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VOORWOORD

Aan het begin van dit seizoen (2012/2013) 
hebben velen een sponsorcontract ingevuld 
bij een selectie speler van RKZVC 1, 
waarvoor nogmaals onze dank! Op deze 
sponsorcontracten kon u invullen op welke 
plek RKZVC 1 eindigt, hoeveel doelpunten er 
worden gescoord en wat de uitkomsten zijn 
van onze wedstrijden (Toto spel).
De sponsorcontracten worden gebruikt om de 
faciliteiten ten behoeve van de eerste selectie 
te verbeteren. U kunt hierbij denken aan 
zaken die een betere prestatie of presentatie 
mogelijk maken zoals trainingsattributen, 
trainingstenues en presentatiejassen. Het 
geld komt echter niet alleen ten goede van de 
eerste selectie. Elk jaar wordt eveneens een 
deel van het geld geïnvesteerd in de club. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de prachtige 
reclamezuil bij de kleedkamers. 

We zijn dan ook trots u te vertellen dat we 
van dit geld nieuwe trainingstenues besteld 
hebben. We zijn nog op zoek naar een goed 
doel binnen RKZVC waarbij wij financieel 
kunnen ondersteunen of voorzien. Mocht u 
nog ideeën hebben laat het gerust weten bij 
een van de selectie spelers of begeleiding. Dit 
zal dan in overleg met het bestuur zorgvuldig 
gekozen worden.

Zoals aan het begin van het seizoen bekend 
gemaakt, zijn er ook prijzen te winnen. 
Dit jaar is gekozen voor geldprijzen voor 
de uiteindelijke nummer 1, 2 en 3 van 
respectievelijk € 100,-, € 75,- en € 50,- !  
Naast deze nummer 1, 2 en 3 wordt er 
een Toto winnaar bekend gemaakt met een 
geldprijs van € 25,- !

Dit zal bekend worden gemaakt rond 16.00 
uur op de verenigingsdag van RKZVC op 8 
juni 2013 waarbij een ieder van u van harte 
welkom is.

Nogmaals onze dank en hopelijk tot volgend 
seizoen!

Beste sponsoren, 

EINDSTAND SEIZOEN 2012-2013
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LICHTENVOORDE – Hoofdklasser Longa’30 
en RKZVC spelen morgenavond de finale van 
het Kei-toernooi in Lichtenvoorde. Organisator 
Longa’30 won de derby van Grol met 4-3 en 
het Zieuwentse RKZVC won na het nemen van 
strafschoppen (2-2 eindstand) verrassend van 
de kersverse tweedeklasser WVC.

Longa’30 nam tegen Grol al in de eerste helft 
een 3-1 voorsprong. Nieuwkomer Cas Kem-
perman opende de score en Jurgen Wiegerinck 
scoorde de 2- 0 alvorens Thomas Porskamp iets 
terugdeed voor de Grollenaren. Bram Wopereis 
en Thomas Kerperien brachten Longa’30 daar-
na op een 4-1 voor-sprong, maar Grol knokte 
zich via Bram Rhebergen en LennardWalterbos 
nog terug tot 4-3.

Het naar de vierde klasse gedegradeerde RK-
ZVC speelde knap gelijk tegen het Winters-
wijkse WVC en won na strafschoppen. Bas 
Heutinck, zoon van Grol- trainer Jos Heutinck, 
schoot voor RKZVC de winnende treffer binnen.

Morgenmiddag om 16.00 uur spelen Grol 
en WVC de wedstrijd om de derde en vierde 
plaats. Om 18.00 uur vindt dan de finale plaats 
tussen Longa’30 en RKZVC. Longa’ 30 won het 
Kei- toernooi in 2011.

KEI-TOERNOOI Hoofdklasser wint 
toernooi, maar speelt slecht en raakt 
steeds meer spelers kwijt 

Longa’ 30 lacht als boer met 
kiespijn
 
Hoofdklasser Longa’30 wint Kei- toernooi maar 
ziet ene na andere speler wegvallen. 

WVC vernedert met frivool spel Grol (5-2) en 
eindigt als derde. 

Vierdeklasser RKZVC verrast met 
tweede plek. 

door Raymond Willemsen LICHTENVOORDE – 
Longa’30 vierde zaterdagavond niet lang feest 
na het winnen van het eigen Kei-toernooi. De 
Lichtenvoordse hoofdklasser had ondanks de 
4- 3 zege op vierdeklasser RKZVC weinig re-
den tot vreugde. De laatste jaren liep alles op 
rolletjes bij Longa’30. Drie promoties op rij en 
afgelopen seizoen een keurige plek in de mid-
denmoot van de hoofdklasse C. Het kon niet 
op bij de hoogst spelende Achterhoekse club. 
Maar ooit gaat het tegenzitten en dat moment 
lijkt aangebroken. Na het vertrek van Maikel 
Staring ( Juliana’31) en Kees Adema (RKHVV) 
waart nu het blessurespook rond aan de Raad-
huisstraat in Lichtenvoorde. Toby Krabbenborg 
en Tom Ebbers komen door blessures voorlopig 
niet meer in actie en ook voorstopper Paul Knui-
vers heeft last van zijn knie. „Er wordt een scan 
van zijn knie gemaakt”, zei de nieuwe trainer 
Jan Oosterhuis zaterdag.

Oosterhuis, ex-prof van De Graafschap, kende 
een slechte zaterdag. In de rust viel Luuk Hulshof 
uit met een hamstringblessure en liet Dave Bus 
zich vervangen met een lichte lieskwetsuur.

Daar kwam nog eens bij dat Longa’ 30 er voor 
rust tegen ‘kleine broer’ RKZVC uit Zieuwent 
niets van bakte. „ Het leek wel alsof wij vier-
deklasser waren”, stelde Oosterhuis. „Ik werd 
er niet vrolijk van. Door die blessures liggen er 
kansen voor andere spelers, maar dan moeten 
ze die wel pakken.”

Longa’30 speelde na rust door alle blessurepe-
rikelen zelfs met 10 man, maar boog een 0-1 
achterstand wel om in een 4-3 voorsprong. 
Oosterhuis: „ Dat zegt iets over de instelling 
waarmee we de eerste helft hebben gespeeld.”

Uiteindelijk kwam het dus toch nog goed, al 
moet ook gezegd worden dat RKZVC zich 
prima verweerde. De naar de vierde klasse ge-
degradeerde ploeg van trainer Hans Wossink 
zal komend seizoen hoge ogen gaan gooien, 
nu vormgever Michiel Krabbenborg is terugge-
keerd van AZSV en met Remco van Leeuwen 
heeft de ploeg er een vaardige aanvaller bij.

De beste ploeg op het Kei-toernooi was za-
terdag WVC. De Winterswijkse tweedeklasser 
maakte er na rust een show van in de kleine 
finale tegen Grol. Het werd liefst 5-2, maar de 
score had nog wel hoger uit kunnen vallen voor 
de ploeg van trainer Eric van Zutphen. De Win-
terswijkers tikten de bal rond zoals hoofdklasser 
Longa’ 30 dat zou moeten doen. „We hebben 
een aardig ploegje”, gaf Van Zutphen te ken-
nen. 

Kei- toernooi. Finale: Longa’ 30- RKZVC 
4-3 (0-1). 0- 1 Jens Schutten, 1- 1 Freek Heins-
broek, 2- 1 Chris Weenink, 2- 2 Schutten, 3- 2 
en 4- 2 Heinsbroek, 4- 3 Lars Krabbenborg. 

Derde plaats: WVC- Grol 5-2 (0-0). 

1-0 Ray Zakharian, 2-0 Timothy Gernaat, 2-1 
Sander Nijhoff, 2-2 Mart Zieverink, 3-2 e.d., 
4-2 Zakharian, 5-2 Stan Heinen.

Longa’30 en RKZVC in finale 
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DOETINCHEM – In de vierde klasse C is RK-
ZVC zeer overtuigend aan de competitie be-
gonnen. De degradant uit 3C versloeg Dinxper-
lo thuis met 6-1. Promovendus MEC kreeg gelijk 
een grote nederlaag te verwerken. Bon Boys uit 
Haaksbergen won in Miste met 2-7. 

VIERDE KLASSE C RKZVC-Dinxperlo 
6-1 (3-1). 
1-0 en 2- 0 Lloyd Boerboom, 2- 1 Pascal Bol-
werk, 3-1 Lloyd Boerboom, 4-1 Jouke Knippen-
borg, 5-1 Walter Overkamp, 6- 1 Bas Heutinck. 

Het Zieuwentse RKZVC begon furieus aan de 
wedstrijd en stond binnen tien minuten al met 

2-0 voor. Woordvoerder Bennie Storkhorst zag 
zijn team daarna slordiger worden. „Pascal Bol-
werk maakte vrij snel de 2-1. Dat was eigenlijk 
de enige fase waarin we even moeite hadden 
met Dinxperlo.”

Spits Lloyd Boerboom maakte met zijn derde 
treffer voor rust een einde aan de Dinxperlose 
dadendrang, want na de thee was RKZVC vol-
gens Storkhorst heer en meester. „We hebben 
wat versterkingen erbij gekregen, waardoor de 
degradatie extra zuur is, want met de huidige 
groep hadden we makkelijk in de derde klasse 
mee kunnen doen.” 

RKZVC maakt direct indruk 

door Remko Alberink 
ZIEUWENT – Als de angst regeert, wint het 
voetbal doorgaans niet. Die stelling ging zon-
dag ook op bij RKZVC-Bon Boys (0-0) in de 
vierde klasse D. „We speelden te veel als Jordy 
Clasie, steeds maar balletje kaatsen en weer 
terug, dat heb ik de jongens ook gezegd”, 
merkte trainer HansWossink van RKZVC op.

De trainer doelde daarmee op de in zijn ogen 
matige eerste helft waarin van diepgang wei-
nig spra-ke was bij de Zieuwentse formatie. 
Voeg daarbij het respect dat beide ploegen 
voor elkaars kwaliteiten hadden en de 0-0 is 
deels verklaard. Dat Bon Boys de rust met elf 
man haalde, mocht een wonder heten. Na-
trappen van Allejandro Castilla Carrasco na 
zes minuten en een aanslag van Sjors Bos 
(geel vlak voor rust) hadden het aantal Bonifa-
tius-spelers al tot negen moeten reduceren. 
„Dat is aan de scheidsrechter, daar laat ik me 
niet over uit”, meende RKZVC- trainer Hans 
Wossink wijs. „Bon Boys kwam hier volgens 
mij voor een punt en dat is hun goed recht.”

De beste kans was na een uurtje ballen voor 
Jens Schutten die in vrijstaande positie de bal 
naast kopte. „Ik denk dat wij een zestal moge-
lijkheden hebben gehad en zij maar één echte 
kans. Daarom denk ik dat wij de meeste aan-
spraak op een zege hadden. Die bal van Jens 
was duidelijk de beste kans van de wedstrijd.”

Nadat Bos zijn tweede gele kaart kreeg en 
Bon Boys met tien verder moest, was overleven 
het credo bij Bon Boys. 

„Daarom vind ik ook dat we twee punten heb-
ben laten liggen”, sipte Wossink na afloop. 
„Na drie duels vier punten, dat zijn er twee of 
drie te weinig. Samen met Bon Boys, Witkam-
pers, Reünie en misschien een outsider willen 
wij meedoen om de bovenste plaatsen.”

Die mening was ook aanvoerder Michiel 
Krabbenborg van RKZVC toegedaan. 

„Alleen hebben we de vorm zacht gezegd 
nog niet te pakken”, meldde de aanvoerder. 
„Zeker met een man meer moest het tempo 
van de bal omhoog. Dat lukte ons niet, net zo-
als we het speelveld niet goed genoeg breed 
hielden.” Ondanks het feit dat RKZVC slechts 
één keer won in drie duels, is Krabbenborg 
nog niet ongerust. „Je weet dat sommige ploe-
gen het elkaar lastig gaan maken. 
Na drie duels is het moeilijk te roepen waar 
iedereen staat, we hebben nog niet tegen ie-
dereen gespeeld.” Vorig seizoen is Krabben-
borg bij AZSV naar eigen zeggen een betere 
speler geworden. „Ik heb daar bijgeleerd, 
maar ook de jongens bij Zieuwent zijn een 
jaar verder. Normaal speelt RKZVC sterk aan 
het begin van het seizoen. Dat is nu niet het 
geval. Ik hoop nu maar dat we beter worden 
naarmate het seizoen vordert.” Sjork Storkhorst (RKZVC) wordt ge-

vloerd door Djors Bos.    
foto Theo Kock

Een verrassende 
overwinning  

DOETINCHEM – De vierde klasse C leverde 
op de tweede speeldag al direct verrassingen 
op. RKZVC ging onderuit bij Reünie dat bijna 
een uur met tien man speelde. AD’69 hield het 
sterk ingeschatte Bon Boys uit Haaksbergen op 
een 0-0 gelijkspel. 

VIERDE KLASSE C Reünie-RKZVC 2-1 
(0-0). 1-0 en 2-0 Badre Rharssisse, 2-1 Sjors 
Stork-horst. 

Reünie boekte een verrassende overwinning 
op de gedoodverfde titelkandidaat RKZVC uit 
Zie-uwent. „We hebben van tevoren een video-
analyse gemaakt en wisten waar we RKZVC 
konden pakken. Daar hebben we optimaal 
gebruik van gemaakt”, jubelde leider Mathijs 
Jansen van Reünie.

Na veertig minuten moesten de Borculoërs met 
tien man verder na een rode kaart voor Jan 
Wispe-rink. „ Dus dan is de zege extra knap 
van ons”, aldus Jansen.

RKZVC heeft veel naar Jordy Clasie 
gekeken 
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DOETINCHEM – Etten begon zaterdag met 
een prima gevoel aan de kermis. De ploeg 
won in 4C met 2-0 van titelkandidaat RKZVC. 
Witkampers-AD’69 werd door een been-
breuk van AD’69-speler Tim Bennink bij een 
1-1 stand in de 55e minuut gestaakt. 

VIERDE KLASSE C Etten-RKZVC 1-0 Rem-
co Berendsen (pen.), 2-0 Martijn Köster. 

Op zaterdagavond liet Etten zich van haar 
beste kant zien. „We hebben erg goed ver-
dedigd tegen een team dat om de titel mee 
gaat strijden”, vertelde trainer Jeroen Stevens. 
„De eerste keer dat we voor het Zieuwentse 

doel kwamen, kregen we een penalty wegens 
hands. Dit zijn voor ons bonuspunten en die 
hebben we dan ook gevierd op de kermis.”

Sprietjes: 26-09-12
* RKZVC verloor zaterdagmiddag kansloos 
van Etten en bezorgde de thuisclub daarmee 
een hele prettige kermis. Dat zal vast niet de 
opzet zijn geweest, maar misschien hebben 
ze wel ‘Kansloos?! Het feest voor het goede 
doel’ dat vrijdagavond in Zieuwent werd ge-
houden, te letterlijk opgevat.
* De bedoeling van dat evenement was om 
geld in te zamelen voor Afrika, niet om de 
punten in Etten achter te laten. *

Opdrukken? 

Het was afgelopen zondag prachtig weer, zeker 
als je op een plekje uit de wind verbleef. Maar 
Wesley Keegstra (zie foto) ligt echt niet in de 
zon te bakken.

En nee, de keeper van RKZVC is ook niet bezig 
met ‘tien keer opdrukken’, als straf voor de mis-
lukte seizoenstart van de Zieuwentse vierdeklas-
ser. Keegstra werd gewoon door onze fotograaf 
gekiekt nadat hij een redding had verricht.

VOORLOPIGE SELECTIE-INDELING

door Arjan te Bogt

Zieuwent
De verwachtingen voorafgaand aan dit sei-
zoen waren bij RKZVC hoog. De uit de derde 
klasse gedegradeerde ploeg moest het een 
niveau lager waar gaan maken, maar na vijf 
wedstrijden spreken de cijfers voor zich: drie 
nederlagen, een gelijkspel en slechts één over-
winning. Ook tegen koploper Witkampers uit 
Laren gingen de Zieuwentenaren onderuit: de 
bezoekers wonnen verdiend, met 2-0.

Met dat scenario had ook de nieuwe aan-
voerder, Michiel Krabbenborg, geen rekening 
gehouden. De centrale verdediger kwam na 
een avontuur bij AZSV terug op het oude nest 
om met zijn ploeg voor promotie te gaan spe-
len, maar staat na de eerste wedstrijden in de 
vierde klasse C op een degradatieplek. „We 
speelden een goede voorbereiding”, zegt 
Krabbenborg. „Alles liep daar zoals we het 
wilden. Maar alles wat toen goed ging, gaat 
nu mis. Voorzetten die net niet binnengekopt 

kunnen worden, bijvoorbeeld. Vandaag ook. 
Dan kan Lloyd Boerboom de bal net niet bin-
nenlopen. Het zit gewoon even tegen.”

Ook trainer Hans Wossink moest constateren 
dat het nog niet loopt zoals het zou moeten. 
„Een goede voorbereiding is geen garantie 
voor een goede seizoensstart. Dat wat we 
kunnen, komt er nog niet uit. We hebben 
voor aanvang van dit seizoen gezegd dat 
we om de prijzen wilden spelen, we wisten 
dat we niet zomaar even de titel op konden 
halen. Als ik naar vandaag kijk, zie ik dat 
de effectiviteit omhoog moet. Dat getik op het 
middenveld is leuk, maar daar win je geen 
wedstrijden mee.”

Tegen Witkampers speelde RKZVC vooral 
voor de pauze heel aardig. De ploeg combi-
neerde bij vlagen gemakkelijk en kreeg ook 
mogelijkheden om de score te openen, maar 
Boerboom, Remco van Leeuwen en Sjors 
Storkhorst zagen hun pogingen geen doel 
treffen. Witkampers was nog het dichtst bij 

een doelpunt: Richard Kok trof uit een vrije 
trap de lat. 

Na de pauze trokken de bezoekers het duel 
naar zich toe. RKZVC kwam nauwelijks meer 
van eigen helft af en de druk van Witkampers 
werd de verdediging van de thuisploeg tien 
minuten voor tijd te machtig. In een tijdsbe-
stek van drie minuten trof Sander Kok twee 
keer doel. 
„De titelaspiraties kunnen tijdelijk in de ijskast 
na vandaag”, wist ook Krabbenborg. „Maar 
goed, niets is onmogelijk. Volgens mij werd 
Ajax vorig jaar ook kampioen na een grote 
achterstand. Wat wij moeten doen, is nu een 
goede serie neerzetten. Dan zit promotie er 
nog steeds in.”
Daar was zijn trainer het mee eens. Hans 
Wossink: „Het loopt gewoon stroef en daar 
moeten we doorheen zien te komen. Wat we 
nodig hebben, is een serie goede overwin-
ningen. Want met hoe het nu gaat, en hoe 
we vandaag gespeeld hebben, ben ik niet 
content.”

Titelaspiraties de ijskast in bij RKZVC 

Gevierd op de kermis

VIERDE KLASSE C RKZVC-Witkam-
pers 0-2 (0-0). 0-1 en 0-2 Sander 
Kok.

DOETINCHEM – RKZVC heeft voor de vier-
de opeenvolgende wedstrijd niet gewonnen 
in de vierde klasse C. Koploper Witkampers 
was in Zieuwent met 0-2 te sterk en drukte de 
Zieuwentenaren naar de tiende plaats op de 
ranglijst. MEC haalde de eerste punten bin-
nen door een 2-3 zege bij AD’69. 

„Crisis, dat is een groot woord. We zit-
ten in ieder geval in een situatie die we zelf 

niet hadden verwacht”, was het eerste dat 
woordvoerder Bennie Storkhorst van RKZVC 
meldde. „Voor rust waren we wel beter dan 
Witkampers, maar echte kansen hebben we 
niet gehad.”
Na rust heersten de gasten uit Laren en duur-
de het tot de 78e en 81e minuut alvorens het 
spelbeeld op het scorebord tot uitdrukking 
werd gebracht. „We hebben tegen ploegen uit 
het linkerrijtje gespeeld, maar 4 punten na 5 
wedstrijden is te weinig als je bovenin wilt mee-
doen. Zondag tegen MEC is het op papier dan 
ook een degradatieduel”, aldus Storkhorst.

De cirkel is rond voor Laurens Knippenborg 
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OPLUCHTING RKZVC mist wederom legio kansen en heeft gouden wissels nodig voor noodzakelijke 0-2 zege op MEC

RKZVC pas laat voorbij MEC dankzij invallers 
Nick Reukers en Jouke Knippenborg: 0-2. 
 RKZVC-trainer Hans Wossink: „Ik ben heel erg 
opgelucht.” 
 MEC-doelman Jochem Voskuil behoedt MEC 
voor monstercore met sublieme reddingen. 

door Rob Zeevalkink 

MISTE – MEC heeft RKZVC niet verder in het 
moeras kunnen duwen in de vierde klasse C. 
De Zieuwentse invallers Nick Reukers en Jouke 
Knippenborg tilden de score in de slotfase 
naar 0-2.

„Ik ben vooral heel erg opgelucht”, waren de 
eerste woorden van RKZVC- trainer Hans Wo-
ssink na afloop van de dikverdiende zege.

RKZVC, dat vorig jaar degradeerde uit de 
derde klasse C dacht na een fitsende voorbe-
reiding en dito seizoensstart ( 6- 1 zege tegen 
Dinxperlo) dat het wel even een promotieplaats 
af zou dwingen in de vierde klasse C. Vier 
wedstrijden later zagen de spelers van Wos-
sink alleen MEC en TVO nog onder zich staan 
op de ranglijst. Wossink: „Daarom voelden de 
spelers, net als ik, ook de enorme druk. Ik vind 
dat we daar op een goede manier mee zijn 
omgegaan, want we waren qua veldspel heer 
en meester tegen MEC.”

De enige dissonant in dat geheel van RKZVC 
was aanvoerder Michiel Krabbenborg, die 
gefrus-treerd rondliep op het veld en wiens 
stuitende gedrag richting tegenstander en me-
despelers ook trainer Wossink was opgevallen. 
„Ik stond op het punt om er in de negentigste 
minuut nog af te ha-len, want ik was bang dat 
hij er af gestuurd zou worden. Zijn frustratie 
begrijp ik, maar zijn reacties horen niet bij een 
aanvoerder.”

Gefrustreerd oogde doelman Jochem Voskuil 
van MEC niet. Hij had daar misschien wel re-
den toe, want zijn medespelers bakten er niet 
veel van. Voskuil viel zijn teamgenoten niet af, 
ondanks de 21 tegendoelpunten die hij dit sei-
zoen al moest incasseren. „Ik heb dit seizoen 
inderdaad al regelmatig spelers van de tegen-
stander op me af zien komen. Daarom hebben 
we sinds vorige week ook wat aanpassingen 
gedaan om punten te gaan pakken. Als we er 
maar twee onder ons houden aan het einde 
van het seizoen..”

Vorige week toen de Mistenaren, de eerste drie 
punten van het seizoen binnenhengelden tegen 
AD’69, werkte de nieuwe, minder aanvallen-
de, speelstijl wel.

Tegen het technisch superieure RKZVC leek de 
defensieve manier van spelen ook lang een 
punt op te leveren, dankzij weergaloze red-
dingen van Voskuil, maar uiteindelijk moest de 
onbetwiste uitblinker zich gewonnen geven.

In de 82e minuut scoorde invaller Nick Reukers 
0-1 en in blessuretijd was het Jouke Knippen-
borg, eveneens een invaller, die een voorzet 
van Sven Jurjus op juiste waarde schatte: 0-2..

Het was een regelrecht wonder dat RKZVC 
slechts twee keer scoorde, gezien de riante 
mogelijkheden, maar de Zieuwentse ploeg 
scoorde de afgelopen twee wedstrijden ook 
al niet. „Ik hoop dat Sjors Storkhorst en Lloyd 
Boerboom het vertrouwen terugkrijgen, want 
dat zijn normaal wél doelpuntenmakers”, be-
sloot Wossink.

We haken aan 

Lochem-RKZVC 0-2 (0-1). 0-1 Sjors Storkhorst, 
0-2 Sven Jurjus. 

„Een belangrijke overwinning. We haken aan 
bij de subtop”, aldus een blije RKZVC- trainer 
Hans Wossink. „We speelden goed in deze 
lastige uitwedstrijd, vielen veelvuldig aan terwijl 
Lochem voornamelijk counterde.” 

DOETINCHEM – In de vierde klasse C heeft 
RKZVC thuis met 4-0 gewonnen van AD’69. 
Spits Lloyd Boerboom was de grote man aan 
Zieuwentse zijde, want hij nam alle doelpunten 
voor zijn rekening. Gendringen herstelde zich 
van de dikke nederlaag bij Witkampers en ver-
sloeg MEC met 3-0 

RKZVC-AD’69 4-0 (1-0). 1-0, 2-0, 3-0 en 4-0 
Lloyd Boerboom. 
Na een gelijkopgaand begin was de 1-0 na 
twintig minuten van Lloyd Boerboom de kente-
ring vol-gens trainer Hans Wossink van RKZVC. 

„Daarna waren wij de bovenliggende partij en 
heeft AD ei-genlijk geen kans meer gehad.”
Lloyd Boerboom scoorde na een improductieve 
periode van vijf wedstrijden ineens viermaal tot 
te-vredenheid van zijn trainer Wossink. „Dit is 
lekker voor hem”, aldus Wossink.

Invallers behoeden RKZVC voor crisis 

Doelman Jochem Voskuil van MEC maakt op katachtige wijze een schot 
van Sjors Storkhorst van RKZVC onschadelijk.                foto Theo Kock

Boerboom held van RKZVC 
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RKZVC blijft maar 
winnen 

DOETINCHEM – RKZVC is na een bedroe-
vende seizoensstart bezig revanche te halen 
op alle criticasters. In Gendringen wonnen de 
mannen van oefenmeester Hans Wossink voor 
de vierde maal op rij: 1-2. Reünie-Etten werd 
na vijf minuten gestaakt. Gijs Frijling van Etten 
werd met de ambulance afgevoerd, nadat hij 
door een botsing hard op zijn heup viel. 

VIERDE KLASSE C Gendringen- RKZVC 1- 2 
( 0- 2). 0- 1 Sjors Storkhorst, 0-2 Lloyd Boer-
boom, 1-2 Kelvin Meijer (pen.). 

„Ik ben niet eens zo heel ontevreden met hoe 
we hebben gespeeld, maar we maken het ons-
zelf zo moeilijk”, doelde Gendringen- trainer 
Wolf Wannet op Job Hendrixen die bij de 
0-1 in de fout ging en Jesper Brom die ook 
niet vrijuit ging bij de 0-2. „Dan moeten we 
in de achtervolging en tegen een goede ploeg 
als RKZVC kunnen we het dan niet meer goed 
maken. Jammer, want die persoonlijke fouten 
maken het verschil, want anders eindigt het in 
een gelijkspel.” 

door Rob Zeevalkink 
VRAGENDER – RKZVC heeft buurman KSV 
uit Vragender een pak slaag gegeven in de 
vierde klasse C. Na een galavoorstelling van 
de Zieuwentenaren in de eerste helft bleef KSV 
na rust een nederlaag met dubbele cijfers be-
spaard: 0-8.

„Na zo’n nederaag kruip je het liefst onder de 
grond”, waren de eerste woorden van trainer 
Jos Rump van KSV. „Ik weet wel dat RKZVC 
drie klassen beter is, maar het handelsmerk 
van KSV is altijd dat werklust het gebrek aan 
kwaliteit compenseert.”

RKZVC, dat na een slechte seizoensstart de 
zesde opeenvolgende overwinning boekte, 
deed dat tegen KSV ook nog eens met voetbal 
om je vingers bij af te likken.

„Het ene doelpunt was nog mooier dan het an-
dere. Dat had ik vooraf niet verwacht. Er was 
bij ons vrees voor het fysieke gedeelte van KSV. 
Bovendien leefde de derby bij hun meer dan 
bij ons denk ik”, gaf scheidend trainer Hans 
Wossink van RKZVC te kennen.

Na een ongekende 0- 6 ruststand hield KSV na 
rust de schade beperkt tot 0-8, terwijl dubbele 
cij-fers mogelijk waren geweest. „Toch ga ik na 

zo’n uitslag ook gewoon naar de bestuurska-
mer”, meldde KSV-trainer Rump, die zich wel 
schaamde voor de afstraffing. „Dit was KSV 
onwaardig.”

KSV, dat na de nederlaag op de tiende plaats 
staat, wil graag in de vierde klasse C blijven 
spelen, maar dan zullen de elf beste spelers uit 
Vragender meer op de mat moeten brengen 
dan tegen RK-ZVC. Toch wanhoopt de 67-ja-
rige trainer Rump niet. „We verliezen dan wel 
0-8 - de hoogste uitslag waarmee ik ooit als 
trainer en als speler heb verloren - we verliezen 
uiteindelijk niet meer dan drie punten.” Rump 
vergat daarbij even dat hij één van betere spe-
lers Arjan van de Wolfshaar voorlopig niet zal 
kunnen gebruiken door een rode kaart. Na-
dat Van de Wolfshaar een bal slecht aannam 
uittte hij zijn fustratie door met een grove tackle 
Sjaak Storkhorst hard aan te pakken.

Rump wil ‘in principe’ graag blijven’bij KSV 
en doet dat het liefst in de vierde klasse. „Ik wil 
twee ploegen onder ons houden.” 

KSV-RKZVC 0-8 (0-6). 0-1 Bram te Molder, 
0-2 Remco van Leeuwen, 0-3 Nick Reukers, 
0-4 Lloyd Boerboom, 0-5, Sjors Storhorst, 0-6 
Nick Reukers, 0-7 Sjors Storkhorst, 0-8 Bram 
te Molder.

Marijn Visser van KSV leunt gedesillusioneerd tegen de doelpaal na de achtste 
tegentreffer.

We waren zeker 
gelijkwaardig 

Dinxperlo-RKZVC 0-2 (0-1). 0-1 en 0-2 Sjors 
Storkhorst. 

Huub van Laarschot, trainer van Dinxperlo, 
zag dat zijn elftal prima mee deed, totdat 
Dinxperlo-aanvaller Daniël Scheepers een 
rode kaart kreeg wegens het trappen naar een 
tegenstander. „Tot dat moment waren we ze-
ker gelijkwaardig en kregen we zelfs de betere 
kansen.”

Met tien man ging Dinxperlo de strijd aan, 
maar kwam het niet tot scoren. Van Laarschot: 
„Tegen een goede ploeg als RKZVC kun je ver-
liezen.” 

Op halve kracht  

RKZVC-TVO 5-0 (2-0). 1-0 Lloyd Boerboom, 
2-0, 3-0 en 4-0 Michiel Krabbenborg, 5-0 
Jens Schutten. 

RKZVC won volgens woordvoerder Bennie 
Storkhorst op halve kracht van TVO uit Bec-
kum. „Het kwaliteitsverschil was te groot. TVO 
speelde als een vijfdeklasser en kwam ten 
opzichte van ons veel snelheid en techniek te 
kort.”

De vijfde overwinning op rij van RKZVC lever-
de de derde plek op de ranglijst op.

KSV ziet ‘burenruzie’ in 
oorwassing eindigen 
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DOETINCHEM – Hans Wossink wordt vol-
gend seizoen trainer bij zondagvierdeklas-
ser SC Lochem. De 53- jarige Ruurloër is nu 
nog actief als oefenmeester bij vierdeklasser 
RKZVC uit Zieuwent. In Lochem wordt Wos-
sink de vervanger van Peter Jansen, die naar 

tweedeklasser Wijhe’92 vertrekt. Wossink 
was eerder trainer bij onder meer Concor-
dia Wehl en Varsseveld. Hij begon zijn trai-
nersloopbaan in 1984 als trainer van SC 
Lochem A1.

Hans Wossink wordt trainer SC Lochem 
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Laurens Knippenborg nieuwe trainer 
RKZVC 

ZIEUWENT – Laurens Knippenborg wordt de 
nieuwe trainer van RKZVC in zijn woonplaats 
Zieuwent. De huidige trainer van zaterdag-
hoofdklasser Nunspeet wordt bij RKZVC de 

opvolger van HansWossink, die de club na 
drie seizoenen gaat verlaten. Knippenborg 
was eerder trainer bij onder meer AZSV (tien 
jaar op rij), SDOUC en DVC’26.

door Raymond Willemsen 
ZIEUWENT – Laurens Knippenborg is na 
ruim 25 jaar weer ‘thuis’. De 58-jarige Zieu-
wentenaar wordt volgend seizoen trainer in zijn 
woonplaats bij vierdeklasser RKZVC.

De club die hij in 1986 verliet.

„Het is een cliché, maar de cirkel is inderdaad 
rond”, zegt Knippenborg die nu nog trainer is 
bij zaterdaghoofdklasser Nunspeet. „Ik was 32 
jaar toen ik stopte als voetballer bij RKZVC en 
nu ben ik 58. Ik heb altijd in Zieuwent gewoond, 
maar er altijd buiten geleefd als trainer. Ik heb 
echter al vaker gezegd dat ik nog een keer be-
reid was wat voor mijn club te gaan doen.” Nu 
is het bijna zo ver. Na een reis langs diverse 
amateurclubs - jeugdtrainer bijWVC, SDOUC 
(2x), Roda Deventer, DVC’26, AZSV, DOS’37, 
DFS en Nunspeet - komt Knippenborg komende 
zomer weer thuis. „Een paar jaar geleden heeft 
RKZVC me ook al eens benaderd, maar toen 
vond ik het nog te vroeg. Nu heb ik ook zit-
ten wikken wegen. De plussen en minnen heb 
ik tegen elkaar weggestreept en ik zie zeker 
perspectief, want RKZVC heeft een goede spe-
lersgroep.”

Wie Knippenborg een beetje kent, weet dat de 
oefenmeester een perfectionist is. De randvoor-
waarden moeten goed in orde zijn. Mede daar-
om werkte hij de afgelopen decennia bij clubs 
in de hogere regionen van het amateurvoetbal. 
Bij zaterdageersteklasser AZSV in Aalten zelfs 
tien jaar op rij. „Bij RKZVC is de organisatie ook 
goed.

En ze proberen ook nog steeds stappen voor-
waarts te maken.

Over de randvoorwaarden hebben we ook 
goed gesproken. Ik ga natuurlijk niet trainen als 
er geen lijnen op het veld staan.”

„Ik denk dat ik met veel plezier kan werken bij 
RKZVC”, vervolgt Knippenborg. „Voor mij was 
het gesprek met de spelers ook doorslaggevend. 
Ik bespeurde enorm veel intrinsieke motivatie bij 
die jongens. En aangezien er ook talent aanwe-
zig is, zie ik het als een uitdaging.”

Andere aanbiedingen waren er ook maar daar 
is hij niet op ingegaan, zegt Knippenborg. Ko-
mend seizoen kan hij lopend naar het voetbal-
veld, de club waar hij als jochie lang geleden 
het groen-witte shirt aantrok. „Ik hoop dat ik 
volgend seizoen trainer ben van een derdeklas-
ser. Het zou mooi zijn als RKZVC promoveert.”

Eerst wacht Knippenborg nog een andere uitda-
ging: Nunspeet in de hoofdklasse van het zater-
dagvoetbal houden. „Dat wordt niet makkelijk, 
want we staan dertiende.

Maar het is niet onmogelijk. We gaan 1 januari 
op trainingskamp naar Turkije en ik hoop daar 
een basis te leggen voor een goede tweede 
competitiehelft.”

De cirkel is rond voor Laurens Knippenborg 

Laurens Knippenborg

Hans Wossink 
na zomer weg bij 
RKZVC 

ZIEUWENT – RKZVC gaat op zoek naar een 
trainer voor het nieuwe seizoen. De vierdeklas-
ser gaat na de zomer niet verder met Hans Wo-
ssink, die in Zieuwent bezig is aan zijn derde 
seizoen. „We hebben in goed overleg besloten 
om na dit seizoen een punt te zetten achter de 
samenwerking”, zegt Bennie Storkhorst, be-
stuurslid van RKZVC. „We zijn bijzonder tevre-
den over Hans, maar denken net als hij dat het 
beter is om na het derde seizoen niet verder te 
gaan.”
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Het Zieuwentse RKZVC staat na een 
winterstop van twee maanden direct 
voor een vuurproef. De ploeg speelt 
zondag in 4C de topper bij Bon Boys.

door Raymond Willemsen
Een garantie voor een goede tweede compe-
titiehelft is het zeker niet, de puike resultaten 
die RKZVC de afgelopen maand boekte. Oe-
fenduels tegen Sprinkhanen (10-1), FC Trias 
(6-0), Neede (2-0) en Be Quick Zutphen (3-
2) werden alle gewonnen door de Zieuwen-
tenaren. „ En we hebben ondanks de winter 
goed door kunnen trainen op het kunstgras 
van AZSV.

Slechts één training is uitgevallen”, zegt 
trainer Hans Wossink van de groen-witten. 
„Maar ik weet ook dat een goede voorberei-
ding niet alles zegt. Die hadden we afgelopen 
zomer ook. Maar nadat we de eerste wed-
strijd ruim hadden gewonnen van Dinxperlo, 
haalden we uit de vier duels daarop maar één 
punt door een samenloop van omstandighe-
den. Dus zeg het maar.”

In de beginfase van de competitie was er zelfs 
sprake van een sportieve crisis bij RKZVC, de 
club die uit had gesproken de degradatie uit 
de derde klasse C zo snel mogelijk weer uit 
te gummen.

„Ja, we hebben van tevoren onze ambities uit-
gesproken. Daar moet je ook nooit voor weg-
lopen”, vertelt Wossink. „Na die slechte peri-
ode hebben we met elkaar de rust bewaard 
en dat heeft zich nu uitbetaald.”

Een waarheid als een koe, want RKZVC haal-
de uit de laatste zeven duels voor de winter-
stop het maximale aantal van 21 punten en 
is nu de nummer twee in de vierde klasse C, 
samen met Bon Boys.

Beide ploegen hebben 25 punten.

Wossink: „Kampioen zie ik ons niet meer wor-
den, want koploper Witkampers heeft acht 
punten meer dan wij. In 4C kan niet ieder-
een van iedereen winnen, dus ik denk niet dat 
Witkampers die voorsprong nog verspeelt.”

Dat hoeft geen ramp te zijn, want door de her-
indeling promoveert dit seizoen ook de num-
mer twee rechtstreeks. Juist tegen de enige 
concurrent, Bon Boys, speelt RKZVC zondag 
de eerste officiële wedstrijd van 2013. Ge-
voetbald zal er worden, want de tegenstander 
uit Haaksbergen beschikt over kunstgras. „Het 
wordt meteen een heel belangrijke wedstrijd, 
want ik denk dat het tussen ons en Bon Boys 
zal gaan”, aldus Wossink.

„Zij hebben ook een goede ploeg.

Verder zie ik niet echt concurrenten voor die 
tweede plek.”

De druk zal dus meteen enorm groot zijn, 
komende zondag. Wossink: „Je kunt lekker 
voetballen in oefenwedstrijden, maar dat zegt 
niet veel als er in de competitie ineens druk 
op komt. Vaak is de eerste wedstrijd na de 
winterstop ook niet bepaald goed, weet ik uit 
ervaring.”

Wossink is bij RKZVC aan zijn derde en 
laatste seizoen bezig. Saai was het nooit. In 
zijn eerste sei-zoen promoveerde hij via de 
nacompetitie naar 3C, maar uit die klasse 
moest de ploeg uit Zieuwent afgelopen zomer 
alweer afscheid nemen. „Daarom zou het 
mooi zijn om afscheid te nemen met promo-
tie”, steltWossink die volgend seizoen trainer 
wordt van SC Lochem en bij RKZVC opge-
volgd wordt door Lau Knippenborg.

Hans Wossink

Meteen vuurproef voor RKZVC 

Kansen benutten
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TOPPER Zieuwentenaren verliezen voor het 
eerst in vier maanden en haken voorlopig af 
voor promotie in 4C RKZVC terug op aarde 
gezet 
 RKZVC met 4-1 onderuit in topper bij Bon 
Boys in de vierde klasse C. 

 Eigen doelpunt Bas Heutinck leidt dramati-
sche tweede helft RKZVC in. 

Spits Lloyd Boerboom niet bang voor neer-
waartse spiraal. 

door Rob Zeevalkink 
HAAKSBERGEN – De hervatting van de 
competitie is RKZVC erg slecht bevallen. In de 
vierde klasse C verloor de Zieuwentse ploeg 
van trainer Hans Wossink met 4-1 van Bon 
Boys uit Haaksbergen.

De laatste keer dat het eerste elftal van RKZVC 
zonder overwinning van het veld stapte was 
op 30 september 2012. Sindsdien werden 
er zeven competitiewedstrijden gewonnen en 
ook in alle oefenwedstrijden klonk gejuich.

Zondagmiddag was daar echter niets van te 
zien, al hielp het begin zeker niet mee.

Verdediger Toby Bokkers kreeg na drie minu-
ten de bal ongelukkig op de arm ‘in de zes-
tien’ en zag dat Bon Boys-spits Sjors Bos zijn 
team vanaf elf meter een droomstart bezorg-
de: 1-0. Bon Boys-trainer Gerard Bos, die luid 
en duidelijk aanwezig was, schreeuwde zijn 
team daarna naar een ongekende felheid, die 
het bange RKZVC te machtig werd.

De enige fase in de wedstrijd waarin de Zieu-
wentse formatie het heft in handen had, was 
vanaf de dertigste tot de 45e minuut. Toen viel 
ook de gelijkmaker.

De enige geslaagde actie van de verder zeer 
teleurstellende Sjors Storkhorst eindigde in de 
34e minuut met een puntgave voorzet op het 
hoofd van spits Lloyd Boerboom: 1-1. Het was 

opvallend dat boerboom op dat moment nog 
op het veld stond, want na een opstootje in 
de twintigste minuut met Bon Boys-aanvaller 
Jeffrey Kroeze kon Boerboom zich niet be-
heersen. „Ja, ik duwde van me af, maar ik 
reageerde omdat hij natrapte.”

Boerboom zag dat zijn team na rust weer snel 
op achterstand kwam. Aanvaller Nino Beu-
kert van Bon Boys wilde een voorzet van Jef-
frey Kroeze afronden, maar schoot tegen het 
been van verdediger Bas Heutinck van RKZVC 
aan, die de bal achter doelman Wesley Keeg-
stra zag belanden: 2- 1. „ Daarna hebben 
we in principe tegen onszelf gespeeld, want ik 
geloof dat we nauwelijks meer voor hun goal 
zijn geweest”, probeerde Boerboom zich te 
herinneren.

Die conclusie klopte, want het was in de twee-
de helft kommer en kwel wat RKZVC op het 
Haakbergse kunstgras liet zien. Trainer Hans 
Wossink hoopte juist dat zijn elftal goed uit de 
kleedkamer zou komen. „Ik vond de laatste 
fase voor rust goed, maar als we de tweede 
helft zo slecht beginnen, dan zie je de koppies 
naar beneden gaan. Na de 2-1 leken we heel 
even terug te komen en toen werd het 3-1 bij 
een spelhervatting, waarbij onze keeper (We-
sley Keegstra, red.) er ook niet goed uit zag.”

De mooiste goal van de middag kwam op 
naam van Jeffrey Kroeze van Bon Boys die 
een kwartier voor tijd de eindstand op 4-1 
bepaalde met een verwoestend afstandsschot.

RKZVC staat nu derde met drie punten ach-
terstand op Bon Boys en negen punten op 
koploperWit-kampers.

Boerboom: „Natuurlijk is dit een klap voor 
ons, want dit hadden we niet verwacht. Ik zie 
niet het-zelfde gebeuren als in het begin van 
het seizoen toen we na een geweldige voor-
bereiding ook van slag raakten na een teleur-
stelling. Ik denk dat we ons lesje wel geleerd 
hebben.”

RKZVC-Spits Lloyd Boerboom druipt af na de nederlaag tegen Bon Boys.
De spits scoorde wel het enige doelpunt: 4-1. foto Jan van den Brink

RKZVC terug op aarde gezet Sven Jurjus 
van RKZVC legt 
koploper
Witkampers 
op pijnbank 

VIERDE KLASSE C Witkampers-RKZVC 
1-4 (0-1) 0-1 Sjors Storkhorst, 0-2 
Sven Jurjus, 0-3 
Jens Schutten, 1-3 Timo Haverkamp, 
1-4 Sven Jurjus.

DOETINCHEM – In de vierde klasse C heeft 
RKZVC met maar liefst 1-4 gewonnen bij kop-
loper Witkampers uit Laren. Sven Jurjus was 
aan de Zieuwentse zijde met twee doelpunten 
de gevierde man. Etten verloor de derby tegen 
Gendringen met 1-4. 

RKZVC heeft de schade weggewerkt van de 
nederlaag bij Bon Boys op 3 februari door 
lijstaan-voerder Witkampers met 1-4 te verls-
aan. „We waren vanaf het begin gretig, omdat 
we beseften dat het een sleutelwedstrijd was”, 
vertelde trainer Hans Wossink.

Sjors Storkhorst opende de score na 22 minu-
ten met een boogbal, maar zag zijn collega-
aanvallers Lloyd Boerboom en Nick Reukers 
vervolgens uitvallen. „Middenvelder Sven Jur-
jus vulde de rol op een ‘Lasse Schöne-manier’ 
perfect in, want hij scoorde tweemaal”, aldus 
Wossink, die zag dat zijn elftal koploper Wit-
kampers 

Kansen benutten

RKZVC-Reünie 4-0 (3-0). 1-0 Michiel Krab-
benborg, 2-0 Jens Schutten, 3-0 Michiel Krab-
benborg, 4-0 Jens Schutten. 

Het Zieuwentse RKZVC boekte volgens woord-
voerder Bennie Strokhorst een regelmatige 
over-winning. „Qua uitslag is het goed, want 
we hebben vier kansen gehad en die benut. 
Effectief zijn we dus wel.”

Na de rust had Reünie controle over de wed-
strijd, waarbij de Borculose gasten tweemaal 
de lat trof-fen. Storkhorst: „Verder was ik blij 
dat de geblesseerde scheidsrechter Tibbe 
vervangen werd door Vincent Buunk. Anders 
moet je zo’n wedstrijd staken.”
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Aanvaller Sjors Storkhorst van RKZVC 
schiet Aaltense club nog dieper in de 
put met drie treffers.

door Rob Zeevalkink 
AALTEN – AD’69-doelman Huib Jonkman 
moest even rustig bijkomen na de 2-4 neder-
laag van de Aaltenaren tegen RKZVC in de 
vierde klasse C. „We kunnen qua uitstraling en 
accommodatie de zaken voor elkaar hebben, 
maar als we niet oppassen spelen we volgend 
jaar in de laagste klasse.”

Het is een scenario waar in het begin van het 
seizoen niemand in Aalten rekening mee had 
gehou-den, maar uit de laatste tien wedstrijden 
werden slechts vijf punten gehaald en dus zal 
er iets moe-ten gebeuren bij AD’69 om het tij te 
keren. „De trainer eruit doen om een schokeffect 
teweeg te brengen heeft geen enkele zin”, ver-
dedigde doelman Jonkman scheidend AD’69-
trainer Sander van Beckhoven. „Het zit bij ons 
gewoon tussen de oortjes en bovendien maken 
we achterin te veel persoonlijke fouten.”

Verder is Bashkim Afuzi, normaliter één van de 
betere spelers, niet meer beschikbaar. „Blijkbaar 
is er iets gebeurd, maar sinds vorige week don-
derdag heeft hij niets meer van zich laten ho-
ren. Meer wil ik er ook niet over zeggen, want 
het gaat om de elf die in het veld staan”, gaf 

trainer Van Beck-hoven te kennen. Die elf in het 
veld kwamen na één minuut al op achterstand, 
doordat Michiel Krabbenborg met een steekbal 
linksbuiten Sjors Strokhorst vrij voor doelman 
Jonkman zette, waarna de afronding een koud 
kunstje was: 0-1.

Vijf minuten voor rust scoorde Storkhorst met 
een bekeken lob ook nog de 0-3, maar de 
mooiste goal van de middag was de 0-2. Een 
vloeiende aanval over links waarbij Jens Schut-
ten het eindsta-tion was na een schitterende 
voorzet van Bas Heutinck .

Na rust geloofde RKZVC het wel, werd het non-
chalant en zag het AD’69 in de 75e en 76e 
minuut tot 2-3 terugkomen via Gijs Pastoors en 
Dylan Bauhuis. „Toen hadden we wel druk op 
RKZVC. Zij werden slordiger. Dat dwongen wij 
af, maar die opleving duurde kort, want met 
Storkhorst hebben zij de beste speler van de vier-
de klasse en die maakte ook het verschil”, gaf 
van oefenmeester Van Beckhoven balend toe.

Storkhorst, ook maker van de 2-4, was naderhand 
logischerwijs tevreden met zijn prestatie. „Het ging 
inderdaad wel wel lekker”, was het commentaar 
van de 24-jarige student aan de calo.

De grote vraag bij RKZVC is of de Zieuwentse 
balvirtuoos komend jaar ook nog te bewonde-

ren is bij RKZVC. „Iedereen wil weten of ik blijf. 
Ik heb de toekomstige trainer Laurens Knippen-
borg beloofd dat ik zou blijven”, vertelde aan-
valler Storkhorst om vervolgens de zin af te ma-
ken met het veelzeggende vervolg: „Dus het is 
zo goed als zeker dat ik blijf.”

Een stapje hoger zou voor linkeraanvaller Stork-
horst geen probleem zijn, maar de toekomstige 
gymleraar geeft aan sfeergevoelig te zijn. „Ik 
vind RKZVC een mooi team en hier kan ik op 
zaterdag ook nog gewoon mijn gang gaan. 
Geld is voor mij in ieder geval niet belangrijk.”

AD’69 heeft andere zaken om zich druk over 
te maken, de komende weken. „Als we van RK-
ZVC hadden gewonnen waren dat bonuspun-
ten geweest, maar tegen ploegen als TVO, KSV 
en MEC moeten we wel gaan winnen”, keek 
Sander van Beckhoven vooruit naar het span-
nende slot van de competitie.

In de heenronde verloor AD’69, dat nog slechts 
vier punten boven hekkensluiter KSV staat, van 
alle concurrende ploegen „Dus zullen we in het 
slot van de competitie moeten laten zien dat we 
in deze klasse thuishoren door van deze ploe-
gen te winnen”, besloot Van Beckhoven.

 Sander Mengerink van AD’69 (groen shirt) is omsingeld door Wout Eekelder (2), 
Toby Bokkers (4) en Bern Hummelink (rechts) van RKZVC.  foto Jan van den Brink

VOORLOPIGE SELECTIE-INDELINGDoemscenario dreigt voor AD’69 
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RKZVC-MEC 6-0 (2-0). 1-0 en 2-0 Jouke Knip-
penborg, 3-0 (pen.) Sjors Storkhorst, 4-0 Sven 
Jurjus, 5-0 en 6-0 Jens Schutten. 

RKZVC haalde een ruime overwinning bin-
nen, zonder zich ‘bovenmatig in te spannen’. 
Woord-voerder Bennie Storkhorst was blij dat 

na de nederlaag van vorige week tegen Gen-
dringen het zicht op promotie wel werd ver-
groot. „Natuurlijk wil je promoveren, maar we 
bekijken het net als bij tennis: punt voor punt. 
Na vorige week is duidelijk dat promotie be-
langrijk is. De titel daarbij zou mooi zijn.”

Natuurlijk wil je promoveren

DOETINCHEM – In de vierde klasse C heeft 
het Zieuwentse RKZVC zonder zelf te spelen 
een zeer goed weekeinde beleefd. Gendringen 
versloeg concurrent om de titel Bon Boys met 
3-2, terwijl het Aaltense AD’69 de andere ri-
vaal Witkampers met 3-2 klopte. RKZVC pakte 
en passant de ook de tweede periodetitel. 

RKZVC-Lochem 4-0 (2-0). 1-0 Sjors Storkhorst, 
2-0 Bas Heutinck, 3-0 Jens Schutten, 4-0 Sjors 
Storkhorst. 

RKZVC haalde een ‘overduidelijke overwin-
ning’ volgens zegsman Bennie Storkhorst van 
het Zieu-wentse RKZVC. „Voor rust was het een 

kat-en-muisspelletje. Na rust zette Lochem een 
kwartier druk, maar na de 3-0 raakten we ook 
nog twee keer het houtwerk. Komende zondag 
moeten we te-gen Gendringen weer echt aan 
de bak”, besloot Storkhorst zijn relaas.

RKZVC verliest van Gendringen en verzuimt koploper te worden in 

DOETINCHEM – De opmars van RKZVC 
richting de koppositie in 4C is zondag een halt 
toe geroepen door Gendringen: 1-2. MEC ver-
sloeg in het degradatieduel KSV uit Vragender 
en is zo goed als veilig in de strijd om lijfsbe-
houd. 

VIERDE KLASSE C RKZVC-Gendringen 1-2 (0-
0). 0-1 Kelvin Meijer, 1-1 (pen.) Sjors Stork-
horst, 1-2 Kelvin Meijer.

Bennie Storkhorst, zegsman van RKZVC, had 
een ‘slechte pot voetbal’ gezien. „Het was van 
allebei kanten niet veel. Bovendien kenmerkte 
de wedstrijd zich door veel foutieve passes.”

Gendringen, dat net als RKZVC vijf keer op rij 
gewonnen had, was volgens Storkhorst dwin-
gender maar dat leverde nauwelijks hoogte-
punten op. „Normaal schrijf ik kantjes vol over 
een wedstrijd, maar vandaag is één blaadje 
amper halfvol.”

RKZVC was bij een zege koploper geworden 
in 4C, maar toonde niet de bezieling die ge-
wenst was. „Jammer, want door de gelijke spe-
len van Bon Boys en Witkampers hadden we 
koploper kunnen zijn”, aldus Storkhorst. 

VOORLOPIGE SELECTIE-INDELINGZonder te spelen grote winnaar paasweekeinde in 4C 

Opleiding

RKZVC promoveerde in Beckum met een ecla-
tante 0-6 zege. Dat klinkt mooi maar eigenlijk 
had de Zieuwentse ploeg de dubbele cijfers 
moeten halen. Invaller Nick Reukers was een 
van de ongeluk-kigen die niet scoorden. Koud 
in het veld kreeg hij vrij voor de goal een dot 
van een kans, maar schoot de bal richting cor 
nervlag. De kenners op de tribune hadden 
daar wel een verklaring voor: „Opleiding ge-
had in Mariënveld.”
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door Jaap Rademaker 
BECKUM – RKZVC is weer terug in de derde 
klasse. De Zieuwentse ploeg won zondag met 
6-0 in Beckum van TVO en keerde zo binnen 
één seizoen weer terug. „Deze groep hoort 
ook op dat niveau thuis”, concludeerde coach 
Hans Wossink. „Nu willen we in de laatste 
wedstrijd thuis tegen KSV ook de titel pakken 
in 4C.”

De Achterhoekers degradeerden een jaar ge-
leden ongelukkig naar de vierde klasse via de 
nacompetitie. „Zonde, want deze groep had 
eigenlijk nu verder moeten groeien in de derde 
klasse”, analyseerde Wossink na afloop. „We 
hadden bovendien een beroerde seizoenstart, 
in de winter stonden we nog elf punten achter 
op Witkampers.”

Dat enorme gat werd zondag definitief weg-
gewerkt. Met de zege in Beckum en de neder-
laag van Witkampers bij Reünie is RKZVC niet 
alleen gepromoveerd, maar ook koploper ge-
worden. „Ik ga er vanuit dat we dat tegen het 
al gedegradeerde KSV thuis af gaan maken”, 
zei spits Sjors Storkhorst. „Al moet je het na-
tuurlijk nooit onderschatten.”

Stokhorst werd de man van de wedstrijd met 
vier treffers. Hoe gek het ook klinkt, daarmee 
had de 24-jarige spits een ‘teleurstellende’ 
middag, want het hadden er veel meer moeten 
zijn. Hij kon er na afloop wel om lachen, ter-
wijl hij probeerde een emmer water te ontwij-
ken die een ploeggenoot over hem heen wilde 
kieperen. 

„Het hadden er inderdaad best wat meer mo-
gen zijn”, concludeerde hij. Storkhorst raakte 
in het eerste kwartier al twee keer het houtwerk 
en kreeg gedurende de wed-strijd een keur 
aan kansen. Kort voor tijd had hij zijn kwar-
tet aan doelpunten uit kunnen breiden naar 
een handvol toen hij een strafschop kreeg. 
Stokhorst probeerde een ‘Panenka’ maar zijn 
boogbal belandde keurig in de handen van de 
stilstaande en klaarstaande keeper Marin Ju-
resic. „Ik neem ze altijd zo, maar die doelman 
bleef goed staan. Dat kan gebeuren.”

Vier goals, het zou bijna een gewoonte wor-
den, grijnsde hij. „Ik heb er deze week ook al 
vier ge-maakt in de Achterhoek Cup.”

Nu moet de ploeg zorgen een stabiele der-
deklasser te worden. Coach Wossink: „Er 
zitten heel goede voetballers tussen. En als ik 
naar de leeftijd kijk, kan deze groep alleen 
maar beter worden.” 

TVO-RKZVC 0-6 (0-3). 0-1 Remco van Leeu-
wen, 0-2 Sjors Storkhorst, 0-3 Jouke Knippen-
borg, 0-4, 0-5 en 0-6 Sjors Storkhorst. 

RKZVC bekroont mooi seizoen met het 
kampioenschap na zege op KSV 

DOETINCHEM – RKZVC is zondag kampi-
oen geworden in de vierde klasse C. Vorige 
week promoveerde de ploeg uit Zieuwent al 
naar de derde klasse, maar na de 3-1 over-
winning op het al gedegradeerde KSV is nu 
ook de titel een feit. Witkampers promoveer-
de als tweede ploeg. De Larense ploeg van 
scheidend trainer Arno Heersink klopte Bon 
Boys met 4-1 en eindigde als tweede. 

VIERDE KLASSE C RKZVC-KSV 3-1 (1-0). 1-0 
en 2-0 Remco van Leeuwen, 3-0 Jens Schut-
ten, 3-1 Rob Gebbink. 

Volgens RKZVC-woordvoerder Bennie Stork-
horst was het geen ‘spetterende wedstrijd’. 
„We hoe-ven natuurlijk niet altijd goed te 
spelen. KSV bood goed tegenstand.” Goed 
spel was ook niet ge-heel noodzakelijk. „We 
moesten winnen om kampioen te worden. En 
dat hebben we gedaan”, aldus Storkhorst. 

VOORLOPIGE SELECTIE-INDELINGOppermachtig RKZVC heeft niets meer te zoeken in 
de vierde klasse 

RKZVC heeft geen kind aan TVO en pro-
moveert naar de derde klasse met een 6-0 
overwinning 

Opleiding

Voetbalvereniging Mariënveld feliciteerde af-
gelopen zondag buurtclub RKZVC met de titel 
in 4C.

Maarwel met een kwinkslag. „Gelukkig heb-
ben jullie enkele spelers van Mariënveld in 
de ploeg, want anders was het nooit gelukt.” 
Het was een reactie op een week eerder toen 
RKZVC-speler Nick Reukers een grote kans 
miste. „Jeugdopleiding genoten in Mariën-
veld”, klonk het toen uit Zieuwentse monden.



Trainingsopkomst seizoen 2012-2013 RKZVC 1 

26 Juli t/m 30 
November

4 December 
t/m 14 Mei

Totaal 
Trainingen

Molder, te Bram 36 40 76
Bokkers Toby 35 40 75
Storkhorst Sjors 38 36 74
Krabbenborg Michiel 37 35 72
Schutten Jens 35 37 72
Eekelder Wout 41 29 70
Keegstra Wesley 33 37 70
Jurjus Sven 32 37 69
Reukers Nick 33 34 67
Boerboom Lloyd 41 25 66
Storkhorst Sjaak 40 26 66
Bokkers Remco 32 32 64
Knippenborg Jouke 33 31 64
Overkamp Walter 34 30 64
Leeuwen, van Remco 24 26 50
Heutinck Bas 26 23 49
Hummelink Bern 23 17 40
Eppingbroek Rik 22 22
Krabbenborg Lars 20 20
Knippenborg Jelle 6 7 13

Gemiddelde opkomst per training 15 13 14
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