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VOORWOORD

Vorig jaar begon het voorwoord 
met “ ‘historische titel RKZVC’ een 
krantenkop om nooit te vergeten”, 
hoe luidt je dan een kampioenschap 
na een kampioenschap in? 
Uniek, geweldig, glorieus, fantas-
tisch of een knappe prestatie? Wij 
denken dat ze allemaal gelden.

En niet alleen voor de selectie en staf, maar 
ook vooral voor alle supporters die er het hele 
jaar in weer en wind geweest zijn! 
In de krant werd dit seizoen genoemd 
“Zieuwent, het Volendam van de Achterhoek”, 
refererend naar de talentvolle groep. 
Maar wat is een Volendamse zanger zonder 
zijn fans? Wat is RKZVC zonder trouwe 
supportsgroep?
Via deze weg willen nogmaals onze dank 
uitspreken naar alle supporters en iedereen 
die RKZVC een warm hart toegedragen heeft. 
Hopelijk tot volgend seizoen in de 1e klasse, 
en wie weet waar dit ons brengt?

Beste sponsoren, 

EINDSTAND SEIZOEN 2015-2016
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DOETINCHEM RKZVC heeft het debuut in 2I 
opgeluisterd met een 1-1 remise tegen Leones. 
Toch had er volgens trainer Laurens Knippen-
borg, gezien de kansen na rust, meer ingezeten. 

TWEEDE KLASSE I 
RKZVC-Leones 1-1 (1-1). 0-1 Luuk 
Braakman, 1-1 Toby Bokkers. 

Het Zieuwentse RKZVC debuteerde met een ge-
lijkspel in de tweede klasse. “Maar er had meer 
ingezeten en daarom ben ik niet tevreden”, vond 
RKZVC-trainer Laurens Knippenborg. “We be-
gonnen niet goed aan de wedstrijd en speelden 
in een te laag tempo. In de tweede helft hebben 
we beter gespeeld, maar een aantal grote kan-
sen gemist. Jens Schutten, Harm Bokkers, Sven 

Jurjus en Jouke Knippenborg hadden allemaal 
de winnende treffer kunnen maken.” Bij RKZVC 
stond de van AD’69 overgekomen Huib Jonk-
man onder de lat. Hij heeft Wesley Keegstra 
voorlopig uit het Zieuwentse doel verdreven. 
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WEHL – Concordia Wehl komt goed weg en 
herstelt zich van uitglijder bij AZC  

FRED DIKS 

Concordia Wehl heeft zich na de uitglijder 
van vorige week bij AZC, toen verrassend 
verloren werd, goed hersteld. Tegen RKZVC 
werd in de tweede klasse I nipt gewonnen 
door een treffer van Wouter Lendering: 1-0. 

De gasten uit Zieuwent voelden zich na het 
turbulente slot ernstig tekort gedaan door 
arbiter Arnts. Nadat RKZVC al uitbundig 
juichte, keurde hij een treffer van invaller Ties 
Heutinck af. Dat leverde veel stof tot discussie 
op. RKZVC-trainer Laurens Knippenborg was 
boos. “Die scheids is een mannetje, hoor. Je 
mag geen commentaar hebben, anders krijg 
je meteen rood van hem. Dit was echt geen 
buitenspel. Het was een blunder van hem. 
Zo jammer, anders hadden we in ieder ge-
val nog een punt gehad. Daar hadden we 
gezien ons spel ook zeker recht op.” 

Concordia Wehl-trainer Henry Golstein gaf 
toe dat zijn ploeg heel goed weg kwam. “In 
eerste instantie werd voor buitenspel gevlagd. 
Toen reageerde hij niet. Pas later viel de ge-
lijkmaker. Ik had de indruk dat het een goed-
makertje van de scheids was.” 

Bij RKZVC heeft de van AD’69 overgekomen 
doelman Huib Jonkman de concurrentiestrijd 
met Wesley Keegstra gewonnen. “Er is een 
minimaal verschil tussen die twee”, meende 
Knippenborg. “Ik vond het belangrijk om op 
dit niveau twee gelijkwaardige keepers te 
hebben.” 

De 29-jarige Jonkman deed het goed en ge-
noot van zijn optreden. “Keepen in de tweede 
klasse is erg leuk. Hier komt het op echt voet-
bal aan, in de lagere klassen is het toch meer 
fysiek.” Jonkman was blij verrast dat Knip-
penborg interesse in hem had. “Vorig seizoen 
polste hij me al na de wedstrijd bij RKZVC, 
die we met 2-0 verloren. Toen bekend werd 
dat tweede doelman Thijs Jurjus wegging, 
werd ik kort voor het verstrijken van de trans-
ferperiode weer gevraagd. Ik had er wel oren 
naar om deze stap te maken. Een jaar of tien 
geleden ging ik van AD’69 naar AZSV, maar 

dat werd geen succes. De trainer gaf toen 
de voorkeur aan Ruud Kempers. Bij RKZVC 
kreeg ik een eerlijke kans. Die heb ik gepakt. 
Als mijn twee kindjes in bed lagen, ging ik 
telkens hardlopen, met als gevolg dat ik al ne-
gen kilo kwijt ben.” Jonkman was ervan over-
tuigd dat zijn club nog regelmatig van zich 
laat horen. “We missen nu nog veel spelers, 
zoals topscorer Sjors Storkhorst. Ik weet zeker 
dat we voor een prijs mee kunnen doen als 
we eenmaal compleet zijn.” 

Bij de gasten viel de andere nieuwkomer 
Waldo Rhebergen op met zijn sierlijke manier 
van voetballen. Harm Bokkers daarentegen, 
had veel moeite met het hogere niveau. Bok-
kers scoorde vorig seizoen negentien keer 
voor vierdeklasser Mariënveld, maar tegen 
Concordia Wehl kon hij echter geen potten 
breken. 

RKZVC deed weinig onder voor Concordia 
Wehl, maar de Zieuwentse aanvallers ont-
beerden creativiteit en stootkracht. 

Een omschakelmoment in de 70ste minuut 
zorgde voor de beslissing. Een steekpass van 
Joost Rasing kwam bij Wouter Lendering, die 
doelman Jonkman volledig kansloos liet: 1-0. 

Concordia Wehl-trainer Henry Golstein was 
opgelucht. Zijn getalenteerde groep werd 
vooraf door veel andere trainers als favoriet 
voor de titel bestempeld. “Na de nederlaag 
van vorige week moesten we daarom winnen. 
Ik vond dat we terecht de punten pakten. Voor 
rust waren we heer en meester. Daarna werd 
RKZVC wel sterker, maar nauwelijks gevaar-
lijk. In balbezit waren we goed tot de eind-
fase. We zijn heel sterk in de omschakeling 
en dat gaf de doorslag.” 

Die scheids is een mannetje hoor. De goal 
was geldig. Wat een blunder Laurens Knip-
penborg RKZVC 

RKZVC boos op arbiter 

RKZVC luistert debuut in 2I op met gelijkspel 
 

RKZVC-doelman Huib Jonkman belet Joost 
Rasing te scoren voor Concordia Wehl. 
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Spero-RKZVC 4-0 (0-0). 

Pas na de pauze ging RKZVC de boot in. “Wij 
kregen via Jens Schutten en Harm Bokkers goe-
de kansen op goals, maar ze vielen aan de an-

dere kant”, aldus RKZVC-trainer Laurens Knip-
penborg. “Spero is zeker geen wonderploeg, 
maar voorin lieten we het aardig afweten. We 
hebben in drie duels pas één keer gescoord. En 
dat is een probleem.” 

RKZVC wacht in de tweede klasse I 
nog steeds op de eerste winst. 

ZIEUWENT 

Assistent-trainer Lars Krabbenborg 
van RKZVC draagt gen ziekte van 
Huntington  

Raymond Willemsen 

Het leven van Lars Krabbenborg (29) ziet er 
sinds donderdag 19 mei compleet anders uit 
als daarvoor. Op die dag kreeg de Zieuwen-
tenaar te horen dat hij drager is van het gen 
van de ziekte van Huntington, een ongenees-
lijke erfelijke aandoening die bepaalde delen 
van de hersenen aantast. Het is een combinatie 
van ALS, Alzheimer en Parkinson. Die ziektes 
kent iedereen. De ziekte van Huntington is re-
latief onbekend, maar leidt uiteindelijk wel tot 
de dood. 

“Op pinkstermaandag werden we met RKZVC 
tegen Varsseveld kampioen in de derde klasse 
C en daarna hadden we een paar dagen groot 
feest”, vertelt Krabbenborg, die voor het derde 
seizoen assistent-trainer is bij RKZVC. “Op don-
derdag kreeg ik te horen dat ik drager van het 
gen was. Mijn wereld stond op z’n kop. ‘Waar-
om ik?’, vroeg ik me af. De kans is groot dat 
de ziekte zich bij mij tussen het 39ste en 45ste 
levensjaar openbaart, maar het kan ook later 
zijn.” 

De schok was groot bij Krabbenborg, zijn 
vriendin en familie. “Toch heb ik me bewust la-
ten testen, omdat de ziekte erfelijk is en in de 
familie zit”, zegt Krabbenborg. “Mijn oma had 
de ziekte en mijn vader is drager van het gen. 
Alleen bleek uit testen dat hij in het grijze gebied 
zit, dus het is onzeker of hij de ziekte krijgt. Va-
der is 62 en heeft nog nergens last van. Bij mij 
is zeker dat ik de ziekte van Huntington krijg. 
Ik wilde zekerheid hebben, omdat mijn vriendin 
en ik ook bezig zijn met onze toekomst.” 

Na de jobstijding nam Krabbenborg in de zo-
mer twee maanden de tijd om de enorme klap te 
verwerken. “Want elke dag denk je er natuurlijk 
aan. En niet alleen ik. Ook mijn vriendin, want 
ze moet me straks wel verzorgen als de ziekte 
zich openbaart. Hoe? Dat kan vergeetachtig-
heid zijn, je karakter kan veranderen en je kunt 
depressief raken. Of je gaat raar bewegen.” 

Toen Krabbenborg, samen met hoofdtrainer 
Laurens Knippenborg de voorbereiding met 
RKZVC op het nieuwe seizoen was begonnen, 
maakte hij het slechte nieuws wereldkundig. 
“Vlak voor het Kei-toernooi bij Longa’30 heb 
ik het de selectie verteld. Er waren spelers in 
tranen, ook mijn broertje Michiel (aanvoerder 
RKZVC, RW). Maar het was ook een opluchting 
voor mij. Vroeger werd deze ziekte in de doof-
pot gestopt omdat er niets over bekend was. Nu 
hoeft dat niet meer. Nadat ik het bij RKZVC heb 
verteld, heb ik ook mijn collega’s (Krabbenborg 
is docent lichamelijke oefening in Doetinchem, 
RW) ingelicht en andere vrienden en bekenden. 
Natuurlijk schrokken heel veel mensen enorm. 
Toch heb ik bewust gekozen om het openbaar 
te maken. Ik had het ook kunnen verzwijgen, 
maar dit voelt beter.” 

Krabbenborg zelf ging vanaf dat moment vech-
ten. “Na twee maanden heb ik gezegd: ‘ik wil 
iets tegen deze ziekte doen’. Samen met mijn 
schoonouders heb ik het idee gekregen om een 
benefietavond te houden om geld in te zamelen 
voor een medicijn. Dat komt er zeker, zeggen 
artsen. Maar er is wel geld voor nodig.” 

Daarom vindt komende zaterdag om 20.30 
uur in Zieuwent bij Horeca Berendsen een be-
nefietavond plaats met de The Rolling Stones 
Tributeband en DJ Kools. Kaarten à 10 euro 
zijn te koop bij het parochiehuis en de Spar in 
Zieuwent. 

“Ik denk dat er zaterdag veel mensen komen, 
de reacties zijn hartverwarmend. Wij had-
den de wedstrijd tegen Vorden van zondag 
graag verplaatst naar zaterdag, maar dat 
lukt Vorden niet. Maar ook zij werken mee. 
Ze hebben prijzen beschikbaar gesteld voor 
de verloting tijdens de benefietavond. Dat 
vind ik mooi.” 

“Maar ook daarna moeten er acties komen om 
geld in te zamelen voor de ziekte”, vervolgt de 
Zieuwentenaar. “Voor mij en andere dragers 
van het gen. Zelf sta ik positief in het leven en 
ga vechten. Nu ben ik nog topfit, maar ik draag 
iets in me waardoor ik ziek word. Ik zal er al-
les aan doen om te zorgen dat het medicijn er 
komt.” 

Na de onheilspellende mededeling in mei staat 
hij wel anders in het leven, zegt Krabbenborg. 
“Je gaat niet echt heel anders leven, maar wel 
bewuster. Meer genieten van kleine dingen. En 
soms denk ik: ‘waar maak ik me druk om?’. Ik 
probeer het positief te zien. Er zijn ook mensen 
die te horen krijgen dat ze nog twee maanden 
te leven hebben. Ik heb nog tien of meer ge-
zonde jaren voor de boeg.” 

Op het voetbalveld is Krabbenborg, in het bezit 
van het UEFA B-diploma, nog steeds net zo fa-
natiek. “Zondag verloren we met 4-0 van Spe-
ro, terwijl we ook kansen hadden om te winnen. 
Dan baal ik daar net zo van als voor 19 mei.” 

Meer informatie: campagneteamhuntington.nl 

“Een paar dagen na kampioenschap van RK-
ZVC kreeg ik te horen dat ik ziekte van Hun-
tington heb”. 

Lars Krabbenborg 

‘Alles doen om medicijn te vinden’ 

Bij Spero kreeg het een koude douche: 4-0.



1-0 Sven Jurjus, 2-0 Harm Bokkers. 

“Een dikverdiende overwinning”, 
sprak RKZVC-trainer Laurens Knip-
penborg. “Dat vonden ze bij Vorden 
trouwens ook. We hebben heel wei-
nig weggegeven, alleen een schot 
van Vorden belandde op de lat. We 
hadden voor rust zeker al op 2-0 
moeten staan. Maar ik klaag ver-
der niet. Het is fijn dat we de eerste 
overwinning binnen hebben.” 

Het in de tweede klasse debuterende RKZVC 
heeft nu vier punten uit evenzoveel duels. 

28-09-2016 Benefiet 

De benefietavond die Lars Krabbenborg van 
tweedeklasser RKZVC zaterdagavond hield, 
werd een doorslaand succes. De assistent-
trainer van de Zieuwentse voetbalclub, die 
drager is van het gen van de ziekte van Hun-
tington, wil geld inzamelen om de ziekte te 
bestrijden. “Er waren 600 mensen, de zaal 
zat bomvol”, zegt Krabbenborg. “Een door-
slaand succes en er is heel veel geld opge-
haald.” 

Benefiet 2 

Krabbenborg werd een halve dag later, vlak 
voor de wedstrijd tegen Vorden (2-0), ook 
nog prettig verrast door de gasten. “Vlak voor 
de aftrap kwam de aanvoerder van Vorden 
mij een enveloppe overhandigen met daarin 
250 euro. Een geweldig gebaar.” 

RKZVC-Vorden 2-0 (1-0). 

RKZVC is maatje te 
klein voor DZC’68 

DOETINCHEM De Zieuwentse zondagtwee-
deklasser RKZVC heeft dinsdagavond in de 
poulefase van de Achterhoek Cup met 1-3 
van zaterdagclub DZC’68 verloren. De 1-0 
kwam op naam van Wouter Pillen, na rust 
werd het 1-1 door Jelle Massop en schoot 
Lukas de Waard een vrije trap in de kruising. 

RKZVC-WAVV 1-0 
(1-0).

1-0 Sven Jurjus. 

Ondanks de overwinning vond RKZVC-trai-
ner Laurens Knippenborg het beschamend 
dat zijn team zo veel kansen onbenut liet. 
“We kregen zeker vijftien kansen om te sco-
ren. De voorste linie liet het jammer genoeg 
afweten, maar onze verdediging gaf niets 
weg.” Verdediger Michiel Krabbenborg miste 
namens de Zieuwentenaren een strafschop. 

AZC–RKZVC 0-1 
(0-0).

0-1 Jouke Knippenborg 

RKZVC had vrij veel moeite met de fysiek 
sterke Zuthpenaren, die veelal de lange bal 
hanteerden. “Eigenlijk komen we met deze 
overwinning goed weg”, gaf RKZVC-trainer 
Laurens Knippenborg toe. “Als we een punt 
hadden gepakt, zou ik al blij zijn.” AZC had 
een veldoverwicht, maar bij de gasten ver-
keerden Michiel Krabbenborg, Mark te Win-
kel en doelman Huib Jonkman in een goede 
vorm, zodat RKZVC in het restant weinig meer 
weggaf. 
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OBW-RKZVC 1-3 
(0-1). 

0-1 Jens Schutten, 1-1 Cas Cornelissen, 1-2 
Waldo Rhebergen, 1-3 Jens Schutten. 

De eerste helft gaf RKZVC niets weg. De 
1-2 van Rhebergen kwam tot stand na een 
prachtige combinatie. RKZVC won nu voor de 
vijfde keer op rij. Maar ondanks de winst was 
RKZVC-trainer Laurens Knippenborg niet erg 
te spreken over met name zijn middenvelders. 
“Ze speelden te slap.” 

RKZVC-Rood Wit 
4-1 (2-1).

RKZVC-Rood Wit 4-1 (2-1). 1-0 Sven Jurjus, 
2-0 Harm Bokkers, 3-1 en 4-1 Jouke Knip-
penborg. 

“We hebben verdiend gewonnen en had-
den nog verder uit kunnen lopen”, vertelde 
RKZVC-trainer Laurens Knippenborg. “Maar 
ik moet ook zeggen dat Rood Wit twee heel 
goede spitsen had aan wie we de handen vol 
hadden.” 

Bij RKZVC maakte aanvaller Sjors Storkhorst 
na maanden blessureleed een half uur voor 
tijd zijn rentree. “Daar ben ik ook blij om”, 
aldus Knippenborg. 

Abrupt einde serie 
RKZVC 

DOETINCHEM Aan de indrukwekkende 
winstserie van RKZVC is een abrupt einde ge-
komen. FC Winterswijk was met 1-0 te sterk. 

TWEEDE KLASSE I 

FC Winterswijk-RKZVC 1-0 (0-0). 1-0 Siebe 
te Winkel. 

FC Winterswijk heeft een einde gemaakt aan 
de indrukwekkende winstserie van RKZVC die 
zes duels duurde. De thuisclub speelde tactisch 
sterk door de ruimtes klein te houden. “RKZVC 
kreeg slechts één schietkans in het zijnet”, zag 
FC Winterswijk-trainer Wilco Geerts. “We 
wonnen dik verdiend.” Hij wilde niemand te-
kort doen, “maar wat gelegenheidsspits Roald 
Vink liet zien, was geweldig. RKZVC kreeg 
geen vat op hem.” 



Fred Diks: Zieuwent. 

Na een periode van gewenning heeft debutant 
RKZVC de smaak in 2I te pakken. Met veelal 
attractief voetbal werd Rheden bedwongen en 
pakte de thuisclub voor de vierde achtereenvol-
gende keer de volle buit. Voor het eerst dit sei-
zoen viel spits Jens Schutten positief op. Al na 
één minuut versloeg hij Rheden-doelman Timo 
Verijzer na een mooie steekpass: 1-0.  

“Ik had al zeven wedstrijden geen goal meer 
gemaakt. Ik heb heel veel last gehad van mijn 
hamstrings. Afgelopen week heb ik slechts één 
keer een hersteltraining gedaan. Daarom ben 
ik zo blij dat het vandaag eindelijk weer lukte. 
De hele ploeg deed het overigens goed.” Daar 
had Schutten slechts deels gelijk in, want na 
de voorsprong verslapte de thuisclub en liet het 
zich door de gasten verrassen.  

“Rheden is een slimme ploeg met een goede 
as. Als je denkt dat je niets kan overkomen, 

slaan ze genadeloos toe”, had RKZVC-trainer 
Laurens Knippenborg al in de voorbespreking 
verteld. Patrick d’Hulst en voormalig SDOUC-
speler Alan Hermsen stonden garant voor de 
ommezwaai en bogen de achterstand om in 
een 1-2 voorsprong.  

Na de pauze bewees onder meer Jouke Knip-
penborg zijn oom en hoofdtrainer Laurens een 
grote dienst. “Ik vind dat ik wel een biertje van 
hem heb verdiend”, blikte hij terug op zijn 
goede spel in de tweede helft. Eerst vuurde de 
technische aanvaller een kanonskogel af op de 
Rheden-doelman, die daarna een blessurebe-
handeling moest ondergaan. Even later scoorde 
hij op fabuleuze wijze de 2-2.  

Twee minuten voor tijd werd en handsbal van 
Rheden bestraft met een strafschop. De gasten 
protesteerden fel, maar de uitstekende arbiter 
Reintjes gaf geen krimp. Na de benutte penalty 
van Schutten (3-2), kort voor tijd, liet Jouke 
Knippenborg de aanhang wederom juichen. 

Zijn voorzet werd ver in de extra tijd namelijk 
door Rheden-speler Ferron van Heerde in ei-
gen doel geschopt: 4-2. Knippenborg had zich 
tijdens de rust geen moment druk gemaakt. 
“Het was de bedoeling dat ik dieper ging spe-
len. Op een gegeven moment was het wach-
ten op goals van ons. We waren veel beter en 
kregen heel veel kansen: we drongen Rheden 
ver terug.” 

Trainer Knippenborg was blij met de vierde 
plek in de subtop. “Toch spelen we nog niet 
top. Het kan nog veel beter. Er zit echt wel rek 
in deze ploeg. Ik ben nog geen tegenstander 
tegengekomen waarbij we uit de toon vielen. 
Bovendien zijn we conditioneel ijzersterk. We 
blijven proberen om verzorgd te voetballen en 
dat levert ons ook veel punten op”. 

RKZVC heeft de zegereks in de tweede klasse I voortgezet. Rheden werd het kind van de rekening: 4-2. De Zieu-
wentse ploeg won voor de vierde keer op rij en heeft zich stevig in de subtop genesteld. 

Jouke Knippenborg laat Rheden-
doelman Timo Verijzer kansloos 
en scoort 2-2.

Vier op een rij voor attractief RKZVC 
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ZIEUWENT 

Fred Diks 

Babberich lijkt in de tweede klasse I ten dode 
opgeschreven. De povere Liemerse club ver-
loor kansloos bij een oppermachtig RKZVC, 
dat de show stal: 5-0. 

Babberich staat op ontploffen. Bij de hekken-
sluiter komt een broeinest aan frustraties aan 
de oppervlakte. De stuurloze club beschikt 
slechts over één prestatieteam, heeft nauwelijks 
jeugd en een ‘onzichtbaar’ bestuur. Voeg daar-
bij het feit dat spelers al maandenlang geen 
salaris meer ontvangen en dat de geldkraan 
van volgend seizoen helemaal dicht wordt ge-
draaid, dan is het duidelijk dat Babberich ten 
dode opgeschreven lijkt te zijn. 

Aanvoerder Ilias Lakhal, nota bene zelf be-
stuurslid technische zaken, kondigde na de 

afgang in Zieuwent zijn vertrek aan. Daarbij 
wilde hij niet al te diep ingaan op de deplo-
rabele toestand van de club. “Ik weet niet of 
alle spelers weggaan, maar ik in ieder ge-
val wel. Ik ben een winnaar en heb ambities. 
Daarom ga ik weg. De motivatie zakt me in 
de schoenen. We waren al na tien minuten 
de kluts kwijt. Als de spelers er met de pet 
naar gooien, kun je net zo goed thuisblijven. 
Als aanvoerder kan ik geen invloed meer op 
de groep uitoefenen. In december is er een 
evaluatie. Dan wordt duidelijk hoe we verder 
moeten.” 

Ook trainer Mohammed Mouhouti meldde 
dat hij weggaat. “Maar ik moet de voorzitter 
nog wel bellen. Na twee jaar is het welletjes 
geweest. Ik ben druk met mijn vijf kinderen, 
maar als er een mooie club 

langskomt, ga ik misschien toch door. Ik heb 
zo veel geblesseerden en geschorsten, dat er 

spelers uit een lager vriendenteam moeten 
meedoen. Dan weet je wel hoe laat het is.” 

Bij RKZVC was trainer Laurens Knippenborg 
tevreden, na de bij vlagen weergaloze voet-
balshow. “Valkuil is wel dat we te lichtzinnig 
met de kansen omgaan.” 
Sjors Storkhorst viel op met twee goals. “Na 
mijn lange blessure ben ik heel blij dat ik nu 
terug ben. Ik mis nog wel ritme, anders had ik 
wel vijf keer gescoord.” 

RKZVC-Babberich 5-0 (2-0). 1-0 Sjors Stork-
horst, 2-0 Sven Jurjus, 3-0 Jouke Knippen-
borg, 4-0 Sjors Storkhorst, 5-0 Jens Schutten. 

“De motivatie zakt me in de schoenen. Daar-
om ga ik na dit seizoen weg” 
Ilias Lakhal Babberich 

Bolwerk Babberich is ingestort 

Sjors Storkhorst (rechts) 
in actie. 



ULFT 

Gepromoveerde ploeg uit Zieuwent 
staat nog maar een punt achter kop-
lopers in 2I  

Peter Nusselder 

Omdat de koplopers in de tweede klasse I 
punten verspeelden, staat het als derde ge-
klasseerde RKZVC nog maar een puntje ach-
ter Concordia Wehl en Leones. Het team uit 
Zieuwent, vorig seizoen voor het eerst in de 
historie gepromoveerd uit de derde klasse, 
doet nu alweer volop mee om de bovenste 
plaatsen. 

De overtuigende en ruime zege op SDOUC 
paste bij die status: de thuisclub bood de eer-
ste 45 minuten prima partij, maar na rust gaf 
RKZVC gas en hoewel het spel af en toe nog 
slordig was, liepen de gasten uit naar een 
klinkende 1-5 overwinning. 

De manier waarop die eindstand tot stand 
kwam, baarde SDOUC-trainer Frank van 
Kouwen zorgen. “Het is af en toe kinderlijk 
hoe we de goals weggeven”, vertelde de 
36-jarige coach na afloop teleurgesteld. “Dat 
het uiteindelijk weer zo’n grote uitslag wordt, 
is frustrerend.” 

De Ulftse equipe, gezakt naar de elfde plaats 
omdat concurrent OBW knap gelijkspeelde 
bij Concordia, zal alle zeilen bij moeten zet-
ten om ook volgend seizoen nog tweedeklas-
ser te zijn. “Als je kijkt naar de situatie warin 
we nu zitten, is de veilige tiende positie voor-
lopig het maximaal haalbare”, erkende Van 
Kouwen. 
Voor zijn collega Laurens Knippenborg was 
er geen vuiltje aan de lucht in Ulft, al was 
het absoluut niet zo dat RKZVC geen stro-
breed in de weg werd gelegd door SDOUC. 
Yannick Sessink liet al in de openingsminuut 
een grote kans op 1-0 liggen door een ver-
keerde aanname en nadat de bezoekers op 
0-1 waren gekomen (Sjors Storkhorst be-
diende spits Jens Schutten, die gedecideerd 
afrondde) verzuimde Jeffrey Megens kort 
voor rust om van dichtbij de 1-1 te maken. 

Toch stond het halverwege gelijk: de broers 
Stan en Kees van de Pavert baanden zich 
al combinerend een weg door de defensie 
van RKZVC en omdat laatstgenoemde werd 
neergelegd door Waldo Rhebergen, mocht 
Chiel Terhorst vanaf elf meter voor de 1-1 
zorgen. “Zo maak je het jezelf toch nog even 
moeilijk”, stipte Knippenborg na afloop een 
kritiekpuntje aan. Maar verder was de coach 
van RKZVC tevreden. “Ik vond het een prima 
wedstrijd van onze kant, we hebben met 
goed voetbal gewonnen.” 

Na de pauze werd het krachtsverschil ook 
in doelpunten uitgedrukt. Storkhorst profi-
teerde op aangeven van Sven Jurjus al snel 
van een fout van SDOUC-keeper Jeroen 
Kraan, die de bal zo in de voeten van Jur-
jus speelde, en in de 60ste minuut bereidde 
Jurjus ook de 1-3 van Jouke Knippenborg. 
In de slotfase maakten Michiel Krabben-
borg en invaller Harm Bokkers er nog 1-5 
van. 

Aanvoerder Krabbenborg keek alvast uit naar 
de eerste duels die in 2017 wachten: RKZVC 
treft de koplopers Leones en Concordia direct 
na de winterstop. “We gaan in de winterstop 
naar Malaga, daarna zouden het heel mooie 
weken kunnen worden.” 

Coach Knippenborg is in ieder geval duidelijk 
over de doelstelling voor de tweede competi-
tiehelft: “Ik heb dit seizoen al snel gezegd: wij 
moeten meespelen om de prijzen. Het gaat 
wel wat snel, we zijn nieuw in de tweede klas-
se, maar we zitten nog niet aan ons plafond.” 

Het is af en toe kinderlijk hoe we de goals 
weggeven 

Frank van Kouwen SDOUC 

RKZVC met speels gemak langs SDOUC 

SDOUC-aanvaller Kees van de Pavert 
gaat over de knie bij Bart te Fochte. 
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ZIEUWENT 

Na anderhalf jaar verliest Zieu-
wentse ploeg voor het eerst thuis op 
kunstgras: 0-1  

Fred Diks 

Anderhalf jaar geleden werd het kunstgras-
veld van RKZVC in gebruik genomen. Nog 
nooit had de ploeg van trainer Laurens Knip-
penborg daarop verloren. 

Gistermiddag kopte Robbin Giezen namens 
Varsseveld het unieke record aan diggelen: 
0-1. 

De prachtige kopgoal van Giezen, uit een 
mooie vrije trap van uitblinker Sjoerd te Boek-
horst, was voor rust een van de weinige hoog-
tepunten. 

Varsseveld-trainer Sander Hoopman was erg 
uitgelaten na de verrassende winst. Zijn ploeg 
had al drie keer achter elkaar verloren. “Dan 
is het heel mooi dat we met een overwinning 
de winterstop in gaan. Met 20 punten staan 
we mooi in de middenmoot en kunnen we 
weer naar boven kijken. Komende tijd wordt 
het lekker rustig en dat komt me heel goed uit. 
Als het goed is, word ik komende week name-
lijk voor het eerst vader. Wat dat betreft heeft 
mijn vriendin het allemaal goed getimed.” 

De overwinning op RKZVC kwam voor de 
scheidende trainer niet onverwacht. “Te-
gen Concordia Wehl speelden we ook heel 
goed, maar verloren we toch. En de ne-
derlaag tegen Vorden was een aanfluiting. 
Niet door ons, maar door de scheidsrechter, 
die vier keer rood gaf. Eigenlijk ben ik nog 
niemand tegengekomen die ons heeft weg-
gespeeld. In het algemeen geven we heel 
weinig weg.” 

Opponent RKZVC was vooraf bezig een 

prachtig kerstrapport te realiseren, omdat het 
slechts één punt achter de koplopers Concor-
dia Wehl en Leones stond. Maar tegen Vars-
seveld kon de thuisploeg, ondanks een goed 
begin, geen indruk maken. 

In de extra tijd van de eerste helft verzilverde 
Robbin Giezen de eerste kans van de wed-
strijd. 

Die klap kwam RKZVC niet meer te boven. 
Net na de pauze had invaller Harm Bok-
kers de gelijkmaker moeten scoren, maar 
hij faalde. Later raakte Bokkers geblesseerd. 
Aangezien Knippenborg zijn drie wissels al 
had gebruikt, moest zijn team met tien man 
verder.  

“Vandaag konden we een grote stap maken”, 
aldus Knippenborg. “Varsseveld kan een 
wedstrijd helemaal kapotmaken, met ballen 
de tribune in en blessurebehandelingen. En 
dat bedoel ik niet negatief, want ze hebben 
daarin groot gelijk.” 

Record RKZVC aan diggelen 
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ZIEUWENT 

Ploeg van trainer Laurens Knippen-
borg gaat voor promotie na 5-0 
winst op Concordia W  

Fred Diks 

In een bij vlagen wervelende voetbalshow 
heeft RKZVC zich in de tweede klasse I ge-
mengd in de titelstrijd. Kampioenskandidaat 
Concordia Wehl werd met 5-0 verpletterd. 
RKZVC staat nu derde op de ranglijst en heeft 
de Wehlse opponent al gepasseerd. 

Een van de vele uitblinkers bij de thuisclub 
was Waldo Rhebergen, die na achttien minu-
ten de score opende na een perfecte voorzet 
van alleskunner Jouke Knippenborg: 1-0. 

Rhebergen vierde zijn doelpunt, met gevaar 
voor een dwarslaesie, met enkele flikflakken 
en salto’s. “Dat had ik de jongens vooraf be-
loofd”, zei Rhebergen (27) met gevoel voor 
show. Bij de Eibergenaar droop de spel-
vreugde ervan af. “Dat kan ook niet anders, 
want ik zit hier lekker in mijn vel. Dit is een 
fantastisch mooie ploeg, met jongens die al-
lemaal voor elkaar door het vuur gaan. Op 
het trainingskamp in Malaga hebben we uit-
gesproken voor de titel te gaan. We leefden 
daarom helemaal toe naar de belangrijke 
wedstrijd tegen Concordia Wehl. Deze winst 

geeft ons een enorme boost. Nu gaan we 
door.” Rhebergen speelde in het verleden 
voor onder meer HSC’21 en hoofdklasser 
Rigtersbleek. “Ik heb zeven jaar gevoetbald 
in Haaksbergen, het was op het laatst een 
beetje kwakkelen. Dan stond ik in het eerste 
en dan weer in het tweede. De rek was er 
een beetje uit. Ik speelde vorig jaar één sei-
zoen bij Rigtersbleek. Daar liep ik het hele 
jaar achter de tegenstander aan en verloren 
we bijna alles kansloos. Daardoor had ik er 
niet veel lol meer in en achteraf vond ik de 
reistijd naar Enschede veel te lang. Ik over-
woog even om naar Rekken te gaan, waar 
al mijn vrienden spelen. Maar achteraf ben 
ik dolblij dat ik bij RKZVC terecht ben geko-
men. De trainer wil graag dat ik het verschil 
maak.” En dat lukte Rhebergen in de topper 
uitstekend. 

In de tweede helft werd bij een 2-0 stand 
Harm Bokkers door Concordia Wehl-keeper 
Stijn Spikker ten val gebracht. Spikker kreeg 
rood van arbiter Reintjes uit Didam. Toen 
trainer Henry Golstein commentaar leverde, 
kreeg ook hij rood. “We werden de dupe van 
de show van de scheidsrechter”, blikte Gol-
stein terug. “Die rode kaart sloeg nergens op. 
We hebben die scheids nu al drie keer achter 
elkaar gehad, dan vraag ik me af waar de 
KNVB mee bezig is.” Dat zijn team met grote 
cijfers verloor, deed Golstein weinig. “Deze 
nederlaag was zeer geflatteerd. We schoten 

twee keer tegen de paal en de 4-0 was dik 
buitenspel.” 

RKZVC-coach Laurens Knippenborg had ge-
noten van de galavoorstelling. Daarbij excel-
leerden meerdere spelers, zoals Sjors Stork-
horst, die het met drie treffers aardig op zijn 
heupen had. Ook besefte de oefenmeester 
dat hij een ijzersterke defensie heeft. “We be-
gonnen heel sterk”, vond Knippenborg. “We 
verrasten Concordia doordat we met twee 
spitsen in het centrum speelden. Na die fase 
zakten we wat weg. Maar in de tweede helft 
pakten we het met z’n allen weer uitstekend 
op. In Malaga hebben we onze doelen bijge-
steld. Ons streven is nu om voor promotie te 
gaan. Concordia Wehl was onze eerste hin-
dernis. Die hebben we uitstekend genomen. 
Hierna komt Spero. Bij winst blijven we voor-
lopig in de top meedoen.” 

RKZVC-Concordia Wehl 5-0 (1-0). 1-0 Wal-
do Rhebergen, 2-0 en 3-0 (pen.) Sjors Stork-
horst, 4-0 Jens Schutten, 5-0 Sjors Storkhorst. 

We hebben nu al drie keer dezelfde scheids. 
Waar is de KNVB mee bezig 

Henry Golstein Concordia Wehl 

RKZVC gaat los tegen topper 

Waldo Rhebergen, uitblinker 
bij RKZVC, in actie tegen 
Concordia Wehl. 



DOETINCHEM 

TWEEDE KLASSE I  

RKZVC heeft door de 1-2 winst bij concurrent 
Leones de macht gegrepen in de tweede klasse 
I. De Zieuwentenaren staan voor het eerst dit 
seizoen aan kop. Leones-RKZVC 1-2 (1-0). 
1-1 Jouke Knippenborg, 1-2 Wouter Pillen. 
RKZVC-trainer Laurens Knippenborg sprak na 
afloop van een heerlijk gevoel na een ‘vieze’ 
overwinning. ,,De omstandigheden waren heel 
slecht door het veld, de wind en de regen. En de 
tegenstander ging na hun vroege voorsprong al 
na twee minuten tijd rekken. Leones wilde echt 
niet voetballen. Ze deden er alles aan om de 
wedstrijd kapot te maken. We konden daar 
slecht tegen en raakten geïrriteerd. Daarom 
geeft het een lekker gevoel dat we toch won-
nen. Niet met goed voetbal, maar wel met veel 
strijd.” Knippenborg is trots op de koppositie. 
Een unicum voor RKZVC. ,,We hebben in 2017 
belangrijke duels tegen Concordia Wehl, Vor-
den en Leones gewonnen. Voorlopig valt Con-
cordia af voor de titel.” 

RKZVC grijpt de macht in tweede klasse 
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BEKERVOETBAL 

RKZVC heeft zaterdag in de tussenronde van 
de beker eersteklasser Rigtersbleek uitgescha-
keld. De Zieuwentse tweedeklasser stond twee 
minuten voor tijd door treffers van Waldo Rhe-

bergen en Jelle Knippenborg nog met 2-0 voor, 
maar liet de gasten uit Enschede toch nog te-
rugkomen: 2-2. In de noodzakelijk geworden 
strafschoppenserie trok RKZVC aan het langste 
eind. 

RKZVC verder na thriller 

Foto: Jan van den Brink - RKZVC’er 
Sjors Storkhorst (rechts) in actie. 

RKZVC dankt 
Varsseveld 

DOETINCHEM Varsseveld hield kampioenskan-
didaat Leones in de tweede klasse I in bedwang: 
0-0. Het Zieuwentse RKZVC won in Vorden  
(1-2) en steeg naar de tweede plek. 

Vorden-RKZVC 1-2 
(0-2). 

0-1 Waldo Rhebergen, 0-2 Jens Schut-
ten, 1-2 Joost Verlingen. 

“Het was een verdiende overwinning”, aldus 
RKZVC-trainer Laurens Knippenborg. “We 
hadden alleen verder uit moeten lopen. Maar 
verder ben ik tevreden. We speelden op een erg 
slecht veld, maar bleven goed overeind. Dat is 
een morele opsteker.” 

Door het gelijkspel van Leones in Varsseveld 
steeg RKZVC naar plek twee in 2I. 

Bij Vorden ontbrak hoofdtrainer Michel Feuk-
kink wegens griep. Zijn vervanger Gerrit Wen-
neker was trots op zijn team. “Na rust hoopte ik 
op een punt tegen de beste ploeg uit 2I, maar 
helaas lukte het net niet. We hebben met z’n 
allen wel alles gegeven.” 

Roel Beumer van Leones 
haalt uit tegen RKZVC 



Tweedeklasser verliest van concur-
rent BENEDEN-LEEUWEN 

Formatie van coach Wil Beijer is de 
poleposition in de titelstrijd kwijt. Het 
team wacht vier zware duels in ‘fina-
lereeks’.  

Ernie Berenbroek 

Het was een flinke knauw in de strijd om het 
kampioenschap in de tweede klasse I. Maar 
meer niet. Bij Leones raakte gisteren niemand 
in paniek na de nederlaag in de thuiswedstrijd 
tegen RKZVC: 1-2. 

Door het verlies raakte de formatie uit Beneden-
Leeuwen wel de virtuele koppositie kwijt. De 
tegenstander uit Zieuwent, die door de overwin-
ning de nieuwe lijstaanvoerder is, heeft nu een 
voorsprong van vier punten op Leones. Al heeft 
het elftal van coach Wil Beijer nog een wedstrijd 
tegoed. ,,Er is nog geen man overboord, maar 
het zijn wel kostbare punten die we hebben ver-
speeld”, constateerde Lester Stofkoper. 

Het verlies betekende een valse start van de fi-
nalereeks. ,,We spelen de komende weken nog 
tegen alle concurrenten. Om te beginnen de 
wedstrijden tegen Concordia Wehl en FC Win-
terswijk.’’ 

Naast die twee Achterhoekse clubs, RKZVC en 
Leones zijn ook Spero (tweede) en AZC (vijfde) 
nog kanshebber voor de titel. Daarmee is de 

kampioensstrijd in de tweede klasse I ongemeen 
spannend. Mocht Leones naast de grootste prijs 
van het seizoen grijpen, dan maakt de ploeg 
ook via de nacompetitie nog volop kans om na 
vijftien jaar terug te keren in de eerste klasse. 
Een eindklassering bij de bovenste drie ploegen 
is vrijwel zeker voldoende voor het toetje aan 
het eind van het seizoen. 

Stofkoper is bezig aan zijn derde en laatste jaar 
bij Leones en hoopt natuurlijk op een afscheid 
met een hoofdprijs. Volgend seizoen maakt de 
25-jarige voetballer, afkomstig van VVA’71 uit 
Achterberg, de overstap naar tweededivisionist 
FC Lienden. Met de club uit Beneden-Leeuwen 
miste hij eenmaal eerder de nacompetitie. 

,,In mijn eerste seizoen werden we vierde en 
pakten we net geen periode’’, wist Stofkoper 
zich gisteren nog goed te herinneren. ,,Vorig 
seizoen verliep moeizaam en werden we acht-
ste. Dat we nu zo hoog staan, hadden we voor 
het seizoen niet verwacht. Maar nu we bovenin 
meedoen, moeten we de komende weken ook 
echt gaan doorpakken.’’ 

Leones liet gisteren een kans liggen om de uit-
gangspositie voor het slot van de competitie te 
verbeteren. Al begon de thuisploeg nog flitsend 
aan de topper. Roel Beumer schoot na ander-
halve minuut met een listig puntertje raak: 1-0. 

,,We deden wat we afgesproken hadden”, ver-
klaarde Stofkoper. ,,We vlogen er gelijk op. Zet-
ten meteen vooruit druk. De organisatie stond 

goed en we gaven voor rust niets weg. We wil-
den deze wedstrijd koste wat kost winnen.’’ 

Stofkoper was na de openingstreffer in de twee-
de helft dichtbij de 2-0. De centrale verdediger 
trof in de 55ste minuut de kruising. Vijf minuten 
daarvoor was Leones aan de gelijkmaker ont-
snapt. Een poeier van Sven Jurius belandde op 
de paal. 

Beide ploegen waren na rust aan elkaar ge-
waagd, maar scoren deden alleen de bezoekers 
uit Zieuwent. Bij de tweede kans voor de Ach-
terhoekers was het gelijk. Jouke Knippenborg 
benutte in de 70ste minuut de rebound, nadat 
Leones-doelman John Verweij een afstandschot 
had losgelaten. Vijf minuten later tekende Wout 
Pillen uit een vrije trap voor de winnende treffer. 

Stofkoper had het onheil dat zich afspeelde na 
rust al voor het begin van de tweede helft zien 
aankomen. ,,Ze stonden al op het veld toen wij 
de kleedkamer uitkwamen”, zag de aanvoer-
der. ,,Ze wilden gelijk doorpakken. In eerste 
instantie was er niet veel aan de hand voor ons. 
We gaven weinig kansen weg en hadden ge-
woon de tweede goal moeten maken. Dan was 
de wedstrijd gelopen.” 

Leones: 

Verweij; Van Haagen, Stofkoper, Van den Hoek, 
Van Gemert; Beumer, Van Gelder (Van Baren), 
Luke van de Ven; Diebels (78. Tan), Lopez Cuij-
ten, Te Braake. 

Tegenslag voor Leones 
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Koploper RKZVC uit Ziewent heeft de 
leiderspositie in de tweede klasse I 
verstevigd door een krappe 3-4 zege 
bij Rood Wit in Groesbeek. 

Tweede klasse I  

Rood Wit – RKZVC 3-4 (1-3). 0-1 Sven Jurjus, 
0-2 Sjors Storkhorst, 0-3 (pen.) Jens Schutten, 
1-4 Sjors Storkhorst. 

Ondanks de winst was RKZVC-trainer Laurens 
Knippenborg niet tevreden. “We moeten nog 

heel veel napraten, want bij 0-3 en 1-4 werden 
enkele spelers nonchalant, waardoor het toch 
nog spannend werd. Dat was achteraf helemaal 
niet nodig. Sommigen kwamen de teamtaken 
niet meer na. Rood Wit heef teen goede ploeg, 
maar was achterin kwetsbaar. We moeten het 
ons kwalijk nemen dat we verzuimden uit te lo-
pen naar 3-8.” 

Knippenborg leeft nu van week tot week. “Het 
was onze bedoeling om voor de prijzen te spe-
len en dat lukt tot nu toe heel goed.”  

RKZVC loopt verder weg 



Uitblinker Sjors Storkhorst loodst RK-
ZVC voorbij AZC en beseft dat dorps-
club wederom historie kan schrijven. 

Roel Tomassen; Zieuwent 

RKZVC heeft gisteren geweldige zaken ge-
daan in 2I. Aan de hand van uitblinker Sjors 
Storkhorst won de kloploper thuis met 3-0 van 
AZC uit Zutphen. Nummer twee Spero (2-0 
verlies bij Vorden) en nummer drie Leonos 
(0-0 thuis tegen FC Winterswijk) verspeelden 
dure punten in de titelstrijd. Daardoor heb-
ben de Zieuwentenaren een gat geslagen van 
liefst vijf punten.  

Storkhorst scoorde na 25 minuten de 1-0. 
Vijf minuten na rust wist hij wel raad met een 
assist van Sven Jurjus: 2-0. RKZVC verslapte 
daarna, maar AZC scoorde de aansluitings-
treffer niet. Aan de andere kant kreeg RKZVC 
in de slotfase legio goede kansen. Op aan-
geven van Storkhorst scoorde echter alleen 
invaller Harm Bokkers nog: 3-0.  

Na afloop toverde Storkhorst een brede grijns 
op zijn gezicht. Die verscheen niet alleen 
omdat zijn ploeg een eenvoudige winst had 
geboekt op middenmoter AZC. “Spero heeft 
met 2-0 verloren, hé. We staan vijf punten 
los. Het gaat heel lekker. We hebben vijf keer 
op rij gewonnen en zitten echt in een flow. 

Soms ging het in uitduels op gras moeilijk, 
maar met vechtlust trokken we die ook over 
de streep.” De 28-jarige linkspoot realiseerde 
zich dat RKZVC zichzelf heeft gebombardeerd 
tot kampioenskandidaat nummer één. 

“Dat we vorig seizoen naar de tweede klasse 
promoveerden, was al historisch. Waar gaat 
dit allemaal heen? We zijn hard op weg om 
opnieuw geschiedenis te schrijven. En dat voor 
een dorpsclub met zo’n 2.000 inwoners.” 

Voorafgaand aan het eerste seizoen als twee-
deklasser had Storkhorst niet durven dromen 
van een kampioenschap. “We gingen voor 
een plek in het linkerrijtje en hoopten op een 
periodentitel”, zei de aanvaller, die met RK-
ZVC in 2013 nog anoniem in de vierde klasse 
speelde en nu de eerste klasse kan ruiken. 
“we spelen nog vier keer thuis, onder meer 
tegen Spero. 

Bovendien kan ik mij niet voorstellen dat de 
concurrentie geen punten meer laat liggen. 
Het ziet er rooskleurig uit. Vier jaar geleden 
durfden we elkaar niet aan te spreken op 
slecht gedrag. Toen kon het op zaterdag-
avond nog weleens laat worden en verzaak-
ten we de volgende dag. Intussen beseffen we 
dat we een gouden lichting zijn. Dankzij trai-
ner Laurens Knippenborg en de staf beseffen 
we dat we veel kunnen.” 
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RKZVC ruikt de eerste klasse 

Bokkers goud 
waard voor RKZVC 

DOETINCHEM 

TWEEDE KLASSE I  

RKZVC-invaller Harm Bokkers scoorde beide 
goals tegen WAVV (0-2) en was daarmee goud 
waard voor de koploper van 2I. De Zieuwen-
tenaren hebben nu al een voorsprong van acht 
punten op nummer twee Spero. 

WAVV-RKZVC 0-2 (0-0). 0-1 en 0-2 
Harm Bokkers. 

Invaller Harm Bokkers was met twee treffers ver-
antwoordelijk voor de 0-2 winst van koploper 
RKZVC. Trainer Laurens Knippenborg sprak na 
de zesde winst op rij van een dramatisch slecht 
veld, waarop zijn ploeg had gevoetbald. ,,De 
omstandigheden waren slecht. Hoewel de winst 
verdiend was, kwam die niet gemakkelijk tot 
stand.” 

Sjors Storkhorst (midden) scoort 
de 1-0 voor RKZVC tegen het 
Zuthpense AZC. 
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ZIEUWENT - Het kampioenschap in de 
tweede klasse I komt met de week 
dichterbij voor RKZVC. De Zieuwentse 
ploeg verstevigde zondag de kopposi-
tie met een ruime zege op OBW: 4-0. 

Het was al de zevende overwinning op rij voor 
de formatie van trainer Laurens Knippenborg. 
RKZVC heeft tien punten voorsprong op num-
mer twee Concordia Wehl, dat nog wel een 
wedstrijd minder heeft gespeeld. Voor OBW, dat 
vorige week nog een knappe 0-2 zege boekte 
bij Spero, namen de degradatiezorgen weer toe 
door de nederlaag. 

RKZVC begon sterk aan de wedstrijd en kwam 

na elf minuten verdiend op voorsprong. Na een 
hoekschop werd een inzet van Jens Schutten van 
de lijn gehaald, maar kopte Toby Bokkers de re-
bound binnen: 1-0. De thuisploeg werd daarna 
slordiger en gaf OBW de gelegenheid enkele 
speldenprikjes uit te delen. 

Juist op het moment dat de Zevenaarse oppo-
nent het gevoel kreeg dat er iets te halen viel, 
scoorde RKZVC opnieuw uit een corner. Na een 
kopbal van Bokkers werkte Wouter Pillen na 33 
minuten van dichtbij winnen: 2-0. OBW was het 
vervolgens helemaal kwijt en mocht van geluk 
spreken dat de score voor rust niet hoger opliep. 
Zo stuitte Sjors Storkhorst in kansrijke positie op 
doelman Niek Tinneveld. 

Na rust bleef RKZVC de baas. Het derde doel-
punt kwam na vijftig minuten wederom voort uit 
een hoekschop. Doelman Tinneveld liet de bal 
los, waarna rechtsback Bokkers zijn tweede van 
de middag maakte (3-0). Na een uur rondde  
 
Sven Jurjus een fraaie steekpass van Waldo 
Rhebergen doeltreffend af: 4-0. Ronald Richter 
had de eer nog kunnen redden namens OBW, 
maar de invaller strandde vijf minuten voor tijd 
op doelman Huib Jonkman. 

RKZVC koerst hard op titel af 

Toby Bokkers (4) deelt in de 
feestvreugde bij RKZVC na de 2-0 
van Wouter Pillen.

RKZVC lijkt in een zetel op de titel in 
2I af te stevenen. Bij Rheden werd met 
0-2 gewonnen. De Zieuwentse koplo-
per heeft negen verliespunten minder 
dan achtervolger Concordia Wehl, die 
gelijkspeelde (2-2) bij FC Winterswijk. 

Rheden-RKZVC 0-2 (0-1). 0-1 Jouke Knippen-
borg, 0-2 Harm Bokkers. 

RKZVC trainer Laurens Knippenborg vond het 
duel bij Rheden erg lastig. “voor rust had Rhe-
den pech en kwamen wij goed weg. Rheden 
raakte zelfs nog de paal. We hebben negen 

verliespunten minder dan Concordia Wehl en 
krijgen nu drie thuisduels achter elkaar. In de 
voetballerij blijft van alles mogelijk, maar we 
staan er wel heel goed voor”, aldus Knippen-
borg. 

RKZVC loopt weer uit; 
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Club uit Zieuwent kijkt uit naar twee-
de titel op rij en duels met ‘grote 
broer’ Longa’30 ZIEUWENT 
Voor het tweede kampioenschap in 
twee jaar was de 2-0 zege van RK-
ZVC op Spero gisteren in 2I nog niet 
voldoende.  

Peter Nusselder 

Een klein jaar geleden schreven de spelers van 
RKZVC al historie, door voor het eerst naar de 
tweede klasse te promoveren. Binnenkort kun-
nen de geschiedenisboeken herschreven wor-
den, want de ploeg van trainer Laurens Knip-
penborg staat op de drempel van de eerste 
klasse. Nog één punt heeft het team uit Zieuwent 
nodig, nadat gisteren met 2-0 werd gewonnen 
van nummer vier Spero. In de zege op de gas-
ten uit Elst had Sjors Storkhorst een groot aan-
deel: de aanvaller leverde zijn kompaan Harm 
Bokkers in de 21ste minuut de 1-0 op een pre-
senteerblaadje aan en maakte er in de 88ste 
minuut op aangeven van de sterk spelende Wal-
do Rhebergen zelf 2-0 van. Toch was Storkhorst 
na afloop niet bepaald tevreden. Dat was ook 
niet geheel onlogisch, want de 28-jarige drib-
belaar hielp de mooiste kansen om zeep. Na elf 
minuten verzuimde hij Jamie Dekkers te passe-
ren, nadat de keeper van Spero hem de bal op 
luttele meters van het doel zomaar in de voeten 
had gespeeld. Een kwartier na rust was ook een 
strafschop (na een overtreding op Bokkers) niet 
besteed aan Storkhorst en vervolgens knalde de 
linkspoot na een heerlijke combinatie met mid-
denvelder Sven Jurjus op de lat. 

,,Als zij op het eind nog de gelijkmaker scoren, 
had ik me dat mogen aanrekenen. 100 procent’’, 
gaf de aanvaller na afloop schuldbewust aan. 
,,Gelukkig dat we weer de nul houden achterin, 
volgens mij doen we dat nu al voor de twaalfde 
keer.’’ Zodoende kwam de Zieuwentse zege niet 
in gevaar. Omdat de enig overgebleven concur-
rent Concordia Wehl ook won (2-0 tegen Vor-
den), liet het kampioensfeest nog op zich wach-
ten. Zaterdag, thuis tegen FC Winterswijk, heeft 
RKZVC echter genoeg voor de tweede titel op 
rij. Dat mag en zal niet meer misgaan, meende 
Storkhorst. ,,Ik denk dat we, zelfs als we drie 
keer zouden verliezen, de koppositie niet meer 

 

weggeven. Concordia moet dan nog vier keer 
winnen.’’ 

En dus gloren voor de Zieuwentenaren krakers 
tegen de Lichtenvoordse buurman Longa’30. 
,,Met ons kleine dorpje tegen de grote broer’’, 
keek Storkhorst vooruit. ,,Tenminste, dat was 
vroeger zo’’, haastte hij zich te zeggen. ,,Dus ik 
hoop dat zij niet degraderen, maar in de eerste 
klasse blijven. Want dat zijn de mooiste wed-
strijden.’’ 

RKZVC is bijna eersteklasser 

RKZVC viert de 2-0 van Sjors 
Storkhorst (tweede van rechts). 
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Fred Diks 

Na 4-0 zege op FC Winterswijk is 
tweede titel Zieuwentse dorpsclub 
een feit ZIEUWENT 

Zieuwentse dorpclub pakt tweede titel op rij en 
komt volgend seizoen voor het eerst uit in de 
eerste klasse. 

RKZVC-trainer Laurens Knippenborg heeft dro-
men laten uitkomen. Zaterdagavond werd zijn 
ploeg voor ruim 1500 toeschouwers kampioen 
in de tweede klasse I na de 4-0 winst op FC 
Winterswijk. De tweede achtereenvolgende ti-
tel was een nieuw en uniek hoogtepunt in de 
geschiedenis van de kleine dorps-club uit Zieu-
went. 

RKZVC kwam de titel toe, want de Zieuwentena-
ren hebben in 2017 tot nu toe alle duels gewon-
nen, veelal met attractief voetbal. Oefenmeester 
Knippenborg wordt gezien als de grote architect 
achter het succesvolle team. Hij genoot van het 
spontane feestje na afloop van het behalen van 
de nieuwe mijlpaal. ,,Hier doe je het voor. Dit 
was een perfecte wedstrijd. We waren domi-
nant en gaven niets weg. We zullen een goed 
figuur in de eerste klasse slaan, maar daar sta 
ik nu nog niet bij stil.” 

Een glansrol was weggelegd voor Sjors Stork-
horst. De Zieuwentse topscorer werd na de be-
haalde titel overmand door emoties. Vreugde en 
verdriet lagen voor hem dicht bij elkaar. Enkele 
uren voor de wedstrijd had hij een begrafenis 
van zijn tante gehad. ,,Op dit moment heb ik het 
daar even moeilijk mee. Ook voor mijn vader 
vind ik het erg. Bizar dat ik nu feestvier. Nie-
mand had verwacht dat we kampioen van de 
tweede klasse konden worden. Het is ongeloof-
lijk en zeer bijzonder. Goed voetballen konden 
we al wel, maar de trainer heeft ervoor gezorgd 
dat we een echte winnaarsmentaliteit kregen.” 

Uitblinker Storkhorst sloeg voor rust toe met een 
prachtige boogbal (1-0). Daarna gaf hij een as-
sist op de scorende Jouke Knippenborg (2-0), 
die daarmee alle spanning al vlot uit de wed-
strijd haalde. 

Jouke Knippenborg vierde op de grote dag 
van de waarheid zijn 25ste verjaardag. ,,Mijn 
goal en het kampioenschap zijn mijn mooiste 
verjaardagscadeaus. Ik ga het straks met de 
hele ploeg vieren”, glunderde hij. ,,Dit vergeet 
ik nooit meer. Ik verwacht dat we in de eerste 
klasse zeker in het linkerrijtje kunnen meedoen. 
Vooral door de ‘buitenlanders’, zo noem ik de 
spelers van buitenaf. Zo wordt de concurrentie 
groter en worden we nog sterker.” 

Toen Storkhorst meteen na rust 3-0 scoorde, was 
het verzet van de Winterswijkers gebroken. Het 
slotakkoord was voor voormalig Grol-speler 
Wouter Pillen, die uit een vrije trap van Sven 
Jurjus de eindstand op 4-0 bepaalde. Ook Pillen 
toonde zijn gevoel na de behaalde titel. ,,Toen 
ik na veel jaren bij Grol wegging, kreeg ik zó 
veel gezeur over me heen. Ik heb nooit durven 
dromen dat mijn overgang zo goed voor mij 
zou uitpakken en we meteen in mijn eerste jaar 
kampioen zouden worden. Dit voel ik toch als 
een soort revanche op Grol. Voor mij is trainer 
Knippenborg erg belangrijk geweest. Hij haalt 
het uiterste uit de groep. “

 Het volgende seizoen krijgt RKZVC versterking 
van Mart Schutten, die na jaren bij AZSV terug-
keert bij zijn oude club. 

Voor FC Winterswijk werd de ongeslagen status, 
die twaalf duels duurde, beëindigd. Toch geeft 
trainer Wilco Geerts de hoop op het spelen van 
promotieduels nog niet op. ,,Voetballend waren 
we voor rust beter. Maar door domme fouten 
gaven we het weg. We spelen nog drie wedstrij-
den om de nacompetitie te bereiken. Er is nog 
niets verloren.’’ 

Unieke prestatie van RKZVC 

Foto Theo Kock; RKZVC viert het 
tweede kampioenschap in successie. 



SDOUC pakte gisteren knap een punt 
bij RKZVC, de kampioen van 2I (1-1). 
Komende zondag wacht de Ulftena-
ren een kraker van jewelste, als de 
achtervolger OBW op bezoek komt. 

Peter Nusselder – zieuwent; 

Er ontsnapten een paar krachttermen aan de 
mond van RKZVC-trainer Laurens Knippenborg. 
Zijn team won sinds de winterstop alle wedstrij-
den en pakte mede daardoor twee weken ge-
leden al de titel in de tweede klasse I, na een 
eclatante 4-0 overwinning op FC Winterswijk. 
Aan de Zieuwentse zegereeks kwam gisteren 
echter een einde, want het als tiende geklasseer-
de SDOUC pakte een punt bij de toekomstige 
eersteklasser. 

Aanvoorder Roel Wilbrink van de Ulftenaren 
maakte met zijn 1-1 in de 70ste minuut de ope-
ningstreffer van Jens Schutten (twee minuten 

voor rust) ongedaan en da dat was niet eens 
onverdiend. “de eerste helft hebben we alleen 
maar tegengehouden. We hebben denk ik nul 
kansen gecreeerd. In de rust zei ik tegen de trai-
ner: we moeten wat, als we hier nog iets willlen. 
Daarna hebben we meer druk vooruit gezet”, 
keek Wilbrink na afloop terug op het knappe 
gelijkspel. 

De 30-jarige captain richtte de blik vervolgens 
vooruit, op de cruciale wedstrijd van zondag te-
gen OBW. “Dat wordt een beste pot. We moe-
ten nog een keer vol aan de bak. Want ik heb 
weinig zin in de nacompetitie”, zei Wilbrink. De 
concurrent uit Zevenaar komt zondag als num-
mer elf en met een achterstand van twee punten 
op SDOUC naar Ulft; de winnaar van die kra-
ker speelt zich veilig. 

Bijna hadden Wilbrink en zijn ploeggenoten 
zich gisteren als verzekerd van een verlenging 
van het tweedeklasserschap: in de 87ste minuut 

belandde een vrije trap van SDOUC’er Kees 
van de Pavert op de paal en stuitte zijn broertje 
Stan in de rebound op de vuisten van RKZVC-
keeper Wesley Keegstra. “Gaat die bal erin, 
dan ben je al veilig”, stelde Wilbrink vast. Zijn 
trainer Frank van Kouwen hield eveneens een 
licht ontevreden gevoel over aan dat moment. 
“Met een beetje geluk pak je hier drie punten. 
Dat was misschien niet terecht geweest, maar 
dat had ik niet erg gevonden”, gaf de 36-jarige 
coach lachend aan. 

“Toch moeten we dit punt koesteren. Je weet 
dat je tegen de beste ploeg van deze compe-
titie speelt. Ik denk dat dit RKZVC hoofdklasse-
waardig is en dat ze ook volgend seizoen in de 
eerste klasse weer bovenin mee zullen doen”, 
voorspelde van Kouwen. “Voor ons wordt het 
tegen OBW, maar dat is ook leuk. Tenminste, als 
het goed uitpakt voor ons is dat leuk”. 

SDOUC wacht nog ‘beste pot’ 

Yannick Sessink van SDOUC (rechts) 
duelleert met RKZVC-middenvelder 
Waldo Rhebergen.  
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TWEEDE KLASSE I

Fred Diks

Varsseveld-doelman Martijn Besselink 
kreeg tegen kampioen RKZVC (1-1) in 
2I gisteren een fraai afscheid. Na een 
uur werd hij van het veld gedragen en 
overladen met cadeaus en bloemen.

Varsseveld-RKZVC 1-1 (0-0). 0-1 Jens 
Schutten, 1-1 Bjorn Heezen.

Het duel stond voor Varsseveld in het teken van 
het afscheid van de ervaren doelman Martijn 
Besselink. Na een uur spelen werd de succes-
volle goalie, bij een 0-0 stand, van het veld ge-
dragen. Sander Hoopman was voor het laatst 
trainer van Varsseveld. Na drie seizoenen, 
waarin hij met zijn ploeg naar de tweede klasse 
promoveerde, vertrekt hij naar Grol. ,,Ik heb 
hier geweldige jaren gehad. Ik ga met een goed 
gevoel weg.”

Mooi afscheid voor doelman Besselink 
van Varsseveld
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Trainingsopkomst
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