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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 2013-2014
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door Raymond Willemsen 

ZIEUWENT – Stiekem had Lau Knippen-
borg zaterdag op een stunt gehoopt op het 
Kei-toernooi. Dat zat er niet in, maar het RK-
ZVC van Knippenborg sloeg allesbehalve een 
modderfiguur tegen hoofdklasser Longa’30: 
5-3. 

„De laatste keer dat RKZVC van Longa’30 
won, was toen ik er nog speelde”, meldde 
Knippenborg zaterdag voor de derby tegen 
de Lichtenvoordenaren. Dat is heel lang gele-
den, maar nu is de ervaren trainer weer terug 
op het oude nest in Zieuwent. „Ik ben 27 jaar 
weggeweest bij RKZVC”, rekende Knippen-
borg uit. ,,Maar de laatste drie weken ben ik 
vaker op het sportpark geweest dan in de 27 
jaar daarvoor bij elkaar.” 

Als trainer was Knippenborg tien jaar actief 
bij AZSV en werkte hij bij onder meer bij 

SDOUC, DVC’26, DOS’37 en het meest re-
cent bij Nunspeet. „Ik was als trainer altijd 
buiten Zieuwent werkzaam. Nu zijn de soci-
ale contacten ineens ook intensiever. En ik kan 
lopend naar het veld. Dat heb ik ook al een 
paar keer gedaan.” 

Werken bij derdeklasser RKZVC, het is iets 
anders dan bij hoger acterende clubs als 
Nunspeet of AZSV. Knippenborg: „Toch heb 
ik het heel goed naar mijn zin. Belangrijk is 
dat de spelers van RKZVC mij graag als trai-
ner wilden hebben. Ik merk ook dat ze heel 
gretig en gemotiveerd zijn. Ze zijn ook heel 
goed coachbaar. Ik heb hier te maken met 
ambitieuze jongens die graag willen. Het is 
mooi om spelers zich te laten ontwikkelen.” 

Met RKZVC kan Knippenborg komend sei-
zoen wel eens gaan verrassen in de derde 
klasse C. Hij heeft een sterke, brede selectie. 

Dat bleek donderdag al op de eerste speel-
avond. Toen won RKZVC met speels gemak 
van FC Winterswijk: 4-1. Zaterdag tegen Lon-
ga’30 leek het op een deceptie uit te draaien 
voor RKZVC. Al na tien minuten stond het 3-0 
voor de hoofdklasser, maar een afstraffing 
werd het niet: 5-3. 

Grol won daarna met 2-0 van FC Winters-
wijk en werd op basis van meer benutte straf-
schoppen winnaar van het Kei-toernooi. 

Longa’30-RKZVC 5-3 (4-1). 1-0 en 2-0 Tim 
Bader, 3-0 Freek Heinsbroek, 3-1 Sjors Stork-
horst, 4-1 Pim Elferink, 4-2 Sjors Storkhorst, 
5-2 Thomas Kerperien, 5-3 Mitch Belterman. 

Grol-FC Winterswijk 2-0 (1-0). 1-0 Sander 
Nijhoff, 2-0 Christian Pillen. 

Eindstand: 1. Grol; 2. Longa’30; 3. RKZVC; 
4. FC Winterswijk.
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   Lau Knippenborg voelt zich 
 na 27 jaar helemaal thuis bij RKZVC

DOETINCHEM – De Zieuwentse derdeklas-
ser RKZVC gaat in de eerste knock out-ronde 
van het bekertoernooi district Oost op bezoek 
bij zaterdaghoofdklasser AZSV in Aalten. 

Voor de nieuwe RKZVC-trainer Lau Knippen-
borg is het een pikante wedstrijd. Knippen-
borg was in het verleden tien seizoenen op rij 
actief als oefenmeester van AZSV. Ook voor 
Michiel Krabbenborg is het een weerzien met 
oude bekenden. De centrumverdediger van 
RKZVC speelde twee seizoenen geleden nog 
voor AZSV. 

Derdeklassser Viod lootte een thuiswedstrijd 

tegen het in de eerste klasse acterende Sil-
volde. Eersteklasser Grol gaat op bezoek bij 
vierdeklasser AD’69 in Aalten. 

Voor het tweede elftal van Longa’ 30 ligt een 
mooie uitdaging in het verschiet. De Lichten-
voordenaren schakelden in de poule de stan-
daardteams van Kilder, Halle en VVG’25 uit 
en nemen het in de eerste knock out-ronde in 
eigen huis nu op tegen derdeklasser FC Win-
terswijk. 

De duels in de eerste ronde van de beker 
zullen zo veel mogelijk gespeeld worden op 
zaterdag 19 of zondag 20 oktober. Indien 

een club competitieverplichtingen heeft, kan 
de wedstrijd op dinsdag 22 oktober worden 
afgewerkt. 

De loting luidt als volgt: 

AZSV-RKZVC; Viod-Silvolde; AD’69-Grol; 
Ajax Breedenbroek-Gendringen; Arnhe-
mia-Angerlo Vooruit; DZC’68-Ulftse Boys; 
GWVV-Doetinchem; Longa’30 2-FC Win-
terswijk; Mariënveld-Rekken; MASV-OBW; 
Warnsveldse Boys-Keijenurgse Boys; KSH-
MEC; SC Westervoort-winnaar poule 16; FC 
Zutphen (zon.)-Reünie. 

Pikant bekerduel voor Knippenborg en RKZVC

HENGELO – Vol verwachting had RKZVC-
trainer Lau Knippenborg met zijn selectie 
uitgekeken naar het eerste competitieduel bij 
Pax in de derde klasse C. Maar de Hengelo-
ers zorgden voor commotie door de wedstrijd 
in 3C vlak voor het middaguur af te gelasten.

„Ik heb dit nog nooit meegemaakt, een eerste 
competitiewedstrijd die wordt afgelast”, baal-
de Knippenborg, oefenmeester van het Zieu-
wentse RKZVC. „Ik weet dat Pax geblesseerde 
spelers heeft, dat zal best meegespeeld heb-
ben. Maar het is sowieso heel vreemd. Ieder-
een kan tegenwoordig op buienradar kijken. 

Daarop kon je zien dat het de hele middag 
mooi weer zou worden. We waren zeer te-
leurgesteld. Zes weken voorbereiding zijn zo 
naar de knoppen. Nee, we hebben niet over-
wogen de regioconsul in te schakelen. Laat de 
KNVB het maar uitzoe-ken.”

Waar elders in het land wedstrijden werden 
afgelast vanwege de droogte, ging er door 
het duel Pax-RKZVC een streep vanwege die 
ene, langdurige hoosbui op zondagochtend.

„Ik kreeg om half twaalf ’s ochtends een be-
richt dat er niet gespeeld kon worden omdat 

de bovenlaag erg zacht was”, vertelde Pax-
trainer William Krabbenborg. „Ja, blessures 
heb ik maar die heb ik volgende week ook. 
Ik vind het erg jammer dat er niet gespeeld 
kon worden en mijn spelers waren ook erg 
teleurgesteld. Maar bij Pax zitten er al enger-
lingen in de bijvelden en ze wilden niet dat 
het hoofdveld nu ook al zou worden kapot-
gelopen.”

Ook het duel Vios Beltrum-Bredevoort in 5C 
ging niet door.

Afgelasting Pax-RKZVC roept vraagtekens op 



4

DOETINCHEM – Sjors Storkhorst stal gis-
teren de show bij RKZVC tegen Viod. In de 
derde klasse C wonnen de Zieuwentenaren 
met 4-1 door onder meer een hattrick van 
Storkhorst. Eén weergaloos doelpunt werd 
gescoord vanaf de eigen helft. 

DERDE KLASSE C RKZVC-Viod 4-1 
(2-0). 1-0 Sjors Storkhorst, 2-0 Jens Schut-
ten, 3-0 Sjors Storkhorst, 3-1 Dion Teloh, 4-1 
Sjors Storkhorst. 

„Viod heeft een voetballende ploeg, maar 
was niet compleet”, had RKZVC-trainer 

Laurens Knippenborg gemerkt. „In het begin 
ging het wat stroefjes, maar daarna hebben 
we continu gedicteerd. We kregen wel twaalf 
kansen na rust.” De meest opmerkelijke goal 
kwam van Storkhorst die met een knal vanaf 
eigen helft scoorde.

Sjors Storkhorst steelt de show bij RKZVC met 
weergaloze doelpunten 

door Dennis Kemperman 

ZIEUWENT – Sjors Storkhorst heeft het goed 
naar zijn zin in de derde klasse C. De aan-
valler heeft met het Zieuwentse RKZVC een 
prima seizoensstart. Gisteren tegen Gendrin-
gen, een andere promovendus, scoorde hij de 
winnende 2-1.

Twee Achterhoekse goalgetters troffen elkaar 
gisteren op sportpark De Greune Weide in 
Zieuwent: Kelvin Meijer van Gendringen en 
Storkhorst. Beiden scoorden in het matige 
duel, al was de treffer van die laatste van 
meer waarde. „Maar ik had er nog wel een 
mogen maken”, lachte Storkhorst na afloop. 
Toch zal de 24-jarige matchwinnaar niet kla-
gen. Zijn teller staat al op vier. En RKZVC, vo-
rig seizoen kampioen in 4C, heeft een treetje 
hoger nog geen plankenkoorts. Met zeven 
punten is de ploeg vierde. „We hebben een 
goede start met het hele team. Iedereen ziet 
ons als titelkandidaat, maar zelf zijn we daar 
totaal niet mee bezig. Ons eerste doel is erin 
te blijven. Twee jaar geleden promoveerden 

we ook naar de derde klasse en lagen we er 
na een seizoen alweer uit.”

Over het treffen met Gendringen was Stork-
horst amper te spreken. „Superslecht. Wij 
kwamen niet aan voetballen toe en voor het-
zelfde geld hadden we verloren.”

Storkhorst gaf na rust enkele Gendringenspe-
lers het nakijken en schoot raak. Het was niet 
zijn mooiste goal; twee weken eerder scoorde 
hij tegen Viod van eigen helft. Maar effecti-
viteit gaat bij Storkhorst tegenwoordig boven 
schoonheid. „Vroeger moest alles mooi, stift-
jes en zo. Nu ben ik veel efficiënter gewor-
den.”

Al lobte Storkhorst de bal een kwartier voor 
tijd nog even fraai over Gendringen-goalie 
Yannick Döring in het doel, nadat arbiter Ho-
geweide al voor buitenspel had gefloten. „Ik 
hoorde het fluitje, maar wilde het toch even 
proberen”, grinnikte Storkhorst, die stiekem 
van een prijs droomt. Kansloos is RKZVC niet; 
de ploegen in 3C ontlopen elkaar amper, 

denkt Storkhorst. „Wie een beetje geluk heeft, 
wordt kampioen.”

Gendringen-captain Peter Nusselder liet zich 
in soortgelijke bewoordingen uit. „Alle ploe-
gen zitten dichtbij elkaar, dus het zal lang 
spannend blijven.”

Nusselder wanhoopt dus niet na de matige 
start met twee punten. Al is een zege welkom. 
„Hopelijk lukt dat komende zondag tegen het 
Varsseveld van onze oud-trainer Marcel Lu-
cassen.” 

RKZVC-Gendringen 2-1 (1-1). 1-0 
Kelvin Meijer, 1-1 Mitch Belterman, 
2-1 Sjors Storkhorst. 
RKZVC is gelukkigste in treffen met 
medepromovendus Gendringen (2-
1) en zet goede start voort 

RKZVC-aanvaller Sjors Stockhorst (links) 
tracht Job Hendrixen van Gendringen 
de loef af te steken.      foto Theo Kock

Vooraf teken je 
voor een punt 

DERDE KLASSE C HC’03-RKZVC 1-1 
(1-1). 0-1 Jens Schutten, 1-1 Daan Koenders. 

„Vooraf teken je voor een punt tegen RKZVC. 
Achteraf deden we het goed en hadden we 
zomaar kunnen winnen.” HC’03-trainer André 
Simmelink was blij met het strijdplan. „Het defen-
sieve concept werkte goed.”

Sjors Storkhorst bewijst andermaal zijn waarde 
voor winnend RKZVC 
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DOETINCHEM – Het Zieuwentse RKZVC is 
in 3C afgezakt naar de middenmoot na de 
1-3 thuisnederlaag tegen FC Eibergen. 

DERDE KLASSE C RKZVC-FC Eibergen 
1-3 (0-1).

0-1 en 0-2 Danny Siteur, 1-2 Sjors Storkhorst, 
1-3 Jarno Meijer. 

„Het was waardeloos, tien keer niks.” RKZVC-
trainer Laurens Knippenborg was erg teleur-
gesteld na het onverwachte verlies tegen het 
counterende FC Eibergen. „Normaal gespro-

ken moet je tegen FC Eibergen kunnen win-
nen, maar dan moet je als team al het goede 
dat je in je hebt, ook laten zien. Op basis van 
onze zwakke eerste helft verloren we uitein-
delijk. We voetbalden beneden ons niveau. 
RKZVC heeft echt te weinig gebracht.”

Danny Siteur was met twee treffers goed op 
dreef voor de gasten. Na de tegentreffer van 
Sjors Storkhorst leek de spanning terug te ke-
ren, maar door een counter van Jarno Meijer 
werd de marge van twee treffers weer her-
steld: 1-3. 

Aan elkaar gewaagd 

OBW-RKZVC 1-1 (0-0). 1-0 Simon Jan 
Bruins, 1-1 Sven Jurjus. 

De twee ploegen waren aan elkaar gewaagd, 
waarin OBW-speler Dimitri Vrehe nog de paal 
raakte. OBW-trainer Wouter van der Ent sprak 
van een ongelooflijk aantrekkelijk duel. „Beide 
teams behoren tot de top vijf.”

VOORLOPIGE SELECTIE-INDELING

Zieuwentse ploeg verliest voor tweede keer op 
rij en snapt niets van de door velen toebe-
deelde favorietenrol in 3C.

door Rob Zeevalkink 

HENGELO – Niet de best voetballende ploeg 
won gisteren in Hengelo de topper in 3C. RK-
ZVC voetbalde wel aardig, maar ging toch 
onderuit tegen Pax, dat met fysiek en gepas-
sioneerd spel eenvoudig de drie punten bin-
nenhaalde: 3-1.

Trainer Laurens Knippenborg van het Zieu-
wentse RKZVC begreep na afloop dan ook 
niet zo goed waarom iedereen zijn elftal 
aan het begin van het seizoen een titelfavo-
riet noemde. „Vorig jaar is RKZVC kampioen 
geworden in 4C, maar het jaar daarvoor de-
gradeerden ze uit 3C. Bovendien is de oudste 
speler in mijn team 24 jaar en missen we de 
juiste balans. Een aantal posities bij ons is 
minder goed bezet.”

Wie Knippenborg bedoelde wilde hij niet 
zeggen, maar de toeschouwers die de wed-
strijd tegen Pax zagen, begrepen onmiddel-
lijk dat doelman Wesley Keegstra één van die 
‘minderen’ is.

Hij bleef na 24 minuten apathisch staan op 
vijf meter van de goal toen Maarten Eerens 
van Pax de bal over hem heen schoot. „Het 
was inderdaad een mislukte voorzet van mij”, 
gaf doelpuntenmaker Eerens na afloop rui-
terlijk toe. RKZVC had daarvoor via Remco 
van Leeuwen en Bram te Molder al aan de 
leiding kunnen komen, maar de Zieuwentse 
aanvallers, normaliter bewierookt, scoorden 
allemaal een onvoldoende. Knippenborg: 

„We scoren te weinig. We hebben drie spit-
sen (Lloyd Boerboom, Jens Schutten en Mitch 
Belterman, red.), maar die zijn allemaal van 
een gelijkwaardig niveau.”

Tel daarbij een kleurloos optreden van Sjors 
Storkhorst en de zege van Pax is verklaard. 
„We hebben met z’n allen keihard gewerkt 
en dan is Pax een heel taai team. Fysiek wa-
ren we veel sterker dan RKZVC en bovendien 
wonnen we de meeste tweede ballen”, voerde 
Eerens een reden aan voor de 3-1 zege.

Pax speelde een succesvol soort reactievoet-
bal. Een snelle diepe bal en hopen dat er iets 
goeds uit voortkomt. Een te billijken tactiek 
van Pax na de dramatische seizoensstart (vier 
punten na vijf wedstrijden) dat in mei nog 
een beslissingswedstrijd om het kampioen-
schap speelde. Wat Pax dit seizoen wel wil 

bereiken, wilde Maarten Eerens niet vertellen. 
„Onze doelstelling houden we intern. Daar 
vertel ik niks over.”

Pax liet in de tweede helft gelukkig wel de 
voeten spreken.

Jesse Bulten profiteerde in de 55e minuut op 
aangeven van Derk Stortelder van een kar-
dinale fout van Toby Bokkers . Twee minuten 
later verkeek doelman Wesley Keegstra zich 
voor de tweede keer. Ditmaal was Roy Wols-
heumer met een vrije trap succesvol: 3-0. In-
valler Ties Heutinck redde voor RKZVC na een 
combinatie met Lloyd Boerboom de eer.

“ Iedereen ziet ons als favoriet , maar een 
aantal posities is minder bezet” RKZVC-trai-
ner Knippenborg

Pax leert RKZVC wetten van 3C 

RKZVC verslikt zich in 
counters FC Eibergen

Jesse Bulten van Pax schiet de 2-0 
binnen voor Pax dat veel effectie-
ver omsprong met de kansen dan 
RKZVC. Foto Jan Van Den Brink
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door Raymond Willemsen 

AALTEN – Tien jaar lang was Lau Knip-
penborg trainer bij AZSV. Gisteren beleefde 
de huidige trainer van RKZVC een prachtige 
rentree bij zijn oude club. De Zieuwentena-
ren zorgden voor een stunt door de Aaltense 
hoofdklasser uit de beker te knikkeren: 3-5.

„Dit is mooi, maar ik had liever zondag van 
Pax gewonnen in de competitie”, zei Knippen-
borg. „En ik moet ook eerlijk zeggen dat we 
aanvankelijk overlopen werden. In de tweede 
helft hebben we het wel goed gedaan.”

Waar Knippenborg kon lachen, stonden de 
gezichten gisteravond op onweer bij AZSV. 

De ploeg verloor niet alleen, maar kan ko-
mende zaterdag tegen VVOG niet beschik-
ken over Freek Mulder. De rechtsback werd 
vroeg in de tweede helft door de zeer zwak 
leidende arbiter Olde Klieverink met een di-
recte rode kaart uit het veld gestuurd nadat 
hij Lloyd Boerboom een duw gaf. Het was 
meteen het breekpunt in de wedstrijd. Sjors 
Storkhorst be-nutte de toegekende penalty (2-
2) en die klap kwam het gedecimeerde AZSV 
niet meer te boven. Met enkele razendsnelle 
counters liep de Zieuwentse derdeklasser uit 
naar een sensationele 2-5 voorsprong. De 
grote man werd Jens Schutten die driemaal 
op rij scoorde. In de eerste helft zag het er niet 
naar uit dat AZSV in de problemen zou ko-
men. Wietse Kämink opende al snel de score 

en daarna bleven de Aaltenaren een tijd op-
permachtig. Via een onterecht gegeven straf-
schop scoorde Sjors Storkhorst de 1-1, maar 
nog voor rust maakte PatrickWamelink er 2-1 
van. Het werd geen opmaat voor een zorge-
loze tweede helft voor AZSV, dat pas bij een 
2-5 achterstand via Robbin Thuss de stand 
een nog iets draaglijker aanzien gaf: 3-5.

RKZVC-Witkampers 6-2 (4-0). 1-0 en 2-0 
Mitch Belterman, 3-0 en 4-0 Sjors Storkh-
horst, 4-1 Sander Kok, 4-2 Roel Wesseldijk, 
5-2 Sven Jur-jus, 6-2 Jouke Knippenborg. 

„In de eerste helft hebben we Witkampers al 
volledig overlopen”, verklaarde RKZVC-trai-
ner Laurens Knippenborg het succes. 

Lau Knippenborg beleeft prachtige terugkeer bij 
oude club AZSV

ZIEUWENT – Je hebt van die voetballers die 
al jarenlang vergroeid lijken met de club uit 
hun eigen dorp, terwijl een stap hogerop toch 
ook voor de hand ligt. Sjors Storkhorst is er zo 
eentje. De aanvaller van de Zieuwentse der-
deklasser RKZVC voert met zeven treffers de 
regionale topscorerslijst aan. En dus rijst de 
vraag weer eens: zou je het niet eens hogerop 
proberen? „Die vraag krijg ik inderdaad re-
gelmatig te horen”, lacht Storkhorst (24). „Ik 
ben er eigenlijk nooit zo mee bezig geweest. 
Ik studeer in Zwolle voor gymleraar en ben 
altijd druk geweest met school. Daarom was 
het voorgaande seizoenen telkens wel zeker 
dat ik bleef. Nu zit ik in het laatste jaar van 
mijn studie en ik weet: als ik het een keer doe, 
dan moet het de komende jaren. Misschien 
dat ik er aan het einde van het seizoen eens 
over ga denken, maar nu ben ik er echt niet 
mee bezig.”

Het zou een lastige keuze zijn voor Storkhorst, 
want hoewel hij ambitieus is (‘Ik probeer me-
zelf steeds te verbeteren’), voelt hij zich ook 
thuis in de vriendenploeg die RKZVC is. Ook 
op de zaterdagavond treffen ze elkaar regel-
matig. „Al hebben we daar met het team dit 
seizoen afspraken over gemaakt. Vorig sei-
zoen was de een op zaterdag nog later thuis 
dan de ander. Dat is nu minder.

Onze trainer (Laurens Knippenborg, red.) 
vindt het wel goed als we iets gaan doen op 
zaterdag, maar dan moeten we niet om vier 
uur thuis zijn en dan op zondag niets waard 
zijn.” De nieuwe oefenmeester heeft volgens 

Storkhorst een goede invloed op de vrienden-
ploeg. „Dat we allemaal vrienden van elkaar 
zijn is natuurlijk fantastisch, maar het heeft 
ook nadelen. We zetten elkaar op het veld 
niet zo snel recht. Laurens is er erg mee bezig 
dat we dat wel doen. We leren sowieso veel 
van hem. Elke training komt hij wel weer met 
wat nieuws.”

Het draagt wellicht bij aan de knappe zesde 
plek die RKZVC, vorig seizoen nog vierdeklas-
ser, in 3C bezet. Het verbaast Storkhorst nau-
welijks. „Ik vind dat we een goed team heb-
ben. Heel veel spelers zijn de afgelopen jaren 
naar elkaar toegegroeid, waardoor we op 
elke positie goed bezet zijn.”

De komende weken wordt duidelijk waar-
toe RKZVC echt in staat is dit seizoen in 3C. 
Want waar het kwakkelende Witkampers af-
gelopen zondag met speels gemak (6-2) opzij 
werd gezet, zijn de komende tegenstanders 
van een ander kaliber. Op de rol staan Vars-
seveld, FC Winterswijk, Doetinchem en DCS, 

alle hoger geklasseerde ploegen. Storkhorst: 
„Een zwaar programma, tegen alle toppers. 
Nu gaan we zien of we echt mee kunnen ko-
men.”

Nu de ploeg zich op een aardig afstandje van 
de rode streep bevindt, kijkt Storkhorst naar 
boven. „Ik denk dat we in het linkerrijtje moe-
ten kunnen eindigen en misschien wel een 
prijsje kunnen pakken.”

Of hij na dat seizoen zijn geluk elders zal 
zoeken, het moet nog blijken. Maar voorlopig 
zit Storkhorst in ‘zijn’ Zieuwent prima op zijn 
plek.

„RKZVC is, vind ik, een van de mooiste clubs 
uit de regio. Met veel supporters. En iedereen 
kan goed met elkaar overweg. Dat zal bij een 
grotere club misschien toch minder zijn.”

“ De komende weken gaan we zien of we echt 
mee kunnen komen “
Sjors Storkhorst

Storkhorst weer op dreef 
Sjors Storkhorst draait vroeg in seizoen alweer goed bij RKZVC. Tijd voor een stap hogerop?

Aanvaller Sjors Storkhorst van de Zieuwent-
se derdeklasser RKZVC wil dit seizoen met 
zijn ploeg in het linkerrijtje eindigen. De 
ploeg bezet momenteel de zesde plek in de 
derde klasse C. foto Theo Kock
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Remco van Leeuwen van RKZVC staat in 
de stromende regen klaar om een vrije 
trap te nemen tegen FC Winterswijk.  
foto Jan van den Brink

DOETINCHEM – De koplopers Varsseveld 
en FC Winterswijk lieten in de derde klasse 
C beide steken valllen, waardoor ze naast de 
eerste periodetitel grepen. 

DERDE KLASSE C Varsseveld-RKZVC 
1-3 (0-1). 0-1 Sven Jurjus, 0-2 Sjors Stork-
horst (pen.), 0-3 Sven Jurjus, 1-3 Bjorn Hee-
zen. 

„We hadden een optisch overwicht, maar 
RKZVC was vele malen gevaarlijker via de 
counter”, meende trainer Marcel Lucassen 
van Varsseveld. „Mijn ploeg speelde niet zo-
als Varsseveld behoort te spelen.”

De zege voor de ploeg uit Zieuwent vond 
Lucassen dan ook dik verdiend. „Wat wel 
jammer was dat de 0-2 ontstond uit een in 
mijn ogen onterecht gegeven strafschop. We 
hadden een erg jonge scheidsrechter en ik 
vind het nogal wat om die zo’n derby te laten 
fluiten.”

Varssevelder Dave Ankersmit haalde het ein-
de van het duel niet na zijn tweede gele kaart. 

Bitterballen
Sjors Storkhorst (24) van de Zieuwentse der-
deklasser RKZVC moest zondag na de winst 
op Varsseveld (1-3) trakteren op bitterballen. 
In de krant van afgelopen vrijdag stond na-

melijk een interview met hem. Mét foto, en dat 
betekent trakteren, een afspraak binnen de 
Zieuwentse selectie die afgekeken is van an-
dere clubs in het regionale amateurvoetbal. 

Bitterballen (2)
Na afloop van het interview zag Storkhorst 
zijn kans schoon. „Kan ik jullie een teamfo-
to opsturen waarin ik mijzelf en mijn broer 
Sjaak heb weggephotoshopt. Dan heb ik de 
rest van het seizoen gratis bitterballen”, vroeg 
hij. Leuk geprobeerd, maar Storkhorst moet 
het deze week afleggen tegen Pim Elferink en 
Freek Heinsbroek (zie foto ) en moet dus zijn 
bitterballen voorlopig zelf betalen. Eet sma-
kelijk, Sjors! 

Counterend RKZVC is Varsseveld te machtig

door Rob Zeevalkink 

ZIEUWENT – De juichkreten en lachende 
gezichten van de Winterswijkers na de 0-1 
zege op het Zieuwentse RKZVC waren begrij-
pelijk. Scheidend trainer Eric van Zutphen van 
FC Winterswijk toverde de grootste glimlach 
tevoorschijn omdat hij afscheid moet nemen 
met promotie.

Zou de tussenstand op de ranglijst in 3C ook 
de eindstand betekenen, dan slaagt van Zut-
phen met verve voor zijn laatste opdracht bij 
de voornaamste titelkandidaat, want de Win-
terswijkers zijn de nieuwe koploper. „Toen ik 
vijf jaar geleden begon bij WVC (voorloper 
van fusieclub Winterswijk, red.), kreeg ik 
de opdracht om een stabiele tweedeklas-
ser te realiseren, maar daar is door allerlei 
omstandigheden én door de degradatie van 
vorig jaar niets van terecht gekomen. Het 
laatste wat ik nu kan doen is zorgen dat ze 
weer terugkomen in de tweede klasse”, gaf 
een opgeluchte van Zutphen na afloop van de 
minimale zege aan.

Toch hadden zijn spelers hem een stuk minder 
stress kunnen bezorgen als in de eerste helft 
het prima veldspel in meer doelpunten was 
omgezet. „Ik vond ons in de eerste helft drie 
klassen beter dan RKZVC. Met rust hadden 
we met 0-3 voor moeten staan”, vond Van 
Zutphen, die alleen Stan Heinen na 39 minu-
ten zag scoren.

Een corner van Ralph van der Burg werd te-
ruggekopt door Ruut Beijers, waarna Heinen 
het laatste knikje vanaf één meter van de goal 
gaf. Doelman Wesley Keegstra was nergens 
te bekennen.

Van heel RKZVC was in de eerste helft trou-
wens niets te bespeuren. Dit tot ergernis van 
trainer Lau Knippenborg die de eerste helft 
voornamelijk hoofdschuddend doorbracht. 
„We hebben in de eerste helft alleen verkeer-
de keuzes gemaakt. Als we de bal verover-
den, dan waren we die binnen twee seconden 
weer kwijt.”

Na rust was het van beide kanten niet meer 
van bijster hoog niveau en werd geen enkele 
noemenswaardige kans genoteed. Het viel 
waarschijnlijk scheidsrechter Hoek ook op, 
want hij bracht nieuw leven in de topper. Na 

de 65e minuut nam de arbiter vrij-wel alleen 
nog maar verkeerde beslissingen.

De twee gele kaarten voor RKZVC- linkback 
Bas Heutinck waren terecht, al gaf Hoek de 
eerste kaart in eerste instantie aan Jens Schut-
ten. Deze fout corrigeerde hij op advies van 
de spelers. „De scheidsrechter had gelukkig 
geen invloed op het resultaat. We hebben 
niets weggegeven en dat is knap tegen RK-
ZVC. We hebben een aantal eerstejaars seni-
oren en die hebben het goed gedaan. Als je 
de druk opgelegd krijgt om te promoveren is 
een uitzege bij RKZVC knap”, concludeerde 
Van Zutphen tevreden.

“ Winterswijk moet promoveren. Die druk leg-
gen we onszelf ook op 

Eric van Zutphen

Winterswijk ligt op titelkoers 
Titelkandidaat uit Winterswijk staat na 0-1 zege bij tegenvallend RKZVC bovenaan in derde klasse C
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DOETINCHEM – Derdeklasser RKZVC heeft 
gisteravond de achtste finale van het toernooi 
om de Achterhoek Cup bereikt. De ploeg van 
trainer Laurens Knippenborg won de uitwed-
strijd bij Eerbeekse Boys met 2-4.

RKZVC leidde halverwege met 1-3 door doel-
punten van Mitch Belterman, Lloyd Boerboom 
en Sjors Storkhorst. Na de pauze bracht Eer-
beekse Boys de spanning nog even terug, 

maar vlak voor tijd schoot Boerboom de gas-
ten definitief in veilige haven. In de achtste fi-
nale neemt RKZVC het thuis op tegen de win-
naar van het duel Mariënveld/Viod.

Derdeklasser Gendringen maakte gisteravond 
in eigen huis gehakt van het een klasse lager 
spelende VVG’25. Na een ruststand van 2-0 
won Gendringen met liefst 7-0. In de achtste 
finale, die in maart 2014 wordt gespeeld, is 

Gendringen gastheer van zaterdaghoofdklas-
ser AZSV uit Aalten.
Ook Pax plaatste schaarde zich bij de laatste 
zestien. Na een 0-1 ruststand won de Henge-
lose ploeg van trainer William Krabbenborg 
met 0-2 van Angerlo Vooruit.

Het duel DVC’26-Concordia Wehl in de twee-
de ronde vindt morgen geen doorgang. Een 
nieuwe datum is nog niet gevonden.

Zeges RKZVC en Pax in Achterhoek Cup

Remco van Leeuwen vertrekt binnen-
kort naar het Chinese Dalian, 
foto Jan van den Brink

door Raymond Willemsen 

LICHTENVOORDE – Nog even en dan ruilt 
Remco van Leeuwen (23) het gemoedelijke 
Lichtenvoorde in voor de Chinese metropool 
Dalian. Aan de andere kant van deze aard-
kloot wordt Van Leeuwen jeugdtrainer bij de 
C-jeugd van Dalian Aerbin. „Een kans die ik 
moest pakken”, zegt de voetballer van het 
Zieuwentse RKZVC.

Zijn leven zal er vanaf 1 januari heel anders 
uitzien. De overzichtelijke weken - trainen met 
de jeugd van Vitesse, voetballen bij RKZVC 
op het veld en in de zaal bij ZVZ - worden 
ingeruild voor een ongewis avontuur, 8.000 
kilometer verderop. „Alles wordt anders”, 
zegt Van Leeuwen in het ouderlijk huis in Lich-
tenvoorde.

„Maar mijn vriendin zei ook dat ik het moest 
doen. Dit is een mooie kans om mij als trainer 
te ontwikkelen. En een geweldig avontuur.”

Van Leeuwen kwam er een paar maanden ge-
leden achter dat Dalian Aerbin op zoek was 
naar Nederlandse trainers. „Ik ben toen in ge-
sprek gekomen met Chun Li, een Chinese man 
die in Den Haag woont. Zo is het balletje gaan 
rollen. Een tijdje hoorde ik niets, maar toen 
werd ik uitgenodigd voor een gesprek in Am-
sterdam. Daar was Bob de Klerk, die hoofd op-
leidingen wordt bij Dalian Aerbin, ook bij. Met 
hem had ik direct een goede klik. Ze vonden 
me wel jong, maar toch ben ik uitgekozen.”

De plannen bleken concreet en inmiddels heeft 
Van Leeuwen een eenjarig contract getekend, 
met een optie voor nog eens twee jaar. En be-
langrijk: de Lichtenvoordenaar gaat niet als 
enige Nederlander naar de andere kant van 
de wereld. Naast hoofd opleidingen De Klerk 
reizen ook Terborgenaar Alex de Crook (trai-
ner De Graafschap B2), oud-Graafschapper 
Dennis den Turk en Marinus Barendrecht mee 
naar China. „Er zullen momenten zijn dat we 
op elkaar aangewezen zijn, daar in China. 
Dan is het fijn om met een groep Nederlanders 
te zijn. We krijgen daar een prachtig apparte-
ment, met uitzicht op zee.”
Daar zal Van Leeuwen niet zo heel vaak te 
vinden zijn. „Ik zal veel op reis zijn in China. 

Het is de bedoeling dat we in een jaar zeker 
vijf grote toernooien spelen, verspreid door 
het hele land. Een competitie zoals hier ken-
nen ze in China niet.”

In het immens grote China kunnen ze veel, 
maar voetballen lukt nog niet zo goed. Van 
Leeuwen: „Het is de bedoeling dat Dalian Ae-
rbin binnen een paar jaar de beste opleiding 
van China heeft.

Chun Li zegt dat er heel veel talent is, maar 
dat de spelers niet creatief zijn. Aan ons om 
daar verandering in te brengen.” “ Ze vonden 
me wel jong, maar toch ben ik uitgekozen ”

Remco van Leeuwen

‘Een geweldig avontuur’  
Jonge voetbaltrainer Remco van Leeuwen verruilt geborgenheid van de Achterhoek voor Chinese metropool Dalian.

Ruurlo-RKZVC 0-5 (0-2
0-1 Jens Schutten, 0-2, 0-3, 0-4 en 
0-5 Sjors Storkhorst.

Ruurlo verloor voor de vierde keer op rij. „Een 
behoorlijke tik”, meende Ruurlo-trainer Rudi 
Vonk. „We zitten in een slechte fase met zure 
nederlagen.”

RKZVC-oefenmeester Laurens Knippenborg 
roemde naast Sjors Storkhorst, die maar liefst 
vier keer scoorde, zijn gehele ploeg. „Het klas-
senverschil was behoorlijk groot.”
Sjors Storkhorst scoort vier keer voor RKZVC in 
duel tegen zwak Ruurlo dat voor vierde keer op 
rij verliest

RKZVC-DCS 2-2 (1-0)
1-0 Sjors Storkhorst, 2-0 Remco van Leeuwen, 
2-1 Kelvin Lenselink, 2-2 Dennis van der Kamp. 

„In het eerste uur hebben we het beste voetbal 
tot nu toe laten zien met vijf opgelegde kansen”, 
had RKZVC-trainer Laurens Knippenborg geno-
ten van zijn team. De 2-2 kwam uit een corner 
die volgens Knippenborg onterecht werd ge-
geven. „De scheids zei dat hij zich had vergist, 
maar daar schoten we niets mee op.” 
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DOETINCHEM – De Achterhoekse ama-
teurvoetbalclubs Silvolde en RKZVC gaan 
begin januari naar het buitenland op trai-
ningskamp. Eersteklasser Silvolde zoekt in 
het Spaanse Malaga de zon op, terwijl der-
deklasser RKZVC uit Zieuwent naar de Turkse 
zuidkust vliegt. 

Silvolde verbleef de laatste jaren in Portugal, 
maar kiest ditmaal voor een verblijf aan de 
Costa del Sol. „We gaan van donderdag 2 tot 
en met woensdag 8 januari naar Malaga”, 
zegt trainer Scott Calderwood van eersteklas-
ser Silvolde. „We gaan er trainen, spelen een 
oefenwedstrijd tegen WKE (topklasser uit Em-
men, red.) en brengen een bezoek aan de 
wedstrijd Malaga-Atletico Madrid. En verder 
is er natuurlijk ook tijd voor gezelligheid.”

RKZVC vertrekt op nieuwjaarsdag naar Tur-
kije en keert op dinsdag 7 januari terug in 
Nederland. „We zitten in het Miracle Resort 
in Lara”, meldt trainer Lau Knippenborg van 
de Zieuwentse derdeklasser. „Een supermooi 
hotel. We gaan met 21 spelers en acht be-
geleiders, een score van honderd procent. 
Iedereen verheugt zich er op, want het is voor 
RKZVC de eerste keer.”

Voor Knippenborg niet. De ervaren oefen-
meester ging in zijn periode als trainer van 
het Aaltense AZSV al bijna jaarlijks naar 
Turkije en was in januari 2013 met Nunspeet 

ook nog aan de Turkse zuidkust. „Voor de 
spelers is het een geweldige ervaring, zeker 
omdat het voor hen een extraatje is. Het kost 
de jongens niets. We spelen in Turkije een oe-
fenwedstrijd en trainen drie keer, maar verder 
gaat het mij vooral om het teamproces. En het 
is natuurlijk ook een soort vakantie.” De der-
deklassers FC Winterswijk (toen nog WVC) en 
Ruurlo zochten de laatste jaren ook de zon 
op, maar blijven in 2014 in Nederland. 

Eersteklasser Silvolde gaat in janua-
ri naar het Spaanse Malaga, terwijl 
RKZVC de Turkse kust bezoekt

RKZVC-trainer Lau Knippenborg. 
foto Bram van de Biezen

Silvolde, RKZVC zoeken de 
zon op

RKZVC-Vorden 1-1 (1-0)
1-0 Sjors Storkhorst, 1-1 Rick Schröer

RKZVC-trainer Laurens Knippenborg had ge-
constateerd dat zijn team heer en meester was. 
„Toch betekent dat niet dat je dan automatisch 
wint. Vorden verdedigde volop en kwam naar 
Zieuwent voor een punt. En was daarom dol-
blij toen het in de laatste minuut de gelijkmaker 
scoorde.”

Dubbele cijfers voor 
RKZVC in Turkije 

DOETINCHEM – Zondagderdeklasser RKZVC 
uit Zieuwent heeft tijdens het trainingskamp in 
Turkije een oefenduel tegen de Drentse der-
deklasser Valthermond met dubbele cijfers ge-
wonnen: 11-0.

Eersteklasser Silvolde speelde in het Spaanse 
Torremolinos gelijk tegen het Leidse GHC: 0-0.

door Raymond Willemsen 

LARA – De voetballers van het Zieuwentse RK-
ZVC stonden gistermorgen op een zonovergo-
ten veld in Lara ineens met de mond vol tanden 
toen de Belgische tegenstander Sint Truiden na 
45 minuten ineens de biezen pakte.

„Het was te gek voor woorden”, vertelt trainer 
Lau Knippenborg van derdeklasser RKZVC 
vanuit Turkije. „Sint Truiden zou maandag te-
gen FC Volendam oefenen, maar die wedstrijd 
ging volgens hen niet door. Toen vroegen ze 
aan ons of wij wilden oefenen.

Dat kon alleen ’s ochtends, maar dat vonden 
ze geen probleem.”

Maandagochtend om tien uur stonden RKZVC 
en Sint Truiden klaar op het veld. „En dat ging 
aanvankelijk prima”, aldus Knippenborg. „Sint 
Truiden speelt op het tweede niveau van België, 
maar wij boden prima partij. Na 45 mi-nuten 
was het pas 1-0 voor Sint Truiden en hadden 
wij ook nog een paar goede kansen gemist.”

„Ik was in de rust bezig om een paar wissels 
voor te bereiden, toen ik de Belgen ineens van 
het veld zag lopen”, vervolgt Knippenborg. 
„Ze moesten van de Turkse organisatoren toch 

tegen FC Volendam oefenen. Anders kregen 
ze een boete van 1000 euro en er werd ge-
dreigd dat ze hun tickets voor de terugvlucht 
niet zouden krijgen. Een aantal spelers van 
hen wilde gewoon doorvoetballen, maar ze 
moesten van hun trainer (Yannick Ferrera, red.) 
van het veld. Het was te gek voor woorden, 
maar er kon niet verder worden gevoetbald.”

De Nederlandse aanvoerder van Sint Truiden, 
Ivo Rossen, voelde zich bezwaard en gaf zijn 
shirt nog aan zijn collega Michiel Krabben-
borg van RKZVC. Op die manier kwam er 
een vreemd einde aan het trainingskamp van 
de Zieuwentse ploeg aan de Turkse zuidkust, 
dat op nieuwjaarsdag was begonnen. „Verder 
was het een perfect trainingskamp”, 
zegt Knippenborg. „Een fantastisch 
hotel en geweldige voetbalvelden.

Zo mooi had ik ze nog nooit gezien. 
We hebben de eerste paar dagen 
wat regen gehad, maar daarna was 
het schitterend weer. En we hebben 
ook nog een oefenwedstrijd gespeeld 
(11-0 tegen derdeklasser Valther-
mond, red.) die wel is uitgespeeld.” 
De selectie van RKZVC keerde gister-
avond terug naar Nederland.
Silvolde kende in het Spaanse Tor-

remolinos een uitstekend trainingskamp. 
Gistermiddag haalde de eersteklasser een 
uitstekend resultaat tegen topklasser WKE uit 
Emmen: 3-3. „Jammer, want pas in de laatste 
minuut scoorde WKE de gelijkmaker”, aldus 
trainer Scott Calderwood die Rick Bouwmeister 
(2x) en Giel Driever zag scoren. 

“ De spelers van Sint Truiden moesten van hun 
trainer van het veld 

RKZVC-trainer Lau Knippenborg

Belgenmop treft RKZVC 
Amateurvoetbalclub RKZVC bereidde zich voor in het Turkse Lara. De ploeg uit Zieuwent maakte een bizar avontuur mee

De spelers van RKZVC vermaken 
zich in het Turkse lara met een 
potje beachvoetbal
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DVC’26 haalt 
Hendriks en 
Knippenborg 

DIDAM – Bert Hendriks is vanaf de zomer 
hoofdtrainer van DVC’26. De 54-jarige Bem-
melnaar wordt bij de Didamse tweedeklasser 
de opvolger van Edwin Hoogerdijk. 

Hendriks speelde als prof bij Vitesse en Hera-
cles en trainde onder meer RKHVV, WAVV, 
Rood Wit, SCH, SC Bemmel en DTS Ede. Hij 
is momenteel bezig aan zijn vierde seizoen bij 
SML in Arnhem, hekkensluiter in de derde klas-
se D. ,,We hebben een contract voor één jaar 
afgesloten, maar hebben de intentie langer 
met elkaar door te gaan”, zegt Bas Strijbosch, 
voorzitter van DVC’26. DVC’26 benoemde 
ook Lau Knippenborg tot technisch manager 
van de club. Hij krijgt als taak ‘de organisa-
tie verder op te tuigen, vanaf de jeugd’, aldus 
Strijbosch. De 59-jarige Zieuwentenaar gaat 
de functie in Didam combineren met zijn job 
als hoofdtrainer bij RKZVC. Knippenborg is nu 
bezig aan zijn eerste seizoen bij de derdeklas-
ser in zijn woonplaats. 

Strijbosch: ,,Bert en Laurens hebben veel er-
varing in het voetbal. Ze gaan invulling geven 
aan onze ambitie het technisch beleid voor de 
senioren- en de jeugdafdeling verder te ont-
wikkelen en zowel het opleidings- als het pres-
tatieniveau te verhogen.”

DOETINCHEM – Derdeklasser RKZVC uit 
Zieuwent speelt in de vierde ronde van het be-
kertoernooi in het district Oost op zondag 9 
februari een thuiswedstrijd tegen vierdeklas-
ser Gendringen. 

De winnaar van het duel neemt het in de vijf-
de ronde (dinsdag 25 januari) thuis op tegen 
de winnaar van het duel tussen vierdeklasser 
Reünie uit Borculo en de Maldense topklasser 
Juliana’31. 

Eersteklasser Silvolde speelt op zondag 9 
februari in eigen huis tegen Hatert, de Nij-
meegse koploper in de derde klasse D. Indien 
Silvolde wint, gaat de ploeg van trainer Scott 
Calderwood op 25 februari op bezoek bij de 
winnaar van de wedstrijd HHC-DOS’37. 

De Zevenaarse derdeklasser DCS gaat op be-
zoek bij hoofdklasser De Bataven in Gendt, 
terwijl plaatsgenoot OBW thuis speelt tegen 
tweedeklasser WAVV. 

Loting vierde ronde KNVB-beker district Oost: 
Reünie-Juliana’31, RKZVC-Gendringen, Sil-
volde-Hatert, OBW- WAVV, De Bataven-DCS, 
VVO-Veensche Boys, Alverna-De Treffers, 
SDV Barneveld 2-DFS, VVOGSVZW, Gla-
nerbrug-HSC’21, HHCDOS’ 37, ZAC-DETO, 
Rohda Raalte-Suryoye, FC Berghuizen-SDC 
Putten, WSV-Elburger SC, Voorwaarts Twello- 
Berkum.

RKZVC speelt in beker thuis 
tegen Gendringen 

RKZVC-Pax 0-0

In de beginfase kregen Mitch Belterman en 
Jouke Knippenborg goede kansen om de thuis-
club op voorsprong te schieten, maar deze ble-
ven onbenut. Daarna kreeg Pax meer grip op 
de wedstrijd. Bij RKZVC kreeg trainer Laurens 
Knippenborg een rode kaart na commentaar 
op de scheidsrechter en Pax-grensrechter 
Meerbeek.

Viod-RKZVC 1-2 (1-1)

0-1 Jens Schutten, 1-1 Lex Overbeek, 
1-2 Sjors Storkhorst. 

Het Zieuwentse RKZVC begon sterk en kwam al 
na drie minuten aan de leiding. Door een vrije 
trap van Lex Overbeek was het daarna al vlot 
1-1. „Viod kwam na rust beter uit de verf”, aldus 
Viod-woordvoerder Marc Teloh. „We ontregel-
den het spel van RKZVC.” In de slotminuut dacht 
Viod een punt te pakken, maar Sjors Storkhorst 
bezorgde de gasten toch nog de winst.

RKZVC-HC’03 0-3 (0-2)

Daan Koenders, 0-3 Job Arntz. 

„HC’03 heeft dik verdiend gewonnen. De 
gasten hadden wel de wil om te winnen”, gaf 
RKZVC-trainer Laurens Knippenborg toe. „Op 
alle fronten werden we afgetroefd. HC’03 pakt 
de punten als ze met power kunnen spelen en 
wij lieten het toe.”

door Fred Diks 

ZIEUWENT – Een apathisch spelend Gen-
dringen is in de vierde bekerronde gestrand 
bij RKZVC: 2-1.

Hoewel de uitslag anders doet vermoeden, 
hadden de Gendringenaren gistermiddag 
helemaal niets in te brengen. „Iedereen was 
slecht”, gaf Gendringen-trainer Wolf Wan-
net toe. Soms leek het alsof ze voor het eerst 
van hun le-ven op een voetbalveld stonden. 
Vanaf minuut één hebben we niet de intentie 
gehad het RKZVC moeilijk te maken. Ik ben 
niet eens boos, want soms heb je er in een 
jaar zo’n wedstrijd tussen zitten. Bij de twee 
tegengoals leek het of de verdediging uit een 
kleuterklas bestond.”

De gasten gaven de goals inderdaad gemak-
kelijk weg. Tim van Wijngaarden bekroonde 
zijn debuut in de basis al na vier minuten 
toen hij in de rebound toesloeg: 1-0. Hal-
verwege de eerste helft werd Sjors Storkhorst 
vrijgespeeld. De Zieuwentse balvirtuoos 
vroeg zich waarschijnlijk af waar zijn bewa-
kers waren. Nadat hij de bal tegen de krui-
sing knalde, had hij tijd genoeg om daarna 

wel raak te schieten: 2-0.

Gendringen was vooraf blij dat het beker-
duel niet was afgelast. Topscorer Kelvin 
Meijer was namelijk voor één duel geschorst 
en is komende zondag, als beide clubs el-
kaar in 3C in competitieverband wederom 
treffen, weer van de partij. De gasten misten 
daardoor een aanspeelpunt, stootkracht en 
scorend vermogen. Dat het toch 2-1 werd uit 
een vrije trap van Bram Schweckhorst was 
geen verdienste van Gendringen.

RKZVC-doelman Remco Bokkers ging afgrij-
selijk in de fout door een verkeerde timing.

Op een tribune verzuchtte een bejaarde Zieu-
wentse supporter dat het hoog tijd werd dat 
de goalie eens goede keeperstraining moest 
krijgen. Ze durfde nogal iets te roepen, want 
bij RKZVC nemen Ruud Kempers (AZSV) en 
Ben Klein Goldewijk (ex-prof NEC) de doel-
mannen onder hun hoede. Na de pauze hiel-
pen onder meer Sven Jurjus en Lloyd Boer-
boom niet te missen kansen om zeep en werd 
Sjors Storkhorst ‘kampioen paal schieten’. 
RKZVC-trainer Laurens Knippenborg vertel-
de dat hij komend seizoen zijn ei kwijt kan 

als technisch manager bij DVC’26. „Het was 
eerst de bedoeling dat ik er ook hoofdtrainer 
zou worden, maar daar heb ik van afgezien. 
Hier heb ik een mooie jonge groep, die zich 
steeds verder wil ontwikkelen. Een echte top-
per zijn we niet, maar we gaan wel voor de 
derde plek in 3C.”

Gendringen-trainer Wannet ziet kleuterklas aan werk
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Eisen 

De bestuursleden van RKZVC zijn erg in hun 
nopjes met de ervaren trainer Laurens Knip-
penborg. „In het begin kwam Laurens met al-
lerlei eisen, maar tegenwoordig heeft hij het 
over wensen”, vertelde een bestuurslid.

Eén van die wensen is een kunstgrasveld, 
zodat de aangeleerde techniek van Knip-
penborgs team goed uit de verf komt. „Dat 
kunstgrasveld komt er ook zeker,’ klonk het 
optimistisch vanuit de bestuurskamer. „Het is 
zeer goed haalbaar als alle bestuursleden een 
tweede hypotheek gaan opnemen.”

Gendringen-RKZVC 1-0 
(0-0)

1-0 Jorik te Kaat.

Gendringen nam wraak na de bekernederlaag 
in het vorige treffen tussen beide teams. „Het 
was wederom niet best”, aldus Gendringen- 
trainer Wolf Wannet. „Een gelijkspel had de 
verhoudingen beter weergegeven. Het verschil 
was dat wij de enige goal scoorden.” Bij de 
gasten ontbrak topscorer Sjors Storkhorst we-
gens een skivakantie.

RKZVC-OBW 2-0 (0-0)

1-0 Sven Jurjus, 2-0 Jelle Knippen-
borg. 

RKZVC-trainer Laurens Knippenborg ver-
moedde dat OBW, samen met FC Winterswijk 
koploper in 3C, zijn dag niet had. „Ze hebben 
de hele wedstrijd geen enkele kans gehad. We 
waren beduidend beter.”

FC Eibergen-RKZVC 3-0 
(0-0)

1-0 en 2-0 Christiaan Krabbenborg, 
3-0 Jurre van Ruth. 

„Het werd tijd dat we thuis de punten gingen 
halen. Daarom hebben we alles of niets ge-
speeld.” FC Eibergen-trainer Sander Hoopman 
merkte dat zijn defensie betrouwbaar acteerde. 
Dat de voorhoede was op dreef. „Meestal heb-
ben we zes kansen nodig om een keer te sco-
ren. Nu gingen drie van de vier mogelijkheden 
erin.”

door Fred Diks 

ZIEUWENT – Als het aan matchwinnaar 
Dave Ankersmit ligt, gaat Varsseveld in de 
beslissende fase van de competitie voor een 
van de prijzen in de derde klasse C. Door zijn 
benutte strafschop in blessuretijd bij RKZVC 
(0-1), is zijn ploeg verrassend opgerukt naar 
de derde plaats.

„Het duel bij RKZVC was erg belangrijk”, 
lichtte Ankersmit naderhand toe. „Door de 
overwinning staan we goed in de derde pe-
riode. En bovendien kan een hoge eindklas-
sering ook recht geven op nacompetitie. Ge-
lukkig zijn er dus meer manieren om aan de 
extra duels mee te mogen doen.” De Varsse-
veldse middenvelder was van mening dat zijn 
team heel veel kwaliteit herbergt. „Dat kwam 
er niet altijd uit. Als we compleet zijn, hebben 
we echt een heel goed team. Een poos gele-
den werd Cas Kemperman (tot nu toe goed 
voor acht treffers, red.) aan de hand geope-
reerd. Gelukkig is hij nu weer terug. Je kunt 
merken dat Cas als spits erg belangrijk voor 
ons is.”

Daar had Ankersmit gelijk in, want de lange 
tijd afwezige Kemperman werd tegen het 
einde van de wedstrijd pootje gehaakt in het 
strafschopgebied. De prima leidende arbiter 
Hogeweide uit Silvolde kon niets anders doen 
dan resoluut naar de stip te wijzen, zodat 
Kemperman eigenlijk de onverwachte winst 
voorbereidde.

Ankersmit gaf toe dat de prestaties van de 
vorig jaar gedegradeerde Varssevelders tot 
nu toe erg wisselvallig waren. „Maar nu we 
deze meevaller in Zieuwent hebben, kan het 
zo maar zijn dat we elke week op topniveau 
blijven spelen. Ik hoop dat het de goede kant 
op blijft gaan.”

Hoewel RKZVC-speler Sjors Storkhorst al vlot 
een goede mogelijkheid kreeg, had de gelaten 
ogende thuisclub verder weinig in te brengen.

De gasten kregen veel meer kansen. Ritchy 

Kleinnibbelink was met een onnavolgbare ac-
tie een keer dicht bij een doelpunt en Dave 
Ankersmit knalde van grote afstand tegen de 
lat. Ook werd een inzet van Jan Willem Teu-
ben van de lijn gehaald.

„Over de eerste helft was ik duidelijk niet te-
vreden”, lichtte RKZVC- trainer Laurens Knip-
penborg na afloop toe. „Varsseveld was de 
betere ploeg en heerste op het middenveld. 
Ik heb mijn team in de rust duidelijk gemaakt 
dat het toch niet slechter kon dan wat ze in 
de eerste heflt lieten zien. We kregen nog 45 
minuten de tijd om te herstellen.”

De thuislcub beet na de pauze wat meer van 
zich af, maar Varsseveld- doelman Martijn 
Besselink voorkwam met een reflex een zeker 
lijkend doelpunt van de niet fitte Sjors Stork-
horst. Ook een fantastische vrije trap van 
Jouke Knippenborg ranselde Besselink uit de 
kruising.

Dat RKZVC in blessuretijd verloor, vond Knip-
penborg erg zuur. De Zieuwentse oefenmees-
ter is in zijn lange loopbaan gewend om 
topclubs te trainen die een professionele sfeer 
uitstralen.

Het sierde Knippenborg dat hij de cultuur van 
de dorpsclub en de beleving van zijn jonge 
spelers respecteert. „Ik heb me inderdaad 
aangepast. Maar dat wil nog niet zeggen dat 
ik geen eisen stel. Er zit vaak meer in, maar 
dan moeten we met z’n allen top zijn. Het ge-
beurt nog te vaak dat we net niet goed ge-
noeg zijn. Als we deze groep intact houden, 
wil ik het volgend seizoen een doorstart ma-
ken. Want dit team kan zich doorontwikkelen 
en doorgroeien. De lat kan wat mij betreft dan 
wat hoger worden gelegd.”

Varsseveld wint van RKZVC door be-
nutte strafschop van Dave Ankersmit 
in extra tijd en doet weer mee

Varsseveld in top drie na 
meevaller 

Dave Ankersmit benut strafschop in de extra tijd bij RKZVC (0-1) en maakt 
Varsseveld kansrijk voor prijs.

Dave Ankersmit (links), de 
matchwinnaar namens Vars-
seveld, gaat een kopduel aan 
met RKZVC-speler Bern Hum-
melink. foto Theo Kock
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Witkampers-RKZVC 1-3 
(0-1)

0-1 Bram te Molder, 0-2 Sven Jurjus, 
1-2 Timo Haverkamp, 1-3 Remco van 
Leeuwen. 

Het werd volgens RKZVC-trainer Laurens Knip-
penborg de hoogste tijd dat zijn ploeg weer 
eens ging winnen. „Het lukte eindelijk omdat we 
drie van de vijftien kansen hebben benut. Wel 
jammer dat we er nog zoveel misten.”

FC Winterswijk-RKZVC 
1-4 (1-3)

DERDE KLASSE C 
FC Winterswijk-RKZVC 1-4 (1-3). 
0-1 Sven Jurjus, 0-2 Bram te Molder, 
1-2 Mike Leuijerink, 1-3 Bram te Mol-
der, 1-4 Bas Heutinck. 

„Als je als koploper tegen de nummer zeven met 
1-4 verliest, is dat verrassend”, gaf FC Winters-
wijk- trainer Eric van Zutphen toe. Hij vond dat 
RKZVC verdiend had gewonnen. Van Zutphen: 
„De nummer twee, Varsseveld, ruikt nu bloed. 
Het zal zondag in Varsseveld best lastig wor-
den, maar we moeten niet in paniek raken.”
Lijstaanvoerder lijdt eerste thuisne-
derlaag op nieuwe complex en weet 
dat Varsseveld bloed ruikt

Lelijke misstap 

DOETINCHEM – FC Winterswijk heeft in 
3C een lelijke misstap gemaakt tegen een 
goed counterend RKZVC: 1-4. Varsseveld wil 
zondag op oorlogspad om de achterstand 
op koploper FC Winterswijk te verkleinen tot 
twee punten. 

DOETINCHEM – De rol van middenmoter RK-
ZVC is in de derde klasse C na de 1-2 neder-
laag tegen Doetinchem uitgespeeld. 

DERDE KLASSE C RKZVC-Doetinchem 1-2 (0-
1). 0-1 Bram van Dooren, 0-2 Niels Honde-
link, 1-2 Sjors Storkhorst.

RKZVC-trainer Laurens Knippenborg besefte 
dat het seizoen voor zijn ploeg figuurlijk ten 
einde is. „Een overwinning was de laatste 
kans geweest om nog op de ranglijst te stij-
gen, maar die hebben we niet gegrepen.”
Knippenborg vindt dat de Zieuwentenaren dit 
seizoen te wisselvallig presteren. Na de ver-
rassende winst van vorige week op koploper 
FC Winterswijk volgde gisteren een teleurstel-
lend optreden. „We hebben de vele kansen 
helaas niet benut”, blikte Knippenborg teleur-
gesteld terug. „Optisch waren we beter dan 
Doetinchem, maar daar schiet je niets mee op 
als de tegenstander effectiever met de moge-
lijkheden omgaat.” 

Rol RKZVC uitgespeeld door 
wisselvalligheid

door Roy Hammink 

ZEVENAAR – Dat DCS in dit seizoen na-
competitie zou spelen, was al bekend na het 
winnen van de eerste periodetitel. Maar met 
nog twee duels voor de boeg kan het maar zo 
zijn dat de Zevenaarse ploeg in de play-offs 
niet speelt om promotie naar de tweede klasse 
maar om handhaving in de derde klasse C.

DCS verloor gisteren weer eens, nu thuis met 
0-2 van RKZVC. De Liemerse formatie zakte 
daardoor af naar de tiende plaats. De voor-
sprong op nummer elf HC’03 bedraagt twee 
punten. Mocht de fusieclub uit Drempt dat ver-
schil in de komende weken goedmaken, dan 
verliest DCS de behaalde periodetitel omdat 
de nummer elf via de nacompetitie het vege 
lijf moet zien te redden. Ondenkbaar is dat 
niet, want in de laatste twee speelronden treft 
DCS de toppers Varsseveld en Winterswijk.

„Ik heb er nog steeds vertrouwen in dat wij in 
de nacompetitie om promotie terecht komen”, 
zegt Patrick Rabelink, trainer van DCS. „Vars-

seveld en Winterswijk, dat zijn voetballende 
ploegen, die liggen ons goed. Bovendien 
staat er bij die teams druk op en als er druk 
op staat, speel je normaal gesproken niet je 
beste voetbal. Maar goed, we hebben nog 
een voorsprong van twee punten op HC’03 
en een beter doelsaldo.” 

Zevenaarders verliezen in slotfase 
met 0-2 van RKZVC en kunnen be-
haalde periodetitel kwijtraken

Rabelink is ook bestuurslid technische zaken 
bij DCS. De clubman nam het eind februari 
over van Pim Scholten. De oefenmeester uit 
Westervoort vertrok nadat de spelers geen 
vertrouwen meer in hem hadden. Het ver-
overen van de eerste periode werd namelijk 
gevolgd door een fase met veel puntenverlies. 
Cijfermatig is DCS met de trainerswissel ech-
ter helemaal niets opgeschoten: onder Schol-
ten pakte de ploeg in 18 duels 27 punten, in 
de zes duels met Rabelink aan het roer kwa-
men er slechts vijf bij.

Gisteren verspeelde DCS een zeker lijkend 
punt. De ploeg bakte er net zo weinig van 
als RKZVC. Kansen waren schaars en het duel 
leek op een bloedeloze 0-0 af te stevenen. 
Maar na 86 minuten veroorzaakte Amo Lin-
gansere een oliedomme strafschop. RKZVC’er 
Jelle Knippenborg draaide na een afgeslagen 
aanval juist weg uit het strafschopgebied om 
via de zijkant ruimte te zoeken, maar Lingan-
sere haakte hem. Sjors Storkhorst benutte de 
terechte penalty onberispelijk en tikte drie mi-
nuten later ook de 0-2 binnen. Rabelink: „De 
gifbeker moet blijkbaar helemaal leeg. We 
hebben weinig gecreëerd, maar gaven ook 
weinig weg. Dan is dit heel zuur.”

DCS verliest weer en maakt kans op deelname 
‘verkeerde’ nacompetitie

Onur Ilbay (links) en aanvoerder Ke-
vin Jeurissen treuren na de nederlaag 
van DCS tegen RKZVC (0-2). foto Bart 
Harmsen



Bij DCS-RKZVC viel er zondag niet veel te ge-
nieten. Met name voor rust waren de hoogte-
punten erg schaars in Zevenaar. Het fraaiste 
hoogstandje kwam vanaf de kant. John Krab-
benborg, leider van de gasten uit Zieuwent, 
controleerde een bal die uitging acrobatisch 
met zijn hak en voorkwam zo dat de bal over 
de omheining verdween. Krabbenborg oogst-
te applaus van de toeschouwers, een enkeling 
wilde zelfs dat hij meteen zou invallen.
Ook scheidsrechter Midden wilde zondag 
iets rechtzetten. De dienstdoende arbiter bij 

DCS-RKZVC vond het niet gepast dat assis-
tent- trainer John Krabbenborg en leider Joost 
Rouwhorst naast de dug-out stonden in plaats 
van ín de dug-out zaten. * Midden hanteerde 
de regels van KNVB strak: alleen trainer Lau 
Knippenborg mocht blijven staan, hij som-
meerde de andere twee te gaan zitten en 
stuurde ze bij een weigering achter de omhei-
ning. De arbiter was consequent: even later 
kreeg de staf van DCS hetzelfde verzoek. * De 
begeleiding van de Zevenaarse ploeg gaf er 
direct gehoor aan.

Hoogstandje RKZVC-Ruurlo 4-1 (3-0)

1-0 Sjors Storkhorst, 2-0 Lloyd Boer-
boom, 3-0 Sjors Storkhorst, 4-0 Bas 
Heutin¬ck, 4-1 Lars Lenselink. 

RKZVC-trainer Laurens Knippen¬borg zag zijn 
team een half uur lang goed voetballen. „Ruurlo 
had niets te vertellen.” Zieuwentenaar Sven Jur-
jus kreeg rood.

Vorden-RKZVC 2-1 (1-1)

1-0 Rick Schröer, 1-1 Jens Schutten, 
2-1 Daan Horstman. 

„Het seizoen hebben we in stijl af¬gesloten”, 
aldus Vorden-trainer Michel Feukkink. „We 
hebben al¬tijd aanvallend gespeeld met goed 
combinatievoetbal en veel strijd. Vandaar dat ik 
supertrots op de jongens ben.” 
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TIPS VAN EEN COACH
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