiging die RKZVC brengt. In de 79e minuut wordt een doelpunt uit een voorzet van RKZVC afgekeurd omdat 
Jens Schutten de bal over de achterlijn heeft laten lopen. De nummer 9 van OJC blijft gevaarlijk en ook in de 81e minuut 
moet Tim zijn doel schoonhouden met een redding. Bij een goede uitbraak van RKZVC in de 83 minuut kan Jens Schutten 
na een goede voorzet van invaller Bjorn de 1-1 op het scorebord zetten. In de 87e minuut krijgt RKZVC zelf de kans om de 
2-1 te maken maar Bjorn mist van dichtbij. In de 90e minuut gebeurt wat bijna niet kon uitblijven, Jaouad Charou van OJC 
schiet zijn 2e van de middag binnen en bepaalt daarmee de eindstand; 1-2 voor de bezoekers. 
 
Zaterdag 14 december speelt RKZVC de laatste competitiewedstrijd voor de winterstop uit tegen Nuenen. 
 
 

Voorbeschouwing Nuenen - RKZVC met Bjorn Doppen. 
Aanstaande zaterdag vindt de wedstrijd Nuenen - RKZVC plaats. RKZVC staat op dit moment in de 
middenmoot op een 8e plek met 18 punten. De tegenstander Nuenen staat op de laatste plek met 8 
punten. 
We gaan vandaag in gesprek met Björn Doppen, aanvaller van RKZVC. Björn is 20 jaar en behoort 
sinds 4 jaar bij de selectie. In het dagelijks leven studeert hij sport- en beweging in Enschede, in 2020 
hoopt hij deze studie af te ronden. Hij loopt stage bij zijn teamgenoten Sjors Storkhorst en Waldo 
Rhebergen bij de Sport Federatie Berkelland. 
Sjors is tevens zijn stagebegeleider! Björn is zich nog aan het oriënteren of hij verder gaat studeren 
of werken na zijn studie. 
  
Voel je je thuis als jonge speler in de selectie? 
Gezien de selectie ben ik inderdaad nog jong. Vanaf mijn 1e jaar A-jeugd train ik al mee met het 1e elftal. Vorig jaar heb ik 
een moeilijk jaar gehad, mijn eigen verwachtingen waren hoog terwijl er eigenlijk nog niets van mij verwacht werd. Ik moest 
me eerst aanpassen aan het niveau en het team. Dit jaar heb ik al veel meer speelminuten gemaakt en daar ben ik erg blij 
mee. Voor mij is het heel erg belangrijk om veel minuten te maken. Gelukkig voetbalt ons 2e elftal ook in de hoofdklasse 
zodat ik met het 2e ook wedstrijden voetbal op hoog niveau. 
  
Björn, afgelopen zondag ben je ingevallen in de 2e helft, ben je tevreden over je eigen spel? 
Persoonlijk was ik over mijn eigen spel best tevreden. Het is jammer dat je in de laatste minuut verliest. Ik had zelf de 2-1 
moeten maken maar dat gebeurde niet. Deze kans missen dat mag niet gebeuren. Ik heb de beelden zondagavond 
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teruggekeken en dan zie je wat er fout gaat. Het vertrouwen in mezelf was er zeker, de concentratie was ook goed maar 
dan gaat de bal er toch naast. 
Na afloop in de kantine krijg je van de supporters ook wel opmerkingen (ook positieve kritiek!), maar dat hoort erbij. 
  
Droom je ’s nachts over deze gemiste kans?  
Dromen is een groot woord maar je denkt er zeker over na. 
Ik moet er niet te lang bij stil blijven staan en moet mij nu weer herpakken. Op naar de volgende wedstrijd. 
  
Afgelopen dinsdag in de bekerwedstrijd tegen Enter scoor je 2 doelpunten. Maakt dat veel goed? 
Zeker is het fijn om dan te scoren. We wonnen met 8-0 dus dat was een mooie doelpuntrijke wedstrijd. Vooraf werd 
gewaarschuwd voor onderschatting. De opdracht die we meekregen van de trainer was om het publiek te vermaken. Dus 
veel balbezit en kansen creëren. Belangrijk daarbij is het ook dat de wissels speelminuten kunnen maken en dat is voor 
iedereen mooi. 
  
Je bent trainer van de JO15-1. Wat zijn je ambities? 
Tijdens mijn opleiding sport- en beweging heb ik mijn diploma TC3 behaald. Misschien dat ik volgend jaar de opleiding TC2 
ga volgen. Dit heeft als voordeel dat je stage gaat lopen en dat je bij andere verenigingen gaat trainen. Dan kun je ook 
eens bij een ander in de keuken kijken. 
De keus om TC2 te gaan volgen is ook afhankelijk van hetgeen wat ik volgend jaar na mijn opleiding ga doen. Ik wil 
uitzoeken waar mijn ambities liggen. 
  
Zijn de resultaten goed met je team JO15-1? 
Het is een goed team maar het zijn qua lengte “kleine” spelers. Ik vind de ontwikkeling van de spelers belangrijker dan de 
uitslagen. De jongens verliezen momenteel veel dus het belangrijkste is dat het plezier in het voetbal blijft. Dit resulteert 
uiteindelijk ook in een goed resultaat! 
Het is leuk om met deze groep jonge voetballers te werken want je kunt ze tactisch veel leren. Ze vinden het ook leuk om 
een jonge trainer voor de groep te hebben staan, we kunnen goed met elkaar overweg. 
  
 
Waarom voetballen jullie de wedstrijd tegen Nuenen op zaterdagavond? Er is geen sprake van een derby? 
Dit is de laatste wedstrijd van 2019 en we hadden het plan om er met het gehele team een gezellig weekend van te maken. 
Het 2e elftal voetbalt daarom ook op zaterdag zodat de spelers, welke bij de 1e selectie horen, ook zaterdag in Nuenen 
komen. We gaan met zijn allen stappen in Eindhoven en we overnachten in een hostel. 
  
Heeft het, voor jou, iets bijzonders om op zaterdagavond te voetballen? 
Zeker vind ik het leuk om op zaterdagavond te voetballen. Het is voor mij wel een fijn tijdstip. Deze wedstrijd zal qua 
ambiance niet hetzelfde zijn als de derby tussen Longa ’30 of Silvolde! 
  
Wat verwacht je van de tegenstander Nuenen? 
De trainer heeft een wedstrijd van Nuenen bekeken en waarschuwt ons voor dit team. Ondanks dat ze laatste staan is het 
een goed team. Wel scoren ze vrij lastig, 6 doelpunten voor in 13 wedstrijden. We zullen zelf scherp moeten zijn en zeker 
ons eigen spel moeten spelen. Hopelijk gaan we wel winnen, want dan kan het een mooie avond worden! 
  
Voorspel de uitslag eens voor aanstaande zaterdagavond? Hoeveel doelpunten komen er op jouw naam? 
Ik hoop op een 1-3 overwinning. Het zou leuk zijn, dat ik speelminuten krijg. Mooi zou een assist zijn en nog mooier dat ik 
zo’n kans zoals afgelopen zondag er nu wel in schiet… 
  
Björn, bedankt voor dit leuke gesprek en heel veel succes aanstaande zaterdag! 
 
14-12-2019 Nuenen 1 - RKZVC 1: 1 - 1 (1 - 0) 
RKZVC raakt driemaal het houtwerk 
Met een dubbel gevoel gaat RKZVC de winterstop in. Puntverlies tegen de rode lantaarndrager voelt altijd slecht aan. 
Anderzijds heb je soms wedstrijden dat het allemaal net niet lukt en het geluk ook niet mee zit maar pakte RKZVC 
vandaag toch nog een punt. 
Nuenen legde voor rust meer energie in de wedstrijd dan RKZVC, ze konden zich vaak gemakkelijk onder druk van 
RKZVC uit combineren maar kwamen niet tot veel kansen. Een afstandsschot, een vrije trap in de muur en een kopbal 
die ruim naast ging. RKZVC had aanvallend ook nog weinig laten zien tot de 22e minuut waarin een oprukkende Bart te 
Focht een prima voorzet gaf. Sjors Storkhorst nam de bal ineens op de slof maar via beide palen ging de bal er niet in. 
Na nog een schietkans vanuit een schuine hoek door Sjors Storkhorst viel de 1-0 voor Nuenen in de 29e minuut na een 
counter over rechts. De voorzet werd door Mike van den Berk in de goal gekopt voordat de uitlopende Tim Penterman de 
bal kon pakken. Tot rust kreeg RKZVC daarna nog twee aardige kansen. Na een scherpe pass van Björn Doppen tikte 
Sjors Storkhorst de bal over de uitlopende Nuenense keeper maar kon een verdediger nog net voor de doellijn 
wegtrappen. En in de slotminuut voor rust zat het weer niet mee. Een ingekopte corner door Freek Voogel ging via een 
verdediger tegen de paal, rolde over de doellijn waarna de keeper de bal kon pakken. 
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Hoewel RKZVC na rust het spel meer beheerste, was Nuenen het eerst gevaarlijk. Na een corner werd de ingeschoten 
bal van richting veranderd en ging die rakelings naast de goal. RKZVC was daarna lange tijd in staat om sneller druk te 
zetten maar had in de 60e minuut het geluk weer niet mee. Een vrije bal door Joey Belterman werd door Twan Gebbinck 
hard ingekopt maar de Nuenense keeper kon de bal met een reflex nog net iets raken en ging via de onderkant van de lat 
weer niet in de goal. In de 68e minuut was het eindelijk wel raak omdat RKZVC een penalty kreeg na een overtreding op 
Sjors Storkhorst. Sjors schoot vervolgens beheerst de 1-1 op het scorebord. RKZVC probeerde hierna door te drukken 
maar kreeg ondanks enkele aardige aanvallen geen echte kansen meer. De beste kans kreeg Nuenen nog in de 82e 
minuut maar de voorzet werd een meter naast goal getikt. 
 
Na de winterstop moet RKZVC nog tegen Unitas (19 januari) om de eerste helft van de competitie volledig af te maken. 
Conclusie nu de helft er bijna op zit: RKZVC draait in de middenmoot mee. Het speelt wat wisselvalliger als vorig seizoen. 
Vorig seizoen werden tegen laag geklasseerde ploegen veel wedstrijden gewonnen, dit jaar gaat dat moeizamer. 
Anderzijds werd er vorig seizoen in 6 wedstrijden tegen de drie bovenste ploegen slechts één punt behaald. Dit jaar 
stuntte RKZVC al enkele keren tegen hoog geklasseerde ploegen.  
 
Nu is het winterstop en op 2 januari gaat RKZVC voor een trainingskamp een kleine week naar Malaga. 
 
 
14-12-2019 RKZVC 1 - Blauw Wit ‘34: 7 - 3 (trainingskamp Malaga) 
Na een goed ontbijt, zijn we zaterdag vertrokken naar het voetbalveld met de mooie naam: Poli Municipal Arroyo de la 
Miel, voor de wedstrijd tegen Blauw Wit ’34 uit Leeuwarden. Deze ploeg speelt in de 1e klasse E zaterdag en staat op 
een verdienstelijke, gedeelde eerste plaats. We begonnen met een redelijk vertrouwde opstelling, met hier en daar een 
paar wijzigingen. De gehele wedstrijd was RKZVC de bovenliggende partij en we wonnen uiteindelijk met 7-3. De score 
had, gezien de kansen nog hoger uit moeten vallen en de 3 tegendoelpunten, waren onnodig. Voor RKZVC scoorden 
Joey, Wouter, Jouke en Harm ieder een maal en Sjors trof drie maal het net. 
In de loop van de tweede helft werd bijna iedereen van de reserve bank ingebracht en zo speelden veel spelers hun 
eerste minuten in 2020. Deze wedstrijd was een prima moment om het goede gevoel weer terug te krijgen en laten we 
hopen dat we aanstaande zaterdag 11 januari dit een vervolg kunnen geven als we om 17:00 uur de volgende 
oefenwedstrijd, thuis tegen FC Winterswijk spelen. Dit is tevens de laatste oefenwedstrijd voordat op zondag 19 januari 
de eerste competitie wedstrijd weer gespeeld wordt. 
 
 

Voorbeschouwing RKZVC - Unitas met Sven Jurjus 
Aanstaande zondag vindt de eerste wedstrijd van het jaar 2020 weer plaats. Qua jaartal hebben we 
nu een gelijkspel maar qua voetbal moeten we nog om de hoogste plekken strijden. RKZVC staat 
voor een bijzonder jaar. We vieren dit jaar het 75-jarig jubileum. Door de supportersclub “de 
Neefjes” is er een nieuwe aanvoerdersband gesponsord met daarop het jubileumlogo.  
 
Ook dragen alle keepers een tenue met het jubileumlogo daarop. We zijn in gesprek gegaan met 
Sven Jurjus, aanvallende middenvelder van RKZVC. Sven is 29 jaar en woonachtig in 
Lichtenvoorde. Hij werkt als persoonlijk begeleider bij zorginstelling Estinea, een huis voor mensen 
met een meervoudige beperking. 
  
Je bent in 2011 van Longa ’30 naar RKZVC gegaan. Wat was je reden om bij ons te komen? 
Ik voetbalde bij Longa ’30 in het 2e elftal. Het 1e elftal voetbalde destijds ook hoofdklasse. Voor mij was het lastig om bij 
de 1e selectie van Longa ‘30 te komen. Bern Hummelink (oud 1e elftal speler) benaderde mij om bij RKZVC te komen 
voetballen. Michiel Krabbenborg ging op dat moment naar AZSV en er was dus behoefte aan een middenvelder. 
Aangezien ik het leuk zou vinden om in een 1e elftal te voetballen heb ik de overstap gemaakt. We voetbalden op dat 
moment in de 3e klasse en dat was voor mij een goed niveau. Helaas degradeerden we dat jaar naar de 4e klasse. We 
kregen een nieuwe trainer (Laurens Knippenborg) en vanaf dat moment zijn we snel opgeklommen naar de hoofdklasse. 
Het verhaal kennen we! 
  
Je broer, Hidde Jurjus, is 1e keeper bij de Graafschap. Heb je zelf ambitie gehad om prof te willen worden? 
Tuurlijk! Als klein jongetje wilde ik heel graag profvoetballer worden. Ik had wel redelijk wat talent en werd regelmatig 
uitgenodigd door de KNVB en mocht één keer op proef bij de Graafschap. Maar helaas is dat beetje talent er bij mij niet 
zo uitgekomen zoals bij Hidde. Ik weet wel dat mijn broertje er erg hard voor moest werken en er veel voor moet laten. In 
de betaald voetbalwereld moet je voor jezelf opkomen, je moet je mannetje staan. Ik ben dan ook erg trots op Hidde! 
  
Je vader was keeper bij Longa ‘30 en nu keeperstrainer bij AZSV. Waarom ben jij geen keeper geworden? 
Vroeger was ik als kleine jongen altijd aan het voetballen, maar stond weinig in de goal. Door mijn vader ben ik ook niet 
gepusht om keeper te worden. Ik kan dan ook echt niet duiken, alleen op rechts lukt dat een beetje! 
  



  

118 
 

Jullie zijn een echt voetbalgezin, je zus Aty heeft gevoetbald bij de dames van de Twentse voetbalschool. Hoe 
gingen je ouders om met jullie talent? 
We zijn allemaal altijd gelijkwaardig behandeld. Mijn broer werd door de Graafschap opgehaald en mijn zus kon al met de 
bus naar Enschede, dus daar hadden ze niet veel extra tijd voor nodig. Ze konden hun tijd dus goed verdelen over de 3 
kinderen, onbewust deden ze dat prima. 
  
Jullie zijn op trainingskamp naar Malaga geweest en hebben daar een oefenwedstrijd gespeeld tegen, de 
nummer 1 van de 1e klasse, Blauw wit ’34. De uitslag was 7-3. Was de uitslag geflatteerd? 
We kwamen al gauw op een achterstand. We hadden zeker moeite om ons eigen niveau te behalen, uiteindelijk hebben 
we dik verdiend gewonnen maar we gaven de doelpunten veel te eenvoudig weg. Het was een bijzondere tegenstander 
welke duidelijk op vakantie was! 
  
Wat hebben jullie daarnaast gedaan op trainingskamp? 
We hebben enkele trainingen en een teambespreking gehad. Het accent lag dit jaar duidelijk op het teamproces. We 
hebben een heel aantal mooie jaren gehad maar de 1e seizoenshelft was duidelijk een wat mindere periode. We 
moesten meer tegenslagen incasseren. We hebben enkele wedstrijden verloren die we vorig jaar wel hadden gewonnen. 
Dit brengt dan soms ook negatieve gedachten met zich mee, dus op dit moment staat het teambelang voorop. 
  
Is de nieuwe trainer al bekend en speel je volgend seizoen nog bij het 1e elftal? 
Er zijn op dit moment gesprekken gaande met trainers maar er zijn nog geen namen genoemd. Ik kijk per jaar of ik 
doorga, maar zie nu zeker geen reden om te stoppen. We hebben een ontzettend leuk vriendenteam. Op een lager 
niveau spelen kan altijd nog! Een nieuwe trainer kan ook een extra motivatie zijn maar zolang het plezier in voetballen er 
is, ga ik op dit niveau door. 
  
Wat verwacht je van de tegenstander Unitas uit Gorinchem? Ze zijn koploper en hebben nog maar 1 wedstrijd 
verloren, 5 wedstrijden gelijk. 
Ik ken de tegenstander nog niet, dit is de laatste wedstrijd uit de eerste seizoenshelft. Ze zullen zeker wel goed kunnen 
voetballen en waarschijnlijk meer balbezit hebben dan wij. We moeten zelf een top dag hebben en scherp zijn in de 
omschakeling, dan hebben we kans op een overwinning. We zullen er alles aan doen om ook het publiek weer een mooie 
wedstrijd te laten zien. 
  
Verwacht je dat je een basisplaats hebt? 
Ik hoop het wel maar dat zal na de training, op donderdag, wel duidelijk worden. Bij ons is iedereen fit behalve Waldo 
Rhebergen. Hoe lang zijn herstel nog duurt is niet bekend. Jens Schutten mag ivm. een schorsing niet spelen. 
  
Wat is de doelstelling voor dit jaar?  
We zijn op dit moment met de stand niet ontevreden. In het linkerrijtje eindigen, is wel de doelstelling. Alles wat we dan 
nog meer behalen zou mooi zijn! 
  
Wat wordt de eindstand aanstaande zondag? 
Een 2-1 overwinning, hopelijk schiet ik er ook nog 1 in! 
  
Sven, bedankt voor dit leuke gesprek en heel veel succes aanstaande zondag. 
  
19-1-2020 RKZVC 1 - Unitas: 0 - 3 (0 - 1) 
Op overwinning Unitas valt niks af te dingen 
Op voorhand viel te verwachten dat het tegen koploper Unitas een moeilijke wedstrijd zou worden. In de praktijk bleek dat 
ook. Bij balbezit van RKZVC zetten ze snel druk en daarnaast bepaalde Unitas grotendeels het spelbeeld door hun snelle 
en korte combinaties. Mogelijk werden ze hierbij ook iets geholpen door de meer verdedigende tactiek van Zieuwentse 
kant: lange tijd leek het dat RKZVC voetbalde om niet te verliezen. De hoop is dan dat het lang 0-0 blijft en met een 
counter kunt verrassen of in het laatste half uur, als het nog steeds gelijk staat, nog wat kansen krijgt. Vandaag dus niet. 
Na het inleidende eerste kwartier kreeg Unitas voor rust al vijf behoorlijk goede kansen. Bij de eerste na 16 minuten 
trapte Sjors Storkhorst een lage vrije trap op de doellijn weg. Enkele minuten later ging een Gorkums schot voorlangs en 
daarna blokte keeper Tim Penterman een schot met de benen. De enigste kans voor RKZVC voor rust, een hard schot 
van Twan Gebbinck in de 28e minuut, werd geblokt. Zes minuten voor rust wederom een redding van Tim Penterman 
waarna de rebound via de kruising weer het veld in stuiterde. In de 43e minuut is dan eindelijk wel raak na een foute pass 
in de opbouw. Jay-Jay Meierdress kan vrij op links door lopen en schuift beheerst de 0-1 ruststand binnen in de verre 
hoek. 
 
Na rust bleef het spelbeeld grotendeels gelijk met Unitas dat op zoek bleef gaan naar de beslissende goal(s). Zij vonden 
vaak gemakkelijk de vrije man en de Zieuwentse spelers moesten veel meters maken om de ruimtes dicht te lopen. Een 
Gorkumse voorzet was een fractie te hoog zodat de kopbal over ging en een lobje ging naast. Na een lange aanval viel in 
de 62e minuut met de 0-2 van dichtbij door Daniel Alexander Walu eigenlijk al de “Vorentscheidung”. Na enkele wissels 
aan Zieuwentse kant leek RKZVC toch iets meer de aanval te zoeken. Een eerste teken daarvan was een hard schot van 



  

119 
 

Joey Belterman dat geblokt werd. Vaak miste de laatste pass echter ook de nauwkeurigheid om Unitas echt in gevaar te 
brengen. Ook kwam er door de wat meer aanvallende intenties van RKZVC meer ruimte voor snelle counters van Unitas. 
In de 83e minuut profiteerde Unitas daarvan na een lange bal die iets van richting werd veranderd. Yevghenny Marcelli 
kon vrij door lopen en tikte beheerst de 0-3 binnen. Een minuut later viel ook bijna de vierde tegengoal maar een 
Gorkumse spits tikte de voorzet in vrije positie naast. Twee minuten voor tijd had Sven Jurjus nog bijna voor de eretreffer 
gezorgd maar zijn mooie schot werd door de Gorkumse keeper met moeite uit de rechter benedenhoek getikt.  
 
Natuurlijk is dit een terechte nederlaag tegen de koploper. Voor de winter verraste RKZVC enkele keren hoog 
geklasseerde tegenstanders maar vandaag zag het daar geen moment naar uit. En komende zondag volgt de volgende 
zware wedstrijd: uit naar Juliana ’31 dat momenteel 2e staat. Natuurlijk kun je de vorm van RKZVC niet beoordelen op de 
zware tegenstanders van vandaag en komende week. Daarna komen er weer wedstrijden waar RKZVC kan bewijzen dat 
ze in de hoofdklasse mee kunnen komen.  
 
Zondag 26 januari speelt RKZVC om 14.00 uit tegen Juliana ‘31 (Malden). 
 
 

Voorbeschouwing Juliana ‘34 - RKZVC met Harm Bokkers 
Vandaag kijken we samen met Harm Bokkers vooruit op de wedstrijd Juliana’31 uit Malden tegen 
RKZVC. Natuurlijk hebben we het ook even over het trainingskamp en hoe hij zijn basisplaats tegen 
Unitas heeft beleefd. 
 
Hoe was het trainingskamp in Malaga?  
Het trainingskamp was zoals elke jaar echt weer fantastisch! Het is naast het trainen en de wedstrijd 
een goede teambuilding met de algehele gezelligheid. Daarnaast hadden we nog een teambespreking waarin de 
doelstelling voor de komende seizoenshelft besproken is. We zijn natuurlijk wel erg benieuwd welke doelstelling hebben 
jullie uitgesproken op het trainingskamp? De doelstelling is eindigen in het linke rijtje en hopelijk nog een prijs 
meepakken. We wisten dat we twee lastige wedstrijden zouden hebben direct na de winterstop. In deze twee wedstrijden 
wilden we kijken wat we konden weghalen en daarna moeten we een goede reeks neerzetten tegen tegenstanders die 
wat lager staan. 
 
Afgelopen weekend tegen Unitas begon je in de basis hoe heb je de 0-3 verloren wedstrijd beleefd?  
Laat ik het zo zeggen; het is niet voor niets de kloploper (Harm lacht). Je weet dat ploegen als Halsteren, Baronie en 
Udi’19 die je hebt gehad ook hoog staan en gewoon erg goed zijn. De bovenste ploeg, Unitas dus kregen we nog. We 
probeerden er alles aan te doen maar het zat er gewoon niet in afgelopen zondag. Je wilt proberen om net als 
bijvoorbeeld tegen IFC drie punten te pakken maar dat zat er niet in. Unitas heeft echt heel veel individuele kwaliteit en 
wij waren niet superscherp en goed. Wij moeten in dit soort wedstrijden 110% zijn om aanspraak te maken op punten. Dit 
was helaas afgelopen zondag niet het geval. 
We zijn in de twee weken in aanloop naar de wedstrijd bezig geweest met het focussen op die ploeg. Ik wist ook dat Jens 
geschorst was en dat Waldo nog geblesseerd is. Ik kreeg tegen Winterswijk extra minuten en op de training merkte ik dat 
de oefenvormen zo waren dat het mij goed lag. Daardoor hoopte ik natuurlijk wel op een basisplaats. Tijdens de laatste 
training op donderdag was er nog uitvoerig overleg over het plan en besloten we hoe we de strijd aan zouden gaan. Ik 
was blij dat ik daar vanuit de basis onderdeel van mocht zijn. 
 
Hoe ging het ondanks dat jullie de wedstrijd verloren? 
Het is natuurlijk sowieso lekker om voor het grote publiek te spelen. Normaal speel ik meestal in het 2e. Qua werk 
verzetten deed ik het goed voor mijn gevoel. Mentaal zat het ook allemaal goed, iets wat bij mij nog wel eens wat minder 
kan zijn. Af en toe maakte ik nog wat verkeerde keuzes en ik kon niet altijd voldoende balvast zijn maar al met al ik was 
heel erg blij met de 70 minuten die ik mocht maken. 
  
Vorige wedstrijd (4-4) op karakter, Juliana’31 was de betere ploeg. Wat herinner je je nog van de ploeg? 
Ik weet nog dat het een erg goed voetballende ploeg was met veel aanvallende kwaliteiten. Ze hebben erg goede 
buitenspelers met heel veel diepgang in hun spel. Maar in de verdediging zijn ze toch wat kwetsbaar wat je ook zag in de 
die wedstrijd tegen ons toen het 4-4 werd. Ze lieten ons eigenlijk steeds in leven door de voorsprong weg te geven en 
niet uit te bouwen. Continue konden we terugkomen in de wedstrijd, iets wat Unitas totaal niet toeliet. Als een ploeg ons 
in leven laat in de wedstrijd dan kunnen wij altijd stunten denk ik. 
 
Wat verwacht je van de wedstrijd aanstaande zondag en natuurlijk de grote vraag; sta je in de basis of niet? 
Ik verwacht niet dat ik in de basis sta aangezien Jens terug is. Maar ik zal zeker knokken om zoveel mogelijk minuten te 
mogen maken op de trainingen deze week. Juliana is een erg goede ploeg maar ik denk dat we een goede kans maken 
als we het ze lastig maken. Als het lang 0-0 blijft dan zie ik zeker kansen. Door een goed schot van Jens zoals tegen 
Minor of een individuele actie van Sjors maken we dan de 0-1 voorspel ik. Dan gaan de drie punten weer mee naar 
Zieuwent. 
 
Harm bedankt en veel succes zondag! 
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26-12-2019 Juliana ‘31 1 - RKZVC 1: 1 - 3 (0 - 2) 
Verrassende overwinning RKZVC op titelkandidaat 
RKZVC speelde vorige week (Unitas) en vandaag tegen twee titelkandidaten maar er was een wereld van verschil in 
beleving. Vorige week leek het allemaal nogal apathisch, vandaag werd er geknokt. Gezegd moet worden dat er ook een 
groot verschil was bij de tegenstanders. In de opbouw was Unitas vorige week erg secuur en kreeg RKZVC nauwelijks 
kansen om de opbouw te onderbreken en te counteren, vandaag kon enkele keren de opbouw van Juliana ’31 worden 
onderschept en maakte RKZVC ook de daaruit komende kansen af. Tenslotte had RKZVC ook het geluk dat Juliana de 
kansen niet benutte, mede door de goed keepende Tim Penterman. 
 
Alles bij elkaar was het een spectaculaire wedstrijd. RKZVC zocht de eerste twee minuten direct de aanval maar in de 
volgende twee minuten kreeg Juliana drie goede kansen, alle drie goed gered door Tim Penterman. In de 7e minuut 
onderschepte Jouke Knippenborg de Maldense opbouw en stuurde direct Sjors Storkhorst in de diepte weg, die 
vervolgens beheerst met een lage schuiver de 0-1 aantekende. Na een knappe vrije trap van Mart Schutten 
(ternauwernood gered tot corner) kreeg Juliana twee goede kansen: de eerste door Tim Penterman geblokt met de 
benen, de tweede net naast. Na een vrije trap in de 25e minuut buiten het zestienmetergebied van RKZVC volgde een 
razendsnelle counter. Joey Belterman stuurde Sjors Storkhorst weg vanaf eigen helft waarna hij - na de sprint tot in de 
zestienmeter - wederom beheerst met een schuiver de 0-2 op het bord zette. Juliana zette RKZVC daarna onder druk en 
werd dreigend. Een corner zeilde net voor langs en Tim Penterman verwerkte een kans tot corner zodat de voorsprong 
tot de rust werd behouden. 
 
Binnen twee minuten na rust had Jens Schutten tot tweemaal toe de kans om de wedstrijd op slot te gooien. Het eerste 
schot was te gemakkelijk, de tweede ging een halve meter naast. Vervolgens ging Juliana verder waar het voor rust 
gebleven was, alleen stond het verdedigend bij RKZVC wel wat beter. Alhoewel het soms wel wat hectisch leek voor de 
Zieuwentse goal, gaven middenveld en verdediging minder echt goede kansen weg. In de 53e minuut kwam Juliana toch 
dichterbij door een gemakkelijk gegeven penalty en was Tim Penterman kansloos op de goed genomen strafschop door 
Jeroen Meijers: 1-2. In de 63e minuut viel de definitieve beslissing. Jouke Knippenborg onderschepte de opbouw, speelde 
door naar Joey Belterman die Sjors Storkhorst de diepte in stuurde. Met een beheerste schuiver voltooide Sjors zijn 
hattrick voor 1-3. 
De wedstrijd was niet alleen spectaculair door het spel maar ook door de arbiter, zeker in het laatste kwartier. Buiten de 
nodige gele kaarten moesten bij Juliana twee spelers met rood van het veld en bij RKZVC kreeg Mart Schutten tweemaal 
geel (dus ook rood) zodat de wedstrijd eindigde met negen tegen tien. Er werd wel fel geknokt en volgens de arbiter zal 
iedere gele kaart mogelijk terecht zijn volgens de spelregels, maar het aantal kaarten paste totaal niet bij het beeld van 
de wedstrijd. Daardoor was het laatste kwartier rommelig en ging als de spreekwoordelijke kaars uit. 
 
Een prima wedstrijd van Zieuwentse kant. Bij verlies had RKZVC maar drie punten boven de nacompetitiestreep gestaan, 
nu is het verschil zes punten en draait RKZVC bovenin de middenmoot mee. 
 
Op 2 februari speelt RKZVC thuis om 14.00 tegen Moerse Boys 
 
 

Voorbeschouwing RKZVC - Moerse Boys met Wouter Pillen 
Komende zondag staat de wedstrijd tegen Moerse Boys op het programma. Om 14u zal er worden 
afgetrapt op de Greune Weide. Samen met Wouter Pillen kijken wij vooruit op deze wedstrijd. 
Wouter gaat RKZVC aan het eind van dit jaar verlaten en vertelt over deze keuze en wat hij nog wil 
bereiken in de laatste 14 wedstrijden. 
 
In het tweede deel van de eerste seizoenshelft had je een blessure waardoor je een paar 
wedstrijden niet hebt mee kunnen doen. Hoe is het daar nu mee?  
Dat klopt. Ik had inderdaad een blessure aan mijn hamstring een paar wedstrijden voor de 
winterstop. Pas na het trainingskamp voel ik me weer volledig fit! 
  
Twan heeft jouw vervangen tijdens jouw blessure, hoe heeft hij dit gedaan volgens jou?  
De laatste twee wedstrijden voor de winterstop had ik weer kunnen voetballen, maar ik was nog niet helemaal volledig fit. 
Omdat Twan het keurig deed, was er ook geen reden om te wisselen en mede daarom hebben we besloten dat ik voor 
de winterstop nog niet zou gaan voetballen. Dat is een groot compliment voor Twan. Als je op zo’n jonge leeftijd mee kunt 
in de hoofdklasse, kun je wel wat. Natuurlijk kan hij nog het een en ander verbeteren en daarom hebben wij ook veel met 
Twan gesproken over spelsituaties en mogelijkheden in het veld, maar dat is ook niet raar voor een achttienjarige jongen. 
  
Na de winterstop sta jij weer basis. Heb jij jouw oude vorm weer teruggevonden?  
Door de blessure en de winterstop had ik zo’n twee maand niet gevoetbald. Natuurlijk is het daarna even inkomen, maar 
ik voel me nu weer goed en fit. Hierin heeft het trainingskamp ook een grote bijdrage in gehad. 
  
Jij gaat na dit seizoen weg bij RKZVC? Wat heeft je dit besluit doen nemen?  
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De afgelopen 4 seizoenen waren echt top. Ik heb het naar mijn zin bij deze club en met de jongens. De keuze om RKZVC 
te verlaten is vanwege mijn privéleven. Ik woon nu samen met mijn vriendin en ik werk onregelmatig. Dat samen met de 
reistijden door het voetbal zorgt er voor dat wij een beetje langs elkaar heen leven. Ik hoop daar wat meer rust in te 
vinden en wil meer tijd maken voor andere dingen. 
  
Wat ga je doen/waar ga je heen?  
Ik ga sowieso terug naar Grol, maar het is allemaal nog niet definitief wat ik ga doen en wil daar op dit moment liever nog 
geen uitspraken over doen. 
  
Hoe vind je dit seizoen gaan tot zover? Zowel persoonlijk als met het team?  
Persoonlijk vind ik het goed gaan. Als ik fit ben, speel ik en dat vind ik mooi. Je zit natuurlijk op voetbal om te voetballen 
en voetbal is en blijft het mooiste spelletje dat er is. 
Als ik naar het team kijk, vind ik het mooi om te merken dat er steeds meer jonge jongens aan komen. Die kunnen steeds 
beter aanhaken en dan merk ik dat RKZVC echt nog wel jaren vooruit kan. Er wordt nog wel eens gezegd dat er na deze 
gouden generatie een groot verval zal volgen. Maar met de lichting die hier achteraan komt, kan men nog wel even 
vooruit. Dat moet natuurlijk nog blijken, maar de jonge jongens die er aan komen hebben echt veel kwaliteit. En dat vind 
ik mooi om te zien. 
  
Wat verwacht je van de wedstrijd tegen Moerse Boys? Zij staan twaalfde, jullie zevende met 4 punten meer?  
In de uitwedstrijd kwamen wij snel op een 0-2 voorsprong, maar door een ongekende felheid en fanatisme vanuit Moerse 
Boys hebben wij dit verspeeld en werd het uiteindelijk nog 2-2. Hierbij kwamen wij zelfs nog goed weg, want door mijn 
toedoen kregen zij op het eind nog een penalty. Tim stopte deze gelukkig zodat we nog een puntje overhielden. 
Op het middenveld hadden wij het vooral moeilijk tegen Moerse Boys. Zij geven nooit op en gingen constant volle bak. 
Komende zondag moeten wij ons beter wapenen tegen hun karakter en doorzettingsvermogen en dan houden wij de 
punten ‘gewoon’ in Zieuwent omdat wij voetballend meer kwaliteit hebben. Ik zet mijn geld dan in op een 3-1 overwinning 
voor ons. 
  
Wat hoop jij nog te bereiken voor het eind van dit seizoen?  
Op het trainingskamp hebben wij met elkaar afgesproken om in het linker rijtje te eindigen en daar moeten wij vol voor 
gaan. Er zijn een paar ploegen die echt beter zijn dan wij, maar wij doen voor veel ploegen ook zeker niet onder. Ergens 
tussen de vijfde en achtste plek moet daarmee haalbaar zijn. 
Voor mij persoonlijk heb ik de doelen om fit te blijven en minuten te maken. Daarnaast wil ik van waarde blijven tot aan de 
laatste minuut van het seizoen. Ik wil genieten van alles wat Zieuwent mij biedt en heeft geboden. 
  
Wouter bedankt en succes komende zondag!  
 
2-2-2020 RKZVC 1 - Moerse Boys 1: 2 - 1 (2 - 1) 
RKZVC houdt voorsprong na rust vast 
Beide ploegen hadden vorige week prima overwinningen behaald (4-0 en 3-1). De vraag vooraf was natuurlijk wie van 
beide het goede resultaat van vorige week zou voortzetten. Dit leverde best een boeiend schouwspel op, misschien juist 
ook omdat de opbouw aan beide kanten regelmatig slordig was. Uiteraard komt dat mede omdat de ploegen aan elkaar 
gewaagd waren en er bijna continu gejaagd werd op de bal en er dus niet altijd veel tijd was om nauwkeurig te spelen. 
Het eerste half uur had Moerse Boys (Klein Zundert, achter Breda bij de grens) iets meer spelaandeel. Een schot uit een 
schuine hoek op de benen van keeper Tim Penterman was de eerste waarschuwing van de Zunderttenaren. In de 12e 
minuut was het raak na een voorzet van rechts die door Daan van den Broek vanaf de vijfmeter en via de benen van Tim 
Penterman werd binnen gekopt voor de 0-1. Twee minuten later redde Tim op een Zundertse kans na een te korte 
terugspeelbal en in de 18e minuut schoot Moerse Boys vanuit een schuine hoek naast. Een niet al te hard schot van 
Sven Jurjus in de 20e minuut was de eerste Zieuwentse waarschuwing. Een minuut later scoorde Sven echter wel nadat 
hij een pass in de opbouw onderschepte en vrij op goal af kon gaan. Met een halve stift maakte hij de 1-1. Met een schot 
van Sjors Storkhorst op de benen van de Zundertse keeper begon het Zieuwents kwartiertje voor rust. Joey Belterman 
zag 2x achter elkaar zijn schot geblokt worden en Remco van Leeuwen schoot over. Een razendsnelle counter via Sjors 
Storkhorst en Joey Belterman in de 45e minuut leidde de 2-1 in. Sjors Storkhorst legde terug op Jens Schutten die 
onderuit werd gehaald. Wouter Pillen schoot onberispelijk binnen voor de ruststand. 
 
De eerste 22 minuten na rust zette Moerse Boys direct weer druk. Afgezien van twee schoten (hoog over en recht op Tim 
Penterman) leidde dat niet tot echte kansen. Daarna voetbalde RKZVC tien minuten voornamelijk op de helft van Moerse 
Boys. Een steenharde vrije trap in de 67e minuut van Jens Schutten spatte uiteen op de rechter kruising. Een minuut 
later schoot Jens recht op de keeper. Een schot van Remco van Leeuwen ging ruim over. Omdat de 3e Zieuwentse goal 
niet viel, kon Moerse Boys blijven geloven in een beter resultaat en drong RKZVC weer terug op eigen helft. Een schot 
ging hoog over en een ingekopte cornerbal werd door Tim Penterman met één hand gepakt. De spanning liep op. In de 
87e minuut werd eerst een inzet van Moerse Boys geblokt waarna Tim Penterman de rebound katachtig uit de linker 
bovenhoek weg stompte. In de counter was het echter RKZVC dat nog twee goede mogelijkheden kreeg. De eerste in de 
88e minuut kon ternauwernood door de Zundertse verdediging tot corner gered worden. In de 93e minuut kopte Harm 
Bokkers recht op de handen van de keeper. 
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Het is de eerste keer dit seizoen dat RKZVC twee wedstrijden achter elkaar wint. Een belangrijke overwinning omdat je 
hierdoor het gevoel hebt dat je met 2 overwinningen uit drie wedstrijden behoorlijk goed uit de winterstop bent gekomen. 
Ook belangrijk omdat je hierdoor bovenin de middenmoot mee blijft draaien en de afstand naar de onderkant weer iets is 
toegenomen. Een goede basis om de komende weken op door te bouwen. 
 
Zondag 9 februari speelt RKZVC om 14.30 uit tegen EHC/Heuts (Hoensbroek): wedstrijd afgelast vanwege storm. 
 
 

Voorbeschouwing RKZVC - Silvolde met Mart Schutten 
Voorbeschouwing RKZVC - Silvolde met Mart Schutten 
Aanstaande zaterdag vindt de eerste derby van dit jaar weer plaats, RKZVC - Silvolde. We zijn in 
gesprek gegaan met Mart Schutten, middenvelder van RKZVC. 
 
Mart is 30 jaar en nu nog woonachtig in Zieuwent maar hij verhuist binnenkort naar Aalten. Hij is 
opgeleid als Docent Lichamelijke opvoeding en is mede-eigenaar van Bubbelbal. Destijds hadden 
ze voor de “gein” bubbelballen aangeschaft met een toenmalige teamgenoot maar dit is uitgegroeid 
tot een heus bedrijf waarvoor hij fulltime werkt! 
 
Je bent afgelopen seizoen gestopt omdat je het voetbal moeilijk kon combineren met het werk. Wat heeft je doen 
besluiten om toch weer met dit team mee te spelen? 
Aangezien mijn werk vaak ook in de weekenden is, is het lastig om te combineren. Het kwam wel eens voor, dat ik moest 
werken maar ook een wedstrijd moest spelen. Toen heb ik besloten om te stoppen. 
In de 1e seizoenshelft heb ik met heel veel plezier een aantal wedstrijden met het 3e elftal meegespeeld. Na een rustige 
periode, qua werk en privé, kwam ik er achter dat ik het trainen, maar zeker het spelen in teamverband mis. Natuurlijk 
had ik het team gevolgd en heb ik de trainer maar eens benaderd of ik eventueel weer met de groep mee zou kunnen 
trainen. In goed overleg met de spelersgroep hebben we besloten dat ik vanaf nu ook weer wedstrijden speel. Maar er 
zullen dus zondagen zijn dat ik niet mee speel in verband met mijn werk. 
 
Hoe fit ben je nu? 
Het afgelopen half jaar ik met 2 kameraden hardgelopen om de conditie op peil te houden. Maar je merkt dat deze sport 
toch anders is dan het voetbal. Hardlopen is een duurloop en voetballen is een intervaltraining en dat is veel zwaarder! 
Het belangrijkste is dat ik nu weer ritme krijg. Op dit moment ben ik weer op het niveau, zoals ik dat eind vorig seizoen 
ook was. Door het gebruik van de GPS-vesten kunnen we zien dat de intensiteit weer even hoog is als in mei 2019. In de 
wedstrijd tegen Juliana ‘31 ben ik voor het eerst weer in de basis gestart. Ik merkte in deze wedstrijd ook dat ik de nodige 
kilometers weer kan maken. De rol van een middenvelder is om veel te bewegen tussen de linies van het zestienmeter 
gebied. Het mooiste van een goede conditie is dat je in de laatste minuten een verschil kunt maken door nog een mooie 
pass te geven. 
 
De KNVB is aan het onderzoeken om de hoofdklasse zaterdag- en zondag eventueel in 1 competitie te laten 
spelen. Wat zou je hiervan vinden? 
Ik zie dat zeker erg positief. We zouden dan ook veel meer wedstrijden gaan spelen tegen ploegen uit de regio, bv. AZSV 
uit Aalten. De afstanden worden dan ook kleiner voor iedereen. Dit zou zeker mooi zijn voor het amateurvoetbal. Voor mij 
persoonlijk niet zo, tenzij alle zaterdagwedstrijden ’s avonds gespeeld worden. 
 
Jeroen Spies wordt de nieuwe trainer volgend seizoen. Heb je al met hem gesproken? 
Nee, nog niet. De gesprekken zijn geweest met een aantal spelers uit het team, daar was ik niet bij. Op dat moment sloot 
ik net weer aan bij de groep. Volgend seizoen zal ik zeker met hem om tafel moeten. Hij moet namelijk wel goedkeuren 
dat ik eventueel een wedstrijd niet kan spelen. Dit zullen we dan wel zien. Wat mij betreft blijf ik volgend jaar gewoon 
beschikbaar bij dit mooie team. 
 
Jullie hebben nu een serie van 2 gewonnen wedstrijden gehad. De laatste wedstrijden waren knappe 
overwinningen tegen Juliana en Moerse Boys. Was het vervelend voor jullie dat afgelopen zondag de wedstrijd 
afgelast werd. 
Nee, voor ons zeker niet. We zijn een goede ploeg en dan maakt het niet uit dat we een weekend niet spelen. De flow is 
goed, dus we moeten deze zaterdag tegen Silvolde gewoon vast blijven houden. Hopelijk laat storm “Dennis” niet al te 
veel van zich horen en kan de wedstrijd gewoon gespeeld worden. 
 
Jullie eindigden het jaar 2019 met een aantal blessures. Wouter Pillen is inmiddels weer in de basis gestart maar 
hoe is het met de blessure van Waldo Rhebergen? 
Waldo heeft vanaf vorige week donderdag weer met de groep meegetraind. Ik weet niet of hij zaterdag op de bank zit 
maar hij zal niet lang meer op zich laten wachten! 
 
Wat verwacht je van de tegenstander Silvolde? 
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Ik denk dat het een wedstrijd gaat worden waar veel strijd in zit. Zij hebben lange mensen en ze zullen veel de lange bal 
gaan spelen. Daarom zullen we het voetballend moeten oplossen. Het zal een fysiek zware wedstrijd worden waarbij we 
hopen dat de wind meevalt.  
 
Je oude teamgenoot Wout Blasman speelt ook bij Silvolde. 2 weken geleden werd hij gewisseld omdat hij niet in 
vorm is. Ga je wel een extra mannetje bij hem neerzetten? 
Ik denk dat Wouter Pillen of Michiel Krabbenborg hem zaterdag prima onder controle zullen houden! Dus waarschijnlijk 
kunnen we een mannetje minder op Blasman zetten (hahaha)!!!!! 
 
Wat wordt de eindstand aanstaande zaterdag? 
Een 3-1 overwinning, hopelijk schiet ik er ook een keer één in! Ik zal rustig blijven en dan de bal tussen de 2 palen 
schieten!!!! 
 
Mart, bedankt voor dit leuke gesprek en heel veel succes aanstaande zaterdagavond. 
 
15-2-2020 RKZVC 1 - Silvolde 1: 1 - 0 (0 - 0) 
Benauwde overwinning 
Onder een behoorlijke publieke belangstelling (naar schatting 700 toeschouwers) maakten beide streekgenoten er wel 
een aardig kijkspel van maar was het spelniveau gewoontjes. Lange tijd heersten beide verdedigingen en kwamen er 
alleen maar kleine kansjes.  
RKZVC begon nog wel met enkele “bijna mogelijkheden” op een kans maar daarna had Silvolde meer spelaandeel, 
echter ook zonder kansen uit te spelen. In de 23e minuut kwam Sjors Storkhorst voor de eerste keer op links door maar 
zijn schot vanuit een schuine hoek werd weg gestompt. Enkele minuten later volgde een mooie voorzet van Toby 
Bokkers waarop Sjors Storkhorst met een snoekduik naast kopte. Op een mooie pass van Joey Belterman in de 28e 
minuut werd Sjors Storkhorst een halve meter buiten de zestienmeter onreglementair gestopt waarop Wouter Ebbers van 
Silvolde met rood van het veld moest. De vrije trap van Sjors die daarop volgde, ging via de Silvoldse keeper en de paal 
er niet in. Het doelgevaar van Silvoldse kant kwam eigenlijk alleen via vrije trappen en corners. Enkele minuten voor rust 
had Jens Schutten nog een mooie actie maar zijn schot uit de draai ging een meter langs de kruising. 
 
Het eerste (en laatste) kwartier na rust was niet te zien dat Silvolde met een man minder op het veld stond. Keeper Tim 
Penterman redde meteen al netjes op een schot van buiten de zestien en in de 54e minuut kwam een Silvolds schot op 
de lat. Van de 65e tot de 77e minuut zette RKZVC volledig druk op Silvolde. Dat begon eerst met een serie van vier 
schoten die allen werden geblokt. Na een mooie aanval kon de lage voorzet nog net onderschept worden voor die bij een 
vrijstaande Zieuwentse speler kon komen. Twee kopballen van Jens Schutten en een schot van Sjors Storkhorst gingen 
over. In die periode was er alleen een schot(je) van Wout Blasman die een jaar geleden nog voor RKZVC speelde. In de 
77e minuut had de druk van RKZVC wel succes. Waldo Rhebergen draaide zich aan de rechterkant mooi vrij, het schot 
van Jens Schutten werd gepareerd maar Sjors Storkhorst was er als de kippen bij om met het hoofd de 1-0 op het 
scorebord te zetten. Uiteraard had Silvolde hierna niks meer te verliezen en ging opportunistisch vol in de aanval zodat 
RKZVC het laatste kwartier weer onder druk kwam te staan. Je zou RKZVC kunnen verwijten dat ze het spel niet beter 
uitspeelden door meer op balbezit te spelen en door het veld groot te houden. Anderzijds gaven ze ook geen echt grote 
kansen weg, zeker niet vrij voor goal en ook Tim Penterman toonde zich weer een betrouwbare sluitpost van de 
verdediging. Hij tikte een vrije trap netjes over, een kopbal ging ruim over, een schot ging recht op Tim af en in de laatste 
minuut van de blessuretijd tikte Tim een schot mooi uit de bovenhoek. 
 
In een derby tussen streekgenoten weet je het nooit. Het is dit seizoen echter de eerste keer dat RKZVC drie wedstrijden 
achter elkaar wint en dus een goede serie neer zet. Ze zijn goed uit de winterstop gekomen. Alles bij elkaar is het een 
prettige overwinning voor RKZVC dat zich hierdoor nog beter aan de bovenkant van de middenmoot positioneert. 
 
ZATERDAG 22 februari speelt RKZVC om 17.00 uit tegen ATC '65 (Hengelo Ov) voor de beker en ZATERDAG 29 
februari speelt RKZVC om 19.00 de derby uit tegen Longa ‘30. 
 
 
22-2-2020 ATC ‘65 1 - RKZVC 1: 0 - 7 (0 - 4) (beker) 
Ruime over bekerwinning tegen zaterdag 4e-klasser 
Natuurlijk moest RKZVC deze wedstrijd (gemakkelijk) kunnen winnen tegen de Hengelose (Ov) zaterdag 4e-klasser. 
Hoewel RKZVC ook nog veel meer had kunnen scoren, kreeg het ook een vijftal goede kansen tegen. Keeper Marc Teloh 
verrichtte een aantal goede reddingen.  
Scoreverloop: 
6e minuut 0-1 vrije trap naast zestienmeter. Na kort tikje van Joey Belterman ging Sjors Storkhorst met bal naar 

binnen en schoot vanaf rand zestienmeter hard binnen.  
14e minuut  0-2 voorzet op maat van Waldo Rhebergen wordt door vrijstaande Sven Jurjus binnen gekopt. 
38e minuut  0-3 mooie steekpass van Joey Belterman wordt door Sven Jurjus mooi met een lage schuiver binnen 

geschoven. 
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40e minuut 0-4 een pass van Waldo Rhebergen wordt na een kluts door Sjors Storkhorst met het hoofd ‘gecontroleerd’ 
en ineens uit de lucht binnen geschoten. 

63e minuut 0-5 mooie doorspeelbal van Waldo Rhebergen wordt snoeihard door Jouke Knippenborg via onderkant lat 
afgerond. 

71e minuut 0-6 mooie steekpass van Remco van Leeuwen wordt gecontroleerd door Björn Doppen gecontroleerd en 
secuur in de verre hoek afgerond. 

79e minuut 0-7 assist onbekend, Björn Doppen schiet mooi in de verre hoek voor de eindstand. 
 
Hiermee heeft RKZVC de volgende bekerronde (de laatste 16 = achtste finale) van district oost bereikt waarin het 
wederom uit speelt tegen zaterdag 1e-klasser SVZW uit Wierden. 
 
Op 29 februari speelt RKZVC uit om 19.00 de derby tegen Longa ’30. 
 
 

Voorbeschouwing Longa ’30 - RKZVC met Waldo Rhebergen 
Wij blikken samen met Waldo Rhebergen vooruit op de derby tegen Longa. Deze derby zal 
komende zaterdag om 19u worden afgetrapt in Lichtenvoorde. Waldo, bezig aan zijn vierde en 
laatste seizoen in Zieuwent, is na tweeënhalve maand eindelijk weer fit en kan niet wachten totdat 
de wedstrijd begint. 
 
Jij bent net weer terug van een blessure. Hoe is dit gekomen en hoe gaat het hier nu mee?  
Tweeënhalve maand geleden ben ik tijdens een thuiswedstrijd ongelukkig op de voet van een 
tegenstander gaan staan. Daarbij klapte mijn eigen enkel dubbel en daar heb ik een lange blessure 
aan overgehouden. Nu gaat het weer goed en ben ik weer fit. Tegen Silvolde heb ik weer de eerste 
minuten kunnen maken en vorige week heb ik weer een volle trainingsweek gehad. Tegen ATC heb ik weer 90 minuten 
mee kunnen doen. Hier heb ik eigenlijk geen reactie op gehad, dus dat is top! 
  
Hoe gaat het seizoen met het team tot dusver volgens jou?  
Vooral de afgelopen weken, na de winterstop, doen wij het goed. Dan zie je dat we in een bepaalde winning mood zitten. 
Dat heeft de afgelopen weken ook de nodige punten opgeleverd. Dat komt deels ook door de vastigheid en 
herkenbaarheid in de ploeg. Dat hebben we toch een poosje niet gehad, met verschillende redenen (blessures, 
schorsingen, etc.). De afgelopen wedstrijden hebben we weer laten zien wat wij kunnen en wij komen weer in de buurt 
van ons eigen topniveau. 
  
 
Jij gaat komend seizoen weer terug naar Rekken, wat heeft jou deze keuze doen maken?  
Die keuze speelde al wel langer in mijn hoofd en nu komt het er echt van. Ik vind voor mijzelf dat ik een bepaald punt heb 
bereikt, dat het mooi is geweest. Na jaren lang voetbal op hoog niveau, is het nu een keer tijd voor een stapje terug. Meer 
tijd krijgen voor andere dingen. Sportclub Rekken is gewoon mijn club, daar is het voor mij allemaal begonnen. Om de 
cirkel weer rond te maken is het mooi om daar weer terug te komen. Een paar vrienden van mij voetballen daar ook in het 
eerste en daarnaast wil ik ook meer tijd besteden met de kleine. Dus dat maakte de keuze eigenlijk niet heel moeilijk.  
  
Komende wedstrijd tegen Longa. Dat is voor de Zieuwentse voetballers een extra beladen wedstrijd. Is dit voor 
jou ook zo? Of merk jij dit minder?  
Dat heb ik natuurlijk ook en voor mij is het nu eigenlijk nóg specialer dan voorgaande derby’s tegen Longa. Het is voor mij 
de laatste Lichtenvoorde-Zieuwent derby en ik denk de laatste keer dat ik voor zoveel mensen ga voetballen. Verder leef 
ik denk ik net zo veel naar zo’n wedstrijd toe als iemand die uit Zieuwent komt. Dat gevoel krijg je mee en dat neem je 
over van anderen. Dat groeit alleen maar in de loop der jaren. Ik ben echt de hele week al met komende zaterdag bezig. 
  
Wat verwacht jij van deze wedstrijd? Zij staan met één verliespunt meer 2 plekken lager dan jullie.  
Wij hebben sowieso wat goed te maken na de wedstrijd tegen Longa in Zieuwent. Nu zijn we in vorm, dat hebben we 
laten zien. Wij zitten in de goede flow met een goed ritme. Dan hoop ik dat we die lijn kunnen voortzetten. Maar zo’n 
derby blijft een wedstrijd op zich. Er gaat in deze wedstrijd zeker gescoord worden. Wij komen goed voor de dag met een 
0-1 voorsprong. Waarbij Longa daarna op 1-1 komt en in de tweede helft beslissen wij de wedstrijd met 1-2 om 
vervolgens de wedstrijd uit te spelen.  
  
Verwacht jij basis te staan zaterdag?  
Om basis te staan, moet je 100% fit zijn. Ik vind dat ik dat ben, maar ik durf niet met zekerheid te zeggen dat ik basis sta. 
Ik hoop het natuurlijk, maar de keuze blijft aan de trainer. Wij kunnen op verschillende manieren spelen en aangezien 
bijna iedereen fit is, zijn er veel opties. 
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Is er nog iets dat jij wil delen met de supporters?  
Dit is natuurlijk mijn laatste seizoen en de laatste maandjes breken nu aan. Ik wil alles geven om dit een mooi einde te 
geven. Wel wil ik alvast iedereen bedanken voor de geweldige jaren en alle gezelligheid. Ik heb het ontzettend naar mijn 
zin gehad en heb hier een perfecte combi van lol en prestatie gevonden. Daarvoor ben ik iedereen ontzettend dankbaar. 
 
29-2-2020 Longa ´30 1 - RKZVC 1: 0 - 3 (0 - 2) 
RKZVC heerst op Longa-terrein 
Naar schatting bezochten ongeveer 2500 toeschouwers de tweede gemeentelijke derby in de hoofdklasse B in dit 
seizoen. In september won Longa ’30 verdiend in Zieuwent, nu was de winst overtuigend voor RKZVC. Een derby is altijd 
een wedstrijd op zich en de uitslag is nauwelijks te voorspellen ongeacht de stand in de competitie. RKZVC had vandaag 
duidelijk de vorm van de dag en op de overwinning valt dan ook niets af te dingen. Meestal worden aanvallers bij naam 
genoemd maar vandaag verdienen de verdedigers Toby Bokkers, Wouter Pillen, Michiel Krabbenborg en Bart te Focht 
het om genoemd te worden. Ze speelden, gesteund door het goed draaiende middenveld, een puike partij waardoor ze 
Longa geen moment het idee gaven dat er iets te halen viel. 
Longa begon iets sterker en op een mooi schot in de 8e minuut volgde een goede redding van keeper Tim Penterman. 
Daarna nam RKZVC het initiatief over. Op aangeven van Remco van Leeuwen kwam Sjors Storkhorst vrij door maar hij 
treuzelde net iets te lang waardoor de snel uitgelopen Longa-keeper zijn inzet kon blokken. Enkele minuten later volgden 
met twee afstandsschoten van Longa nog enige dreiging maar daar bleef het dan ook lange tijd bij. In de 23e minuut 
kwam de verdiende voorsprong voor RKZVC. Na een vrije trap van Joey Belterman hinderden de Longa-keeper en een 
verdediger elkaar waarna Jens Schutten van dichtbij gemakkelijk de 0-1 binnen kon tikken. Enkele minuten later redde de 
Longa-keeper knap op een vrije kopkans van Wouter Pillen waarna Sjors Storkhorst de rebound naast schoot. In de 
35e minuut gaf Waldo Rhebergen een mooi passje achter de Lichtenvoordse verdediging waarna Sjors Storkhorst binnen 
de zestien door de Longa-keeper werd aangetikt. Hoewel de Longa-keeper in de goede hoek zat en de bal nog raakte 
ging de door Wouter Pillen genomen penalty er toch in voor de 0-2. Op slag van rust tekende een mooi schot van Longa 
en dito redding van Tim Penterman voor de laatste actie. 
 
Uiteraard probeerde Longa na rust de aansluitingstreffer te forceren met meer aanvallend spel. In de 54e minuut velde 
Sjors Storkhorst met een wereldgoal echter het vonnis over Longa. Een uittrap van Tim Penterman werd door Waldo 
Rhebergen door gekopt, in de middencirkel taxeerden twee Longa-spelers de opstuitende bal verkeerd waarna Sjors - na 
de 2e keer dat de bal op stuiterde - weergaloos van binnen de middencirkel ineens via de paal binnen schoot voor de 0-3. 
Longa probeerde het nog even en had het geluk niet mee met een mooie omhaal vanaf rand zestienmeter die via de lat 
over ging. Longa begon met regelmaat hoge ballen voor de pot te gooien maar die werden meestal door de kopsterke 
Zieuwentse verdedigers verwerkt. RKZVC speelde het laatste half uur geroutineerd uit: het nam geen risico, in balbezit 
werd er rustig rond gespeeld en geloerd op eventuele kansen. Die kwamen er niet meer. Longa had nog wel een 
schotpoging (ruim over) en een kopbal na een corner die een meter langs ging. 
Het resultaat van vandaag is niet alleen een mooie revanche op de nederlaag in september maar vooral ook een goed 
vervolg van de resultaten in de laatste weken met vier overwinningen op rij. Hiermee is RKZVC op een gedeelde vijfde 
plaats gekomen met vier punten voorsprong op de middenmoot. 
Woensdag 4 maart speelt RKZVC in Wierden tegen zaterdag 1e-klasser SVZW (achtste finale beker). 
 
Op 8 maart speelt RKZVC thuis om 14.00 tegen IFC (Hendrik Ido Ambacht). 
 
 
4-3-2020 SVZW 1 - RKZVC 1: 6 - 0 (2 - 0) (1/8e finale beker) 
Inspiratieloos RKZVC uit de beker 
We zouden het Wierdense SVZW tekort doen door te zeggen dat de grote nederlaag alleen komt doordat RKZVC 
inspiratieloos speelde. SVZW speelde fanatiek, tikte goed en liep regelmatig de Zieuwentse verdediging er op snelheid 
uit. Afgezien van de goals hadden ze nog een aantal opgelegde kansen. Daarnaast keepte Tim Penterman goed. Aan de 
goals kon hij niks doen. Hij voorkwam enkele doelpunten bij doorgebroken Wierdense spelers en bovendien stopt hij ook 
nog een penalty. 
RKZVC had voor rust twee kansen: in het begin voor Sjors Storkhorst (naast) en kort voor rust voor Mart Schutten (op 
keeper). Na rust kreeg RKZVC enkele minieme schietkansjes vanuit een schuin hoek. 
Score verloop: 
17e minuut 1-0  als voorzet bedoelde bal zeilt in de verre bovenhoek 
25e minuut 2-0  corner wordt voor de 1e paal ingekopt 
55e minuut 3-0  linksbuiten kapt Zieuwentse verdediger uit en schiet laag binnen 
57e minuut 4-0  corner wordt voor de 1e paal ingekopt 
61e minuut 5-0  verdediging compleet uitgespeeld en binnen getikt 
86e minuut 6-0  penalty 
 
Dus geen beker meer voor RKZVC. Dan maar concentreren op de rest van de competitie waarin ze zondag a.s. tegen 
IFC moeten. Zowel IFC als RKZVC hebben nog een kleine kans op de 2e periodetitel. 
Op 8 maart speelt RKZVC om 14.00 thuis tegen IFC (Hendrik Ido Ambacht) 
 



  

126 
 

Voorbeschouwing RKZVC - IFC met teammanager Robert te Focht 
Aanstaande zondag spelen we de wedstrijd voor een plekje richting de 3e plaats. De tegenstander is 
IFC uit Hendrik-Ido-Ambacht. Met nog 1 inhaalwedstrijd, uit de 2e periode, te gaan, beginnen we nu 
aan de 3e periode. Voor RKZVC zal een titel in de 2e periode niet haalbaar zijn, 
maar na een serie van 4 gewonnen wedstrijden biedt het zeker kansen voor een titel in de 3e 
periode. We praten met teammanager Robert te Focht over deze wedstrijd. Robert, 57 jaar, 
werkzaam bij Eggink verpakkingen in Winterswijk. Sinds 2 jaar is hij teammanager bij de ploeg van 
Laurens Knippenborg en tevens vader van Bart te Focht, de verdediger van RKZVC. 
  
Jullie hebben woensdagavond de bekerwedstrijd gespeeld tegen SVZW uit Wierden. Een 
team uit de 1e klasse zaterdag. Jullie verloren met 6-0, hoe is dit tot stand gekomen? 
De wil om te winnen was bij een aantal spelers niet goed te zien. De inzet, zoals we deze zaterdagavond tegen Longa ’30 
lieten zien, was er in deze bekerwedstrijd minder. Tevens misten we enkele belangrijke spelers, zoals Wouter, Joey en 
Toby. De tegenstander had spelers met zeer goede individuele kwaliteiten en speelden in een hoog tempo. Doordat we 
persoonlijke fouten maakten, werd het een hoge uitslag. Maar gezegd mag wel worden dat deze tegenstander, ook erg 
lastig zou zijn, als wij allemaal ons niveau zouden halen. 
 
Doordat je deze week op woensdag een wedstrijd hebt, wordt er dan nog wel getraind deze week? 
Jazeker, er wordt gewoon op dinsdag en donderdag getraind. De dinsdagtraining was een korte maar intensieve training. 
Donderdagavond zullen we ons op zondag gaan richten. Dan worden de accenten getraind voor de wedstrijd, maar ook 
deze training zal korter zijn dan normaal. 
  
Jij bent de teammanager, wat zijn jouw taken? 
Ik heb meerdere taken maar de hoofdtaken zijn: 
- de communicatie tussen team/staf en het bestuur 
- de communicatie tussen de spelers onderling en staf 
- trainingskamp organiseren 
  
Heb je bij dit team een zware taak als manager? Zijn de wisselspelers altijd tevreden? 
In dit team heb je het als manager vrij gemakkelijk! Er zijn weinig conflicten. Vaker is het probleem dat er qua 
communicatie iets mis gaat. Dit probeer je dan recht te zetten. Het is een intelligent team, ze weten wat hun 
verantwoordelijkheden zijn, ze kennen de normen en waarden. Mocht er iets zijn dan lossen ze dat vaak zelf al onderling 
op. De wisselspelers zijn zeker weleens teleurgesteld. Het mooie is wel dat het team ze opvangt na de wedstrijd en 
erover gepraat wordt met de jongens. Ze weten zelf ook, dat we een grote selectie met fitte spelers hebben, dus niet 
iedereen maakt de gewenste speelminuten. Maar het is goed dat ze teleurgesteld zijn, dan moet ook op dit niveau. 
Gelukkig wordt dit altijd goed opgelost. 
  
Jouw zoon, Bart te Focht, is een vaste waarde in het team. Is het mooi om dit als vader en zoon met elkaar te 
beleven? En thuis? 
Superleuk! Mijn functie houdt in, dat ik mij niet met het voetbaltechnische en tactische gedeelte bezig houdt. Ik heb hier 
geen inspraak in. Doordat ik mij met deze zaken niet bezig houd, kunnen Bart en ik hierover ook geen discussie krijgen. 
Dus mocht hij wisselspeler zijn (gebeurt niet vaak, gelukkig) dan kan ik daar niets aan doen. Het is leuk om met hem 
samen in dit team te werken. 
Thuis praten we zeker over het voetbal, maar dan in de rol van vader en zoon! Details over het team of spelers 
bespreken we thuis niet. Dit is niet door ons afgesproken maar dat doen we gewoon niet! 
  
Wat weet je nog van IFC, de uitwedstrijd wonnen jullie met 0-1? 
De uitwedstrijd was koud en nat! IFC was een sterke tegenstander met een hele goede spits. We hebben deze wedstrijd 
heel veel onder druk gestaan. De opdracht aan het team was om zeer defensief te spelen en de 0 te houden, effectief 
met de kansen omgaan en hopen op een counter. Deze opdracht hebben ze uitgevoerd, zeer behoudend gespeeld en 
tegen de verhoudingen in gewonnen. 
  
Wat verwacht je van de wedstrijd zondag? 
We hopen dat we de serie van 4 gewonnen wedstrijd kunnen voort zetten. De bekerwedstrijd van woensdag is een 
incident geweest. Bijna alle spelers zijn fit en we hebben een boost gekregen van de wedstrijd tegen Longa’30. Dus als 
we het niveau van de laatste wedstrijden halen, dan zie ik zeker kansen voor ons. 
  
Wat is jullie doelstelling dit seizoen? 
Als we zondag winnen, dan kunnen we 4e komen te staan, mits Longa’30 ons helpt door tegen Baronie te winnen. De 
toppers moeten ook allemaal nog een keer tegen elkaar, dus er kunnen nog mooie dingen gebeuren dit seizoen. Zoals de 
trainer altijd zegt: het seizoen is nog niet voorbij, voordat het voorbij is! 
  
Wat wordt de eindstand aanstaande zondag? 
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Een 2-1 overwinning, ze komen maar 1x door ons verdedigende bolwerk! Wel zullen we met zijn allen moeten verdedigen 
en daar hoort dan ook iedereen bij. 
  
Robert, bedankt voor dit leuke gesprek en heel veel succes aanstaande zondag. 
 
8-3-2020 RKZVC 1 - IFC 1: 3 - 1 (0 - 0) 
Vijfde overwinning op rij! 
Op voorhand leek het voor RKZVC een zware dobber te worden tegen IFC (Hendrik Ido Ambacht) dat 3e staat. Bij de 
uitwedstrijd naar IFC werd RKZVC de hele wedstrijd gedwongen te verdedigen en was het een “gestolen” 0-1 
overwinning. Bovendien had IFC alle vijf wedstrijden na de winterstop gewonnen met het indrukwekkende doelsaldo van 
16 goals voor en nul tegen! 
 
Afgezien van het eerste kwartier waarin RKZVC gelijkwaardig was, leek het tot de 70e minuut op die uitwedstrijd. Veel 
balbezit van IFC en als RKZVC al in balbezit was, veel druk van IFC en regelmatig, soms onnodig balverlies aan 
Zieuwentse kant. Alleen in de 6e minuut was er een mooie lage schuiver van Sjors Storkhorst (corner getikt door de IFC-
keeper) maar verder heerste IFC dus tot de 70e minuut. Evenals vorige week speelde de Zieuwentse verdediging weer 
een gedegen wedstrijd. Bij enkele aanvallen speelde IFC de mogelijkheden niet goed uit en van de vier schietkansen 
voor IFC ging er één naast en werden de andere drie door keeper Tim Penterman gered. 
 
Na rust ging IFC op dezelfde manier door maar bleef RKZVC ook weer geconcentreerd en compact verdedigen. Tim 
Penterman tikte een schot over, een schot ging hoog over en een kopbal ging een metertje naast. De eerste aanvallende 
Zieuwentse pogingen waren een schot van Jens Schutten en een aardige corner variant rond de 65e minuut. In de 
71e minuut kwam de gouden wissel in deze wedstrijd waarbij Sven Jurjus in het veld kwam en bijna in zijn eentje de 
wedstrijd in zes minuten besliste. Bij zijn eerste balcontact gaf hij een perfecte voorzet vanaf de zijlijn tot voorbij de 
2e paal die door Sjors Storkhorst in een keer uit de lucht op de pantoffel werd genomen voor de 1-0 voorsprong. Vier 
minuten later was de combinatie andersom. Sjors gaf breed op de zestienmeterlijn waarop Sven Jurjus met een lage 
schuiver de 2-0 op het bord zette. De drieklapper volgde in de 77e minuut nadat Joey Belterman aan de linkerkant de bal 
veroverde, snel naar binnen trok en de bal panklaar voor goal bracht. Sven Jurjus kon daarna simpel zijn perfecte 
invalbeurt bekronen met de 3-0. Hoewel IFC tien minuten later nog wel een penalty kreeg (perfect door Danny 
Slingerland benut voor 3-1), was aan de lichaamstaal van de IFC-spelers wel te zien dat ze er niet echt meer in 
geloofden. Een kopballetje ging nog naast en in de slotseconde voorkwam Waldo Rhebergen met een mooie sliding nog 
een laatste schot op goal. 
 
Een zeer gedisciplineerd spelend RKZVC boekte vandaag een mooie overwinning op hoogvlieger IFC. Het lijkt er op dat 
RKZVC in een flow zit met vijf overwinningen op rij waarmee ze slechts één punt achter de 3e positie staan (IFC en 
Baronie). Volgende week moeten ze naar AWC dat eveneens in een flow zit: na de winter de eerste twee wedstrijden 
gelijk en de laatste vier wedstrijden gewonnen. Een mooi affiche. 
 
 
DIT WAS DE LAATSTE WEDSTRIJD VAN HET SEIZOEN 2019-2020. IN VERBAND MET HET CORONAVIRUS IS DE 
REST VAN DE COMPETITIE NIET UITGESPEELD. 
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COLUMN HOOFDTRAINER LAURENS KNIPPENBORG  
Deze column is uitsluitend bestemd voor de eigen website van RKZVC en niet voor Voetbal 
Oost of andere publicatie! 
 

SLOTCOLUMN (8e) - Laurens Knippenborg 
 
In navolging op eerdere columns, bij deze de slotcolumn van mijn mooie periode bij 
RKZVC. 

 
“CORONAPERIODE”  
HET OMGAAN MET TEGENSLAG 
 
 
 

In deze bizarre tijd is er op dit moment maar één ding echt belangrijk en dat is de algehele gezondheid van 
iedereen. Sociaal, maatschappelijk en economisch zijn wij met zijn allen genoodzaakt om een stap achteruit te 
doen. 
Het is tijd voor bezinning, waar gaat het nou echt om in het leven? Sport komt hierin dan ook zeker niet op de 
1e plaats, maar het coronavirus hakt ook hard in de (voetbal)sport! Sport speelt echter terdege wel een 
belangrijke rol in het dagelijks levenspatroon. Wij willen met zijn allen sport kijken, we willen zelf sporten, 
sport speelt een belangrijke rol in de volksgezondheid, de liefde voor sport is dan ook onbreekbaar! Door hier 
goed mee om te gaan zal deze crisis uiteindelijk de mentale weerbaarheid weer gaan vergroten. 
 
En daar zit je dan uiteindelijk als trainer/coach, de velden gesloten, de competitie afgelast, een mooie en 
succesvolle periode wordt abrupt afgebroken! 
De eerste reactie is natuurlijk flink balen, want het had nog zo mooi kunnen zijn en eindigen. Het voelt dan 
ook als een afscheid via de achterdeur maar ook het accepteren van het onder ogen zien van de realiteit, het 
zijn zaken waar je geen invloed op hebt. Desondanks wil ik toch enkele woorden richten aan mijn slotperiode 
binnen RKZVC. 
 
“AFSLUITENDE EVALUATIE VAN EEN ZEER MOOIE PERIODE”. 
 
Voor het 2e jaar met succes in de hoofdklasse spelen, is voor een club als RKZVC iets om echt trots op te zijn. 
De weg naar succes, die door de gehele 1e selectie uitgestippeld en bewandeld is, heeft zijn doel dan ook 
zeker bereikt.  

 
Echter blijft de vraag open staan, zeker ook voor mij, of ook het puntje van de ijsberg uiteindelijk is bereikt? 
Vorig seizoen zaten wij er dicht tegen aan en ook dit seizoen zaten wij weer in de bekende flow waar opnieuw 
“history” schrijven wederom tot de mogelijkheden behoorde. 
 

(“1 TEAM - 1 WAY - 1 MISSION - 1 HISTORY”) 
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Dat wij uiteindelijk nog beide wedstrijden tegen Longa’30 en Silvolde hebben kunnen spelen, is nog een kleine 
pleister op de wonde, zeker omdat wij hieruit als de morele winnaar kwamen. Als trainer/ coach van RKZVC 
betreur ik het dan ook ten zeerste dat wij het uiteindelijk niet hebben kunnen afmaken, zeker omdat het voor 
mij persoonlijk het einde betekent bij de club. Wat een mooi afscheid moest gaan worden, is nu een afscheid 
met stille trom! 
 
Dus geen afscheid speech bij de afsluiting, dan maar op deze wijze enkele woorden. Dankwoorden zijn dan 
ook altijd op zijn plaats en die gaan dan ook in 1e instantie uit naar de 1e selectie, spelers en staf. Ik ben trots 
dat ik onderdeel mocht zijn van jullie en van het proces.  
Het ‘verbinden’ met elkaar is een succes geworden en daar heb ik volop van genoten en heeft mij heel veel 
plezier en passie gegeven, jullie zullen dan ook altijd in mijn hart blijven. Natuurlijk waren er ook hobbels op 
de weg die wij bewandelden maar dit waren geen obstakels om de route af te breken. 
De groep is zeer volwassen geworden en heeft de juiste ‘mindset’ om in de toekomst verder te kunnen. 
 
Ook wil ik de club bedanken waarin diverse personen mij alle mogelijkheden gaven om mijn visie in het 
ontwikkelen van een prestatiecultuur en de voorwaarden hierin, t.g.v. de 1e selectie, te kunnen 
verwezenlijken. Hierbij wil ik met name de voorzitter bedanken voor de steun die ik uiteindelijk altijd van hem 
heb gekregen.  
 

“Wij leven in een samenleving van concessies en polderen 
maar het is helemaal niet verkeerd om duidelijke grenzen te stellen” 

 
Dat er ondanks deze positieve bevindingen geen voortzetting komt van mijn 7-jarige verbintenis met de club 
heeft absoluut niets met de groep te maken, integendeel zelfs …, maar meer met het gevoel wat er buiten de 
selectie leefde door personen in de club die inbreuk probeerden te doen op de voorwaarden in mijn en onze 
werkwijze. 
 
Dat het samenstellen van de selectie in aantallen en niet zo zeer met de nadruk op kwaliteit, door derden 
werd beïnvloed was voor mij uiteindelijk de bekende druppel, zeker toen het erg persoonlijk begon te 
worden! Dit is uiteindelijk de reden voor mij geweest om van de optie, die er voor nog één seizoen lag, geen 
gebruik te maken en heeft dan ook verder met niets anders te maken. 
 
Dat dit geen afbreuk doet aan alle goede herinneringen is 100% zeker. Het was een prachtige tijd, trots dat ik 
daar onderdeel van ben geweest. Het gehele proces in teamontwikkeling (ook de teleurstellingen die hierin 
zijn geweest), het benchmarken met anderen, de trainingskampen, de successen, de mooie en mindere 
wedstrijden, de complexe trainingen, de uitstraling en erkenning die wij uiteindelijk overal hebben gekregen, 
de waardering van de supporters, de positieve kritieken van de pers etc. etc. maar zeker ‘last but not least’, de 
warmte van de spelers, de staf, de club en de vele trouwe supporters!  
 

“ALLEMAAL ENORM BEDANKT” 
 
Blijf met zijn allen gezond en nog veel voetbalplezier bij RKZVC in de verdere toekomst. 
 
Met vriendelijke sportgroet 
 
Laurens Knippenborg, trainer/ coach 1e selectie RKZVC 


