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VOORWOORD

1 team, 1 weg, 1 droom!
De meeste dromen zijn bedrog, maar in Zieuwent niet! Voor het 3e 
jaar op rij kampioen, kampioen in de 1e klasse E. Wat een unieke en 
geweldige prestatie, en wat een geweldig seizoen hebben we met 
zijn alle gekend. 
Met 51 doelpunten voor en 55 punten, maar liefst 7 punten 
voorsprong op de nummer 2 ‘grote broer’ Longa 30 en 10 punten op 
de nummer 3 Rhoda Raalte.
Als promovendus een geweldige en unieke prestatie en via deze 
weg willen we dan ook iedereen bedanken! Supporters die altijd met 
vele aanwezig waren. Je wint een wedstrijd door meer te scoren dan 
de tegenstander, maar stonden geregeld al met 1-0 voor door de 
aanwezigheid van de vele Zieuwent supporters. En natuurlijk jullie, 
iedereen die een sponsorcontract ingevuld heeft en op deze manier 
bijdraagt aan de prestatiecultuur van de jeugd en de 1e selectie. 

Wat volgt is een overzicht van het afgelopen jaar, met onder andere 
alle wedstrijden verslagen. 

Geniet nog eens rustig na en tot volgend seizoen in de 
HOOFDKLASSE!

Beste sponsoren, 

EINDSTAND SEIZOEN 2015-2016

2



3

RKZVC wint, AZSV heeft nog huiswerk

Het Kei-toernooi van Longa’30 in Lichtenvoorde is 
zaterdag gewonnen door RKZVC. Op de tweede en 
laatste speeldag versloeg de Zieuwentse zonda-
geersteklasser opponent Grol met liefst 5-0 en won 
Longa’30 met 4-2 van AZSV. Door deze uitslagen 
was het doelsaldo van RKZVC net iets beter dan dat 
van de organiserende thuisclub.

Voor hoofdklasser AZSV uit Aalten is er een week 
voor de competitiestart tegen Berkum nog werk aan 
de winkel. Na 45 minuten tegen Longa’30 stond 

de Aaltense ploeg van trainer Dennis van Toor, die 
dinsdag ook al met 1-0 van RKZVC had verloren, 
al met 3-0 achter. Twee treffers van spits Rik van 
der Eerden gaven de score na de pauze een iets 
draaglijker aanzien. RKZVC swingde in de tweede 
wedstrijd langs Grol. De 5-0, een treffer van Joey 
Belterman, was net voldoende om op doelsaldo het 
Kei-toernooi te winnen.

Longa’30-AZSV 4-2 (3-0). 1-0 Simon klein Golde-
wijk, 2-0 en 3-0 Thom Berendsen, 3-1 en 3-2 Rik 
van der Eerden, 4-2 Thomas Kerperien.

RKZVC-Grol 5-0 (2-0). 1-0 en 2-0 Jens Schutten, 
3-0 Toby Bokkers, 4-0 (e.d.) Luc Berentsen, 5-0 
Joey Belterman.

Eindstand Kei-toernooi: 1. RKZVC 2-6 (6-0); 
2. Longa’30 2-6 (7-2); 3. AZSV 2-0 (2-5); 
4. Grol 2-0 (0-8).

Mart Schutten geniet intens bij RKZVC

Middenvelder wil deel uitmaken 
van succes

 Mart Schutten verhuurt met zijn bedrijf opblaasbare 
speelattributen. Foto Theo Kock

Middenvelder vertrok als puber uit Zieuwent en 
keert elf jaar later, met een schat aan ervaring, terug 
bij zijn jeugdliefde RKZVC

FRED DIKS
in de eerste klasse.

Mart Schutten is na een afwezigheid van elf jaar 
bij RKZVC terug op het oude nest. De aanvallend 
ingestelde middenvelder geniet van elke training bij 
de Zieuwentse club, die na twee kampioenschappen 
op rij dit seizoen debuteert in de eerste klasse.

,,De reden dat ik terug ben gekomen, is dat ik 
graag deel wil uitmaken van dit succesvolle team. 
De ploeg zit nog steeds in een enorme flow’’, merkt 
de 28-jarige Schutten. ,,Bovendien heb ik hier veel 
vrienden en voetbal ik weer met mijn broertje Jens 
in één elftal.’’

,,Geloof me: RKZVC zit nog lang niet aan het 
plafond’’, vervolgt de creatieve middenvelder. ,,Er 
is ook in deze nieuwe klasse nog veel meer uit te 
halen. Dat we in een oefenduel 0-0 spelen tegen 
HSC’21, dat in de derde divisie speelt, wil zeggen 
dat deze ploeg heel veel kwaliteiten heeft. Trainer 
Laurens Knippenborg is zeer gedreven en heeft 
voor elke training het veld vol staan met pionnen 
en poppen. Buitenstaanders doen er soms lacherig 
over, maar achter elke oefening zit een bedoe-
ling om ons beter te maken. De training is op een 
heel hoog niveau. Als groep genieten we van elke 
training. De wedstrijden worden gefilmd en daarna 
doorgestuurd naar Rusland. Daar worden ze door 
een bedrijf, dat dit ook voor FC Barcelona doet, 
geanalyseerd en krijg je heel veel informatie over 
jezelf. Dan weet je onder meer precies hoeveel bal-
contacten je hebt gehad of hoeveel goede passes je 
hebt gegeven. Heel leerzaam. Knippenborg wil het 
allerbeste uit de groep halen. Zoveel professionali-
teit heb ik in het verleden zelfs bij HSC’21 en AZSV 
niet meegemaakt.”

Schutten verliet RKZVC als puber, nadat hij bij de 
B-junioren zowel de beker als het kampioenschap 
had gewonnen.

,,Ik speelde in hetzelfde team als Michiel Krabben-
borg, Sjors Storkhorst en Jelle Knippenborg. We 
zijn altijd vrienden gebleven. Ik ging naar Longa’30 
omdat ik hogerop wilde, maar na een jaar mocht ik 
al door naar De Graafschap’’, memoreert de inwo-
ner van Zieuwent. ,,Daar speelde ik in de A-junioren 
samen met Luuk de Jong, Ties Evers en Jochem 
Jansen, allemaal spelers die later prof werden. Ik 
redde het niet in Doetinchem, maar heb na mijn 
jeugd wel in totaal zes jaar op een hoog niveau bij 
AZSV in Aalten gespeeld en tussendoor ook nog 
even in de topklasse bij HSC’21 in Haaksbergen.”

Voor Schutten, die met RKZVC het Kei-toernooi in 
Lichtenvoorde won, begint morgen het bekertoer-
nooi in Vorden.
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EERSTE/TWEEDE KLASSE

Poule 77. RKZVC-FC Zutphen (zat.) 4-0 (3-0). 1-0 
en 2-0 Wouter Pillen, 3-0 Jens Schutten, 4-0 Mart 
Schutten.

,,We hebben goed gevoetbald, alleen had de score 
veel hoger uit moeten vallen’’, stelde RKZVC-trainer 
Laurens Knippenborg. ,,FC Zutphen was matig en 
het had wel 9-0 kunnen worden.’’
 

Beelden als spiegel bij amateurs

Video-analyse is bij voetbalprofs al 
lang en breed ingeburgerd, maar ook 
amateurs werken er steeds vaker mee. 
RKZVC geeft een kijkje in de keuken.

REMKO ALBERINK

Het filmen van duels in het amateurvoetbal is 
anno 2017 niet bijzonder meer, de manier waarop 
eersteklasser RKZVC met video-analyse omgaat wél. 
Spelers van de club uit het Achterhoekse Zieuwent 
krijgen wekelijks meerdere fragmenten terug te zien 
en zo wordt hen een spiegel voorgehouden.

RKZVC-trainer Laurens Knippenborg geeft, met 
assistent Lars Krabbenborg en aanvoerder Michiel 
Krabbenborg aan zijn zijde, een inkijkje in een 
geordend Dropbox-systeem. De mappen zitten vol 
met wedstrijdfragmenten, illustraties, animaties en 
verslagen. Voor de een is het hocus pocus, voor een 
cijferfetisjist het een walhalla.

,,Alles is gesorteerd in mappen, voor de groep als 
geheel, maar ook voor spelers individueel’’, legt 
Knippenborg uit. ,,Alle trainingen worden van tevoren 
uitgewerkt. In tekst, maar ook visueel met illustraties, 
animaties en beelden. Daarnaast zijn er matchreports 
van de wedstrijden die we filmen, schrijven we wed-
strijdanalyses en staan er verslagen in van de duels.’’

Spelers kunnen alle informatie met hun mobiele tele-
foon of thuis achter hun computer raadplegen. ,,De 
jeugd loopt tegenwoordig toch de hele dag met een 

smartphone in de hand. Wij gaan mee met de tijd.’’
De beelden en data dienen als ondersteuning. 
Wedstrijdbeelden gaan direct na afloop naar InStat, 
een bedrijf in Rusland dat al het videomateriaal 
analyseert. ,,Zij voorzien ons vervolgens binnen 24 
uur van alle gewenste informatie’’, zegt Knippenborg, 
die de rol van assistent Krabbenborg prijst. ,,Hij is er 
handiger in dan ik. Er gaat veel tijd in zitten.’’

Afgelegde kilometers, het aantal inspeelpasses, het 
aantal intercepties; alles wordt bijgehouden. ,,Maar 
het gaat verder’’, schetst ‘analist’ Krabbenborg, 
,,Als we zien dat een back vier foute inspeelpasses 
heeft gegeven, zijn die vier beeldfragmenten ook al 
geknipt. De speler in kwestie ziet dan visueel welke 
momenten niet goed zijn. Dat geldt overigens ook 
voor de geslaagde acties.’’

,,Als speler moet je je hierdoor kwetsbaar opstellen’’, 
vult aanvoerder Krabbenborg aan. ,,Maar het helpt 
om je verder te ontwikkelen. Als team en als speler.’’

Als voorbeeld dient een inspeelpass van de links-
back, die uiteindelijk bij de tegenstander terechtkomt. 
,,Hoewel we als regel hebben dat een inspeelpass 
nooit recht vooruit mag, is deze pass op zich niet 
slecht. Het balverlies komt hier door de manier 
waarop onze middenvelder zich aanbiedt’’, analyseert 
Knippenborg, in het verleden ook trainer van onder 
meer het Opheusdense DFS en AZSV in Aalten.

Spelers een spiegel voorhouden, dat is het doel van 
video-analyse. Cijfers en beelden liegen immers niet. 

Maar is zo’n systeem niet ontzettend prijzig? ,,Het 
kost ons ongeveer 100 euro per wedstrijd’’, schetst 
Knippenborg. ,,We nemen geen besluiten enkel op 
basis van de beschikbare gegevens, maar we krijgen 
doorgaans wel een bevestiging van zaken die we als 
technische staf ook hebben gezien.’’

Soms wijzen beelden en statistieken juist iets anders 
uit. ,,Ik heb weleens in een verslag naar de jongens 
geschreven dat een van onze spelers niet in de wed-
strijd zat. Na de data-analyse van InStat bleek dat 80 
procent van zijn acties geslaagd was.’’

Data zijn dus niet heilig. Het gaat erom hoe je ze 
gebruikt, zegt Knippenborg. ,,Ook niet iedere groep 
is geschikt voor deze werkwijze. Bij Nunspeet was ik 
trainer van een volgevreten selectie, dan moet je er 
niet mee aankomen.’’

Naast cijfers wil Knippenborg het spannend houden 
voor zijn spelers. ,,Niets is hetzelfde. De automati-
sche piloot kennen we niet. Zo blijven spelers alert en 
weten ze waarmee ze bezig zijn.’’

De video-analyse lijkt in Zieuwent zijn vruchten af 
te werpen. Met twee kampioenschappen op rij is 
RKZVC opgeklommen naar de eerste klasse. Op 
verzoek van Knippenborg haalt zijn assistent de 
bespreking van de kampioenswedstrijd van afgelopen 
voorjaar naar voren. Strijdplan, aandachtspunten 
en de bezetting bij hoekschoppen worden in beeld 
gebracht. ,,Onbegrijpelijk dat ze een wisselspeler 
bij het Nederlands elftal tien bladzijden voorhouden 
met informatie over waar ze moeten staan bij een 
hoekschop’’, meent Krabbenborg.

Over alles is bij RKZVC nagedacht. ,,Een wedstrijd-
bespreking duurt 12 tot 18 minuten, afhankelijk van 
de lengte van de beelden. Je moet niet langer praten, 
dan verslapt de aandacht’’, weet Knippenborg. ,,Geen 
bespreking is hetzelfde, we hebben er altijd beelden 
bij. Dat kunnen ook fragmenten van handbalsters zijn, 
iets van YouTube of een zelfgemaakt motivatiefilmpje. 
Ik kan op zaterdag zes uur bezig zijn met een bespre-
king die twaalf minuten duurt.’’

RKZVC-trainer Laurens Knippenborg kijkt 
samen met assistent Lars Krabbenborg (r) en 
aanvoerder Michiel Krabbenborg (l) naar wed-
strijdbeelden. Foto Jan van den Brink
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Na verlies in 
beker toch verder

Ondanks een 3-2 nederlaag in Haaksbergen tegen 
Bon Boys heeft eersteklasser RKZVC uit Zieuwent 
op doelsaldo toch de volgende ronde van het beker-
toernooi bereikt.

Poule 77. Bon Boys-RKZVC 3-2 (1-2). 0-1 en 1-2 
Joey Belterman.

,,Iedereen verwacht dat we altijd maar winnen, maar 
af en toe loop je dus ook tegen een nederlaag aan”, 
aldus RKZVC-trainer Laurens Knippenborg. ,,Een 
gelijkspel had de verhoudingen beter weergegeven’’ 
Ondanks het verlies bekert RKZVC toch verder.

Billenknijpen

RKZVC en FC Winterswijk kenden gisteren een 
geslaagd debuut in de eerste klasse E. Het Zieu-
wentse RKZVC won in Hengelo met 3-4 van BWO, 
terwijl FC Winterswijk, de andere nieuwkomer, in 
het Twentse Geesteren met 1-2 te sterk was voor 
Stevo.

EERSTE KLASSE E

BWO-RKZVC 3-4 (0-3). 0-1 (pen.) Wouter Pillen, 
0-2 Jouke Knippenborg, 0-3 Waldo Rhebergen, 0-4 
Jens Schutten, 1-4 Mentink, 2-4 (pen.) Nijhof, 3-4 
Van den Heuvel.

RKZVC, tweemaal op rij gepromoveerd, maakte 
het zichzelf erg moeilijk, want de ploeg van trainer 
Laurens Knippenborg verspeelde nog bijna een 
0-4 voorsprong. ,,We kwamen vlak na rust via Jens 
Schutten op 0-4 en waren oppermachtig, maar 
toen werden we ineens heel slordig’’, zei Knip-
penborg. ,,Daardoor was het op het laatst nog even 
billenknijpen en daar baal ik wel van. We hadden 
al veel verder uit kunnen lopen. Bij BWO waren ze 
in de rust al bang dat het wel een nulletje of zeven 
zou kunnen worden. Maar het had zelfs ook nog 
4-4 kunnen worden, want BWO miste bij 0-4 een 
strafschop.’’

Alles is pais en vree bij RKZVC

Na ruzie op training is RKZVC weer 
scherp en wint het in 1E ook van Quick 
1888. Een betere start is niet mogelijk.

KEVIN TEN DOLLE

Na de 1-0 zege op het Nijmeegse Quick 1888 kent 
RKZVC als debutant een droomstart in 1E. Zes pun-
ten uit de eerste twee duels, beter had niet gekund.

Toch had het afgelopen donderdag nog gespookt 
tijdens de training van de Zieuwentenaren. RKZVC-
trainer Laurens Knippenborg kreeg het toen aan de 
stok met zijn spelers, die het niet eens waren met de 
oefenstof. ,,Er zijn harde woorden gevallen, inder-
daad’’, erkende de ervaren oefenmeester.

,,We trainen op een hoog niveau, daarvoor heb je 
kwaliteit nodig in de uitvoering. Die scherpte miste 
ik bij sommige jongens. Het scherp houden van de 
jongens kost me de meeste energie, want qua voet-
bal hoef je ze bijna niks meer te leren. Na de training 
hebben we alles uitgesproken en in de eerste helft 
vandaag deden ze vrijwel alles goed, we vergaten 
alleen sneller te scoren.’’

Daarom klonk na het laatste fluitsignaal van arbiter 
Klunder ook een juichkreet. ,,Het was uiteindelijk een 
zwaarbevochten overwinning’’, zei Knippenborg.

Dat had zijn team aan zichzelf te wijten. In de 
eerste helft kreeg RKZVC een handvol opgelegde 
kansen uit vloeiend lopende aanvallen. De Zieu-
wentse ploeg scoorde echter pas toen aanvoerder 
Michiel Krabbenborg achterin op moest ruimen 
en met een lange bal de razendsnelle Sjors 
Storkhorst in stelling bracht. Storkhorst deed wat 
hij moest doen en zette de gastheren verdiend op 
een 1-0 voorsprong.

Vervolgens verzuimde RKZVC afstand te nemen en 
zich te belonen voor het goede spel in de eerste helft.
Na de pauze kreeg Quick 1888 meer grip op de wed-
strijd, maar tot echte kansen leidde dat niet. Pas in de 
slotfase kregen beide ploegen enkele mogelijkheden.

De grootste kans was voor Quick-aanvaller Dimitri 
Vrehe. De voormalig speler van OBW en Babberich 
kon de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied 
vrij inschieten, maar schoot hoog over.

,,We hebben twee punten meer gepakt dan ik vooraf 
had ingecalculeerd’’, zei Knippenborg over de start 
van zijn team. ,,Ik schatte in dat we van BWO konden 
winnen en we hebben vandaag gebruikgemaakt van 
de mindere periode van Quick. Een goede start van 
het nieuwe seizoen.’’

Joey Belterman geniet weer RKZVC beschikt dit 
seizoen over een dynamisch middenveld met Waldo 
Rhebergen en de teruggekeerde Mart Schutten en 
Joey Belterman. Belterman, voormalig speler van 
Heracles en FC Den Bosch, ontpopte zich tegen 
Quick 1888 (1-0) tot spil op dat middenveld.

De 24-jarige oud-prof toonde tomeloze inzet en bleef 
in de slotfase op zoek naar de bevrijdende 2-0. ,,We 
maken het uiteindelijk onnodig spannend, we hadden 
eerder moeten scoren’’, was Belterman het met zijn 
trainer eens. ,,Maar als je over een aantal weken 
terugkijkt, is het enige wat telt de drie punten die we 
hier hebben gepakt en dan zal niemand het meer 
over de gemiste kansen hebben.’’

Belterman kwam naar RKZVC om zijn plezier in het 
voetbal terug te vinden en is daarin geslaagd. ,,Ik 
speel weer lekker voetbal met vrienden, maar we 
hebben ook gewoon een heel goed team en een heel 
goede trainer.’’

Conflict tussen spelers en trainer Laurens Knippenborg zorgt 
voor scherpte

Sjors Storkhorst van RKZVC juicht na de 1-0. Quick-speler Jassin Aarab baalt. Foto theo kock
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Lars Krabbenborg 

ZIEUWENT - Lars Krabbenborg (zittend midden) met 
de cheque die de Lionsclub Groenlo-Slingelanden 

aan het bestuur van de Stichting Huntington Oost-
Achterhoek overhandigde.

RKZVC en 
Longa’30 klaar 
voor de topper

De eersteklassers RKZVC en Longa’30 maken 
zich op voor een heuse topper, komende zaterdag 
in Zieuwent. RKZVC won gisteren met 3-1 bij 
Schalkhaar en Longa’30 klopte Rohda Raalte: 3-1. 
Beide ploegen zijn in 1E na drie duels nog zonder 
puntenverlies.

Schalkhaar-RKZVC 1-3 (1-2) 0-1 Sjors Storkhorst, 
0-2 Jens Schutten, 1-2 Justin Bootsveld, 1-3 Joey 
Belterman.

RKZVC-trainer Laurens Knippenborg had zeker 
in de beginfase genoten van het goede spel. ,,We 
begonnen erg overtuigend, maar na de 1-2 was er 
wat verval.”

Knippenborg verheugt zich op komende zater-
dag. ,,Samen met Longa’30 zijn we de koploper. 
Komende zaterdag spelen we de wedstrijd van het 
jaar tegen Longa’30. Dit is het mooist denkbare 
scenario.”

Kort Knippenborg: ‘Derby moet lang bijblijven’

Als voetballer speelde de huidige RKZVC-trainer 
Laurens Knippenborg in een grijs verleden met de 
Zieuwentse club weleens tegen rivaal Longa’30. 
,,Maar daar kan ik me niets meer van herinneren’’, 
zegt Knippenborg aan de vooravond van de derby 
tussen RKZVC en Longa’30 in de eerste klasse E.

,,Deze wedstrijd (morgen om 18.00 uur in Zieuwent, 
red.) moet me wel heel lang bijblijven’’, vervolgt 
Knippenborg, die de afgelopen twee seizoenen 
kampioen werd met RKZVC. ,,Iedereen bij ons 
had het er vorig seizoen al over. ‘Als we kampioen 
worden, spelen we tegen Longa’. Nu is het zover en 
we hebben ook nog eens het prachtige scenario dat 
beide ploegen nog geen punt verloren hebben.  

Ik hoop dat het reclame wordt voor het amateur-
voetbal in de Achterhoek en dat het heel erg druk 
wordt.’’

De nieuwe Longa’30-trainer Erik Zandstra vindt dat 
zijn ploeg de underdog is. ,,RKZVC heeft echt een 
heel goede ploeg. Dat heb ik op het Kei-toernooi wel 
gezien.’’

,,Dat vind ik onzin’’, riposteert Knippenborg. ,,Erik 
Zandstra is een goede trainer en doet het ook prima 
met Longa. Ik hoor goede verhalen over hem. Het is 
slim van hem om te praten over underdog, maar ik 
denk dat het een gelijkopgaande wedstrijd wordt, al 
zullen wij misschien iets meer vastigheid hebben.’’

Foto: 
MARCEL TER BALS - Laurens Knippenborg 
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Jurjus wil oude liefde Longa’30 pijn doen

Speler van RKZVC wil vrienden uit Lich-
tenvoorde morgen in nieuwe ‘derby van 
Oosten’ graag hak zetten.

RAYMOND WILLEMSEN

Sven Jurjus kijkt met veel plezier en spanning uit 
naar de derby tussen RKZVC en Longa’30 in de 
eerste klasse E, morgenavond in Zieuwent. En dat 
is niet vreemd, want de middenvelder van RKZVC 
heeft een verleden bij de ‘grote buurman’ uit Lich-
tenvoorde.

,,Ik heb mijn hele jeugd bij Longa’30 gevoetbald’’, 
zegt de oudere broer van Roda JC-doelman Hidde 
Jurjus. ,,Toen ik vanuit de A1 naar de senioren ging, 
kwam ik eerst bij de selectie. Ik kon echter niet 
aanklampen, het niveau was te hoog. Dat had ik zelf 
ook snel in de gaten.’’

Jurjus ging vervolgens in het tweede elftal van 
Longa’30 spelen, maar dat vond hij geen succes. 
,,Ik moest elke zondag vroeg op en speelde voor 
weinig publiek. Ik wilde me blijven ontwikkelen 
en daarnaast op zondag lekker uitslapen. Toen 
vrienden uit Zieuwent mij vroegen om bij RKZVC 

te komen voetballen, heb ik dat zes jaar geleden 
gedaan’’, zegt de Lichtenvoordenaar.

,,Ik ben begonnen in de derde klasse bij RKZVC, 
maar in het eerste seizoen degradeerden we 
meteen’’, vervolgt Jurjus. ,,Maar daarna ben ik ook 
drie keer kampioen geworden. Het is prachtig om 
van dit team onderdeel uit te maken, we hebben 
prachtige seizoen gehad. Er is veel belangstelling 
voor RKZVC en je komt af en toe in de krant. Daar 
doe je het als voetballer toch ook voor.’’

Rancune richting zijn oude club Longa’30 kent 
Jurjus totaal niet. ,,Ik kom er nog wel eens en heb 
er veel vrienden. Kameraden uit Lichtenvoorde 
zeiden vroeger wel eens: ‘RKZVC, die spelen toch 
in de vierde klasse?’ Maar nu spelen we zaterdag 
(morgen, RW) tegen elkaar de topper in de eerste 
klasse. Dat is prachtig. En wie had gedacht dat 
zowel RKZVC als Longa’30 nu negen punten heeft? 
Het wordt echt een prachtige wedstrijd.’’

Jurjus vreesde een maand geleden de topper niet 
te halen. ,,Ik had een hamstringblessure, heb de 
hele voorbereiding gemist. Maar wonderdokter Jan 
Kleinpenning uit Almelo heeft me weer fit gemaakt. 

Afgelopen zondag tegen Schalkhaar (3-1 winst) ben 
ik 35 minuten voor tijd ingevallen. We hebben een 
geweldig middenveld met de nieuwe spelers Joey 
Belterman en Mart Schutten. Daarom heb ik er ook 
wel vrede mee dat ik nog op de bank zit. Maar het is 
mooi dat je iets aan het elftal toe kunt voegen als je 
in het veld komt. Dat was tegen Quick 1888 al zo en 
tegen Schalkhaar weer. Ik hoorde van mensen dat 
ik prima was ingevallen en dat doet me goed.’’

Als hij zijn vader Erik ziet, die hoofd opleidingen 
van de pupillenafdeling bij Longa’30 is, gaat het de 
laatste tijd ook over de derby.

,,Mijn vader zou het prachtig vinden dat ik nog een 
keer bij Longa’30 terug kom’’, stelt Jurjus. ,,Maar hij 
gunt het me ook dat het bij RKZVC zo goed gaat. 
‘Het plezier staat voorop’, zegt hij altijd. Ja, hij komt 
zeker kijken, maar hij vertelde me wel dat hij nog 
een probleempje heeft. Mijn broer Hidde speelt met 
Roda JC om 18.30 uur tegen NAC en dat is bijna 
tegelijkertijd met mijn wedstrijd. Misschien dat hij 
een helft in de kantine op televisie naar Hidde gaat 
kijken en een helft naar RKZVC-Longa’30. Dan is 
dat probleem ook meteen opgelost.’’

Middenvelder speelt met RKVC vanavond een bijzondere topper

Sven Jurjus poseert bij zijn oude club Longa’30, maar natuurlijk wel met een RKZVC-sjaal. Foto jan van den brink
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Showtime Sjors Storkhorst

Aan de hand van weergaloze Sjors 
Storkhorst vernedert RKZVC ‘grote 
buurman’ Longa’30 voor ruim 3.000 
man met grote cijfers: 5-0.

Geen kans zullen ze in Zieuwent de komende 
maanden onbenut laten om hun rivalen uit Lichten-
voorde het in te wrijven: RKZVC is na de klinkende 
5-0 zege op Longa’30 in de eerste klasse E de 
komende tijd de baas in de gemeente Oost Gelre.

De dagen voorafgaand aan de ‘nieuwe derby van 
het Oosten’ - de opvolger van Longa’30-Grol - 
waren ze in Lichtenvoorde nog zeer actief geweest 
met het plagen van het ‘kleine broertje RKZVC’. Op 
social media was de Wenefridiuskerk in Zieuwent 
ineens oranje, in de clubkleuren van Longa’30. En 
vrijdag verscheen er in Lichtenvoorde ineens een 
bord langs de weg. ‘Ome Lau en de elf neefjes van 
RKZV€’, doelend op de spelers van buitenaf die de 
Zieuwentse club van trainer Laurens Knippenborg in 
de gelederen heeft.

Maar zaterdagavond, voor ruim 3.000 toeschou-
wers, stonden er liefst acht spelers met Zieuwentse 
roots in de basis. Een van hen werd de absolute 
uitblinker: de 28-jarige Sjors Storkhorst. ,,Longa’30 
heeft natuurlijk veel meer ervaring met derby’s’’, ver-
wees Storkhorst naar Longa’30-Grol en vice versa. 
,,Vooraf hebben ze ons met die acties overklast, 
maar op het veld was het andersom.’’

Onder leiding van de weergaloze Storkhorst - 
waarom heeft De Graafschap hem nooit opgepikt? - 
werd Longa’30 aan flarden gespeeld na rust. Al snel 
in de wedstrijd had aanvaller Storkhorst de score 
geopend. Toen hij zes minuten na rust de score 
verdubbelde, was het gebeurd. ,,Daarna kregen 
we steeds meer ruimte en dan zijn we dodelijk’’, 
zei Storkhorst lachend. ,,Het is geweldig wat we de 
tweede helft lieten zien. Ongelooflijk zelfs. En dan 
te bedenken dat ik de hele week niet getraind heb 
omdat ik last had van mijn rug. In het begin van de 
week twijfelde ik zelfs of ik de derby wel zou halen.’’

Storkhorst maakte ook de 3-0, waarna Joey Belter-
man er na een schitterende aanval 4-0 van maakte. 
Maar het mooiste moment van de avond moest 
nog komen. Met een briljante stiftbal verschalkte 
Storkhorst tien minuten voor tijd doelman Pim te 
Loeke en maakte hij zo de vernedering compleet. 
,,In de rust hadden we afgesproken er showtime 
van te maken’’, sprak RKZVC-trainer Knippenborg. 
,,Voor al die mensen moesten we iets extra’s doen 
en dat is gelukt.’’

Met de maximale twaalf punten uit vier wedstrijden 
is het debuterende RKZVC nu de trotse koploper 
in de eerste klasse E. En tot zaterdag 3 maart, 
als de return plaatsvindt, dé voetbalgrootmacht in 
de gemeente. ,,Tot die tijd zullen we nog weleens 
over deze wedstrijd aangesproken worden’’, zei 
Longa’30-routinier Freek Heinsbroek enorm balend 
na de deceptie. ,,We hadden ons hier veel van voor-
gesteld, maar zeker na rust kwamen we er totaal 
niet aan en waren we overal te laat. Dit was geen 
schim van de ploeg die de eerste drie wedstrijden 
won. Dit doet erg veel pijn.’’

‘Ome Lau en zijn neefjes van RKZVC’ maken gehakt van Longa’30; vier goals Storkhorst

Sjors Storkhorst juicht na zijn tweede treffer. Foto theo kock
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Achterhoek deelt lakens uit in eerste klas

KZVC is na de 2-1 zege op Heino na vijf duels nog 
steeds zonder puntenverlies in 1E. Longa’30 en FC 
Winterswijk doen het met een tweede en vierde plek 
ook bijzonder knap.

EERSTE KLASSE E

RKZVC-Heino 2-1 (1-0). 1-0 Sjors Storkhorst, 1-1 
(pen.) Schokker, 2-1 Sjors Storkhorst.

RKZVC-trainer Laurens Knippenborg vond het een 
lastige wedstrijd. ,,Heino heeft het ons erg moeilijk 
gemaakt. Ze speelden erg compact en hadden zich 
goed op ons ingesteld. Bovendien moesten wij na 
de galavoorstelling tegen Longa’30 weer met beide 
beentjes op de grond. Wat dat betreft is de ploeg 
zeer volwassen. Je moet het elke wedstrijd weer 
opnieuw waarmaken. De individuele kwaliteiten 
gaven de doorslag. Michiel Krabbenborg en Sjors 
Storkhorst waren de uitblinkers.”

Rigtersbleek-
RKZVC 0-0.

,,De tegenstanders stellen zich steeds meer op ons 
in, spelen erg compact en zijn al blij met een punt. 
Toch hadden we kunnen winnen”, zei RKZVC-
trainer Laurens Knippenborg, balend van de eerste 
verliespunten in de competitie. Bij RKZVC viel 
Jens Schutten uit met een blessure en haakte Joey 
Belterman voor het duel al geblesseerd af. Na rust 
werd de wedstrijd 40 minuten stilgelegd vanwege 
een zware enkelblessure van Rigtersbleek-speler 
Gerard Monnikhof.

RKZVC nog één zege verwijderd van periode

Longa’30 was even koploper in 1E, maar RKZVC 
nam gisteren na de 1-0 winst op Bemmel de 
leiderspositie weer over. Sjors Storkhorst werd 
matchwinnaar.

EERSTE KLASSE E

RKZVC-Bemmel 1-0 (0-0). 1-0 Sjors Storkhorst.

Tot aan de winterstop zal RKZVC-trainer Laurens 
Knippenborg het zonder Joey Belterman moeten 
doen. De aanvallende middenvelder liep tegen 

Heino een kuitbeenbreuk op. Mark te Winkel is nu 
de verdedigende middenvelder bij de Zieuwentena-
ren, terwijl Mart Schutten wat offensiever moet gaan 
spelen.

Knippenborg vond de 0-0 stand bij rust logisch. 
,,Na een aantal kansen werden we wat slordig in de 
passing.”

In de tweede helft werd Sjors Storkhorst volgens 
trainer Knippenborg ondersteboven gelopen in 
het strafschopgebied. ,,Een kwalijke zaak dat de 

scheidsrechter geen strafschop gaf. Een drama.”

Na een weergaloze actie bekroonde Storkhorst na 
70 minuten zijn goede vorm met de winnende goal. 
Daarna raakte Bemmel nog de onderkant van de 
lat. ,,Wat dat betreft hebben we het geluk van de 
koploper”, zei Knippenborg.

Op 19 november kan RKZVC wederom geschiede-
nis schrijven en periodekampioen worden als de 
ploeg wint van Tubantia.

RKZVC bedankt Longa’30

Zieuwentenaren pakken ondanks 1-0 
nederlaag bij Tubantia periodetitel om-
dat Longa 30 het af laat weten.

RAYMOND WILLEMSEN

‘Grote broer’ Longa’30 is eersteklasser RKZVC uit 
Zieuwent dit seizoen goed gezind. In oktober legden 
de Lichtenvoordenaren tijdens de derby RKZVC 
geen strobreed in de weg (5-0) en gisteren bewezen 
ze de buren uit Zieuwent wederom een grote dienst.

Longa’30 weigerde te profiteren van de misstap van 
RKZVC bij Tubantia en ging zelf in eigen huis ook 
onderuit tegen BWO (1-2). ,,We kunnen onszelf wel 
voor de kop slaan’’, verwoordde Longa’30-midden-
velder Nick te Veldhuis zijn gevoel na afloop. ,,We 
hadden de nare smaak van die 5-0 nederlaag in 
Zieuwent weg kunnen spoelen, maar verprutsen het 
zelf. Vooral in de eerste helft hebben we het totaal 
af laten weten. We wisten wat er op het spel stond, 
maar ons spel was dramatisch. Schandalig zelfs.’’

40 kilometer verderop werd de nederlaag van 
Longa’30 in het kamp van RKZVC met gejuich 
ontvangen. De ploeg van trainer Laurens Knip-
penborg ging bij Tubantia voor het eerst dit seizoen 
onderuit (1-0, doelpunt Frank Teuiten), maar toch 
was er reden voor een feestje. ,,Ik heb een dubbel 

gevoel’’, sprak Knippenborg. ,,Het is nooit leuk om 
te verliezen en het was ook nog eens volledig onno-
dig, want we waren veel beter. Tubantia verdedigde 
alleen maar en dat mag trouwens ook. Maar aan de 
andere kant; we debuteren in de eerste klasse en 
pakken meteen een periodetitel. Daar mogen we 
ook best trots op zijn en er komt dan ook wel een 
klein feestje.’’

Tubantia-trainer Eric van Zutphen gunde RKZVC 
een feestje, maar de Winterswijker noemde de 
ploeg uit Zieuwent wel ‘slechte verliezers’. ,,We 
misten acht spelers en toch zeurden ze bij RKZVC 
dat we de linies kort op elkaar hielden en de strijd 
niet schuwden. Iedereen moet zeker spelen als 
NAC tegen Ajax. Lekker meevoetballen en dan met 
8-0 verliezen...’’

Ondanks de hulp van de ploeg van Van Zutphen 
gaf Longa’30 de eerste 45 minuten totaal niet thuis 
tegen BWO. De ploeg van trainer Erik Zandstra - 
zonder de vakantie vierende Tim Bader - speelde in 
de eerste helft ver onder de maat. Dat alleen Timo 
Voss voor de gasten scoorde, was een klein won-
der. ,,Het had makkelijk 0-2 of 0-3 kunnen staan’’, 
zei Te Veldhuis.

Pas in de tweede helft - na een donderspeech van 
trainer Erik Zandstra - leek Longa’30 door te hebben 

wat er op het spel stond. ,,We wonnen na rust de 
duels wel’’, zo gaf Te Veldhuis een verklaring voor 
de gewijzigde verhoudingen op het veld.

BWO kwam er amper meer uit en moest toezien 
hoe Longa’30 steeds gevaarlijker werd. Het zat de 
Lichtenvoordenaren echter niet mee. Eerst schoot 
Freek Heinsbroek op de lat. Toen Thom Berend-
sen vijf minuten voor tijd eindelijk de 1-1 scoorde, 
ontketende de thuisclub nog eenmaal een furieus 
slotoffensief. Nu had de ploeg evenwel pech dat 
de zwakke arbiter Voogsgeerd in blessuretijd een 
handbal van BWO in het strafschopgebied over het 
hoofd zag. ,,Die jongen kreeg de bal op de hand’’, 
had Te Veldhuis gezien.

Maar Voogsgeerd liet doorspelen en tien seconden 
later lag de bal aan de andere kant achter Longa’30-
doelman Pim te Loeke: 1-2. Wederom was Tim Voss 
de doelpuntenmaker.

Zure druiven dus in Lichtenvoorde en een feestje 
met een ietwat bittere bijsmaak in Zieuwent. We-
derom stak RKZVC de grote broer de loef af.

1-0 nederlaag bij Tubantia eerste periodetitel omdat 
Longa’30 het af laat weten.

Longa’30 laat kans op eerste periodetitel 
liggen na 1-2 verlies tegen BWO
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RKZVC gaat onderuit in topper

FRED DIKS

Toch was de eerste thuisnederlaag van 2017 voor 
RKZVC-trainer Laurens Knippenborg geen reden 
om in paniek te raken. ,,Er is geen man overboord. 
We doen het hartstikke goed. Deze nederlaag is 
doodzonde, vooral omdat de winnende goal voor 
Rohda Raalte pas in de laatste minuut viel. Maar 
vergeet niet dat onze tegenstander kampioenskan-
didaat nummer één is. Na een moeizaam begin 
hebben ze nu al zes keer op rij gewonnen. Ik kan 
onze ploeg geen verwijten maken. Rohda Raalte 
was net iets completer en volwassener dan wij. Het 
is echt geen schande om van zo’n goed team te 
verliezen.”

RKZVC doet het al weken zonder de geblesseerde 
smaakmaker Joey Belterman. Daardoor kreeg Mark 
te Winkel een basisplaats als verdedigende mid-
denvelder. Te Winkel (21) is een de voetballers die 
van buitenaf komt. ,,Ik woon in Ruurlo en speelde er 
op mijn zeventiende jaar al een heel seizoen in het 
eerste elftal. Omdat ik ambitieus ben, heb ik mezelf 
twee jaar geleden aangemeld bij RKZVC.”

Daar heeft de jonge speler geen spijt van gehad. 
,,We staan nog steeds in de bovenste regionen. Als 
we positief naar elkaar toe blijven, komt het weer 
goed.”

Het was gisteren al vlot duidelijk dat er twee 
topteams tegenover elkaar stonden. Het tempo lag 
hoog en beide ploegen hanteerden een positieve 
spelopvatting. RKZVC startte overdonderend. Een 
afgeslagen corner werd door Sjors Storkhorst vol 
op de slof genomen: 1-0. De thuisclub verzuimde 
daarna op 2-0 te komen. Kort voor rust kwamen 
de gasten terug door een rake kopbal van Teun 
Bakhuis.

Na rust kreeg Storkhorst een grote kans om zijn 
elfde goal van het seizoen te maken, maar zijn 
boogbal ging net over. ,,Dat was balen”, vertelde 
Storkhorst. ,,Zuur dat beide tegengoals op ongeluk-
kige momenten vielen.”

De matig leidende arbiter Koen Klunder, die op kin-
derachtige wijze met gele kaarten strooide, stuurde 
vijf minuten voor tijd trainer Knippenborg weg.
,,Ik zei niets, maar omdat Lars (Krabbenborg, as-
sistent-trainer, red.) een opmerking maakte, moest 
ik weg’’, gaf Knippenborg te kennen. ,,Want ik was 

verantwoordelijk voor de hele bank.” De oefenmees-
ter kon er na afloop de humor wel van inzien.

In de allerlaatste minuut sloeg Rohda Raalte verras-
send toe via Lars van Schooten, die doelman Huib 
Jonkman kansloos liet: 1-2.

Periodekampioen RKZVC is na de verloren topper tegen Rohda Raalte (1-2) van de troon 
gestoten in de eerste klasse E.

Sjors Storkhorst (links) in duel met Coen van Heun van Rohda Raalte. Foto jan van den brink

NEC-RKZVC 1-1 (1-0). 1-0 Vigilente Atashi, 1-1 Sven Jurjus.

RKZVC-trainer Laurens Knippenborg kon leven met 
het punt, ook al bedraagt de achterstand op koplo-
per Longa’30 nu vier punten. ,,Een terechte uitslag’’, 
aldus Knippenborg. ,,In de eerste helft zaten we 
er niet kort genoeg op, maar na rust werd het een 
mooie wedstrijd. Het kon beide kanten op.’’

In de 33ste minuut opende Vigilente Atashi de score 
voor NEC. Drie minuten na de pauze zorgde Sven 
Jurjus, op aangeven van Jens Schutten, voor de 
gelijkmaker: 1-1.
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Spelers van RKZVC zijn geen robots

FRED DIKS

,,We kunnen begin januari toch met een positief 
gevoel op trainingskamp naar het Spaanse Malaga, 

want we staan nog steeds in de top drie.” RKZVC-
trainer Laurens Knippenborg was na de 2-2 remise 
tegen De Zweef in 1E opgelucht, hoewel hij er nog 
niet in is geslaagd de haperende motor weer op 
volle toeren te laten draaien.

,,In de eerste helft speelden we Zieuwent-onwaar-
dig’’, gaf Knippenborg toe. ,,Het leek alsof we al aan 
de winterstop waren begonnen. We waren veel te 
slap en voetbalden zonder passie. Bovendien in een 
veel te laag tempo. In de rust heb ik gezegd dat er 
nog niets verloren was. We moesten eindelijk eens 
ballen tonen.”

En daar had de trainer gelijk in, want voor de pauze 
dicteerde het laaggeklasseerde De Zweef de strijd 
volledig tegen de apathische thuisclub. Al in de 
eerste minuut kopte Sven Dikkers tegen de lat en 
daarna maakte de 17-jarige Jesper Krukkert twee 
goals: 0-2.

Aanvoerder Michiel Krabbenborg had geen ver-
klaring voor het trieste beginoptreden en besefte 
tijdens de rust dat het echt anders moest. ,,De trai-

ner ging niet benoemen wat er allemaal fout ging. 
We wisten zelf ook wel dat we in de eerste helft ver 
onder ons niveau speelden. We zitten al jarenlang in 
een flow en wilden dat graag doorzetten. Gelukkig 
deden we het in de tweede helft wel goed. Het was 
jammer dat de aansluitingstreffer zo laat viel, anders 
hadden we nog kunnen winnen.”

In de tweede helft was de druk op het Nijverdalse 
doel erg groot. In de 70ste minuut beroerde Wouter 
Pillen een vrije trap van Sven Jurjus succesvol met 
zijn hoofd: 1-2.

RKZVC ging op jacht naar de gelijkmaker. Een 
uitstekende pass van Waldo Rhebergen leidde kort 
voor tijd tot de fraaie 2-2 van Sjors Storkhorst. ,,De 
mensen staan raar te kijken als wij eens punten 
verliezen. Maar al met al hebben we het in 2017 erg 
goed gedaan”, blikte Knippenborg terug. 

,,Na de titel staan we in korte tijd in de top van de 
eerste klasse en hebben we al een periodetitel op 
zak. Het is geen ramp als we eens onderuitgaan, 
want mijn spelers zijn geen robotjes.”

Eersteklasser RKZVC morst ook tegen De Zweef punten.

Laurens Knippenborg; Foto marcel ter bals

‘We willen taboe doorbreken’

Wereld RKZVC-speler Michiel Krabben-
borg stortte vorige maand in. Net als 
zijn broer Lars is hij drager van het gen 
van ziekte van Huntington.

FRED DIKS

Voor RKZVC-aanvoerder Michiel Krabbenborg zat 
2017 vol sportieve hoogtepunten. Naast de titel in 
2I werd hij gekroond tot beste voetballer van de 
Achterhoek.
,,Maar privé gezien was het een rampjaar. Net als 
mijn vader en mijn broer Lars ben ook ik drager 
van het gen van de ziekte van Huntington. Dat is 
een progressieve en erfelijke hersenziekte. Het 
voelt onwerkelijk. De spelersgroep van RKZVC 
schrok enorm toen ik het trieste nieuws in december 
bekendmaakte. Gelukkig is het een echte vrien-
dengroep en werd ik fantastisch opgevangen. Nu 
moet ik leren om te gaan met deze tegenslag en die 
proberen om te zetten in iets positiefs.”

Broer Lars, die volgend seizoen hoofdtrainer wordt 
bij VVG’25, wist anderhalf jaar geleden al dat hij 
drager is van het gen. ,,Onze ouders hebben het 
er ook zwaar mee, maar kunnen er niets aan doen. 
Onze vader wist pas tien jaar geleden dat hij gen-
drager is. We nemen hen niets kwalijk.”

,,Pas nadat onze oma overleed, werd de ziekte bij 
haar vastgesteld”, vult Michiel (27) aan. ,,De kans is 

vijftig procent dat je het doorgeeft aan je kinderen. 
Mijn vader had pech dat hij drager bleek te zijn en 
wij dus ook.”

De broers willen met hun verhaal taboes doorbreken.

Lars (31): ,,Er is nu nog niets aan de hand. Daarom 
ga ik graag nieuwe uitdagingen aan. Ik heb in de 
vier jaar als assistent bij RKZVC veel geleerd en 
hoogtepunten meegemaakt. Ik heb er zin in komend 

seizoen naar VVG’25 te gaan. We zijn allebei nog 
gezond en dat blijft de komende tien à vijftien jaar 
ook zo. Daarna kunnen de eerste symptomen tot 
uiting komen die vergelijkbaar zijn met de ziektes 
ALS, Parkinson en Alzheimer. Ik ben een stichting 
begonnen om geld in te zamelen voor onderzoek en 
medicijnen; Stichting Huntington Oost-Achterhoek 
en onze slogan is: Je leeft niet langer alleen. Ik 
wil dat mensen met deze ziekte hier in de regio 
verzorgd kunnen worden. Afgelopen jaar hebben 
we geld ontvangen van diverse clubs en kwamen er 
600 mensen af op een benefietavond. In 2017 heeft 
de stichting een ton voor het goede doel opgehaald. 
Landelijk is er al twee miljoen euro binnen. Dat 
moeten er vier worden om alle mogelijke onderzoe-
ken naar een medicijn te kunnen doen. Door het 
slechte bericht dat wij kregen, is onze band heel 
hecht geworden. We kijken niet naar de toekomst. 
We leven van dag tot dag.”

,,Het was een zware tegenslag, maar ik merk dat 
ik nu heel strijdbaar word”, aldus Michiel. ,,Ik ga 
mijn netwerk inzetten om zoveel mogelijk geld voor 
de Stichting Huntington Achterhoek Oost, waar 
Lars het gezicht van is. Hopelijk wordt er op tijd 
een afdoende medicijn tegen ontdekt. Ondanks het 
slechte bericht ben ik ervan overtuigd dat het mijn 
leven gaat verrijken. Ik stel mezelf bewust doelen. 
Zo wil ik ooit met RKZVC in de hoofdklasse 
voetballen. Een ander doel is de ziekte de baas te 
blijven.”

Lars en Michiel Krabbenborg van RKZVC strijden tegen ziekte van Huntington

Lars (links) en Michiel Krabbenborg. 
Foto jan van den brink
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RKZVC juicht; FC Winterswijk baalt als stekker

RKZVC is na de 3-0 zege bij Stevo én de nederlaag 
van concurrent Rohda Raalte gestegen naar de 
tweede plek in 1E. FC Winterswijk verloor met 2-1 bij 
De Zweef en staat nu voorlaatste.

EERSTE KLASSE E

Stevo-RKZVC 0-3 (0-1). 0-1 Sjors Storkhorst, 0-2 
Joey Belterman, 0-3 Sjors Storkhorst.

RKZVC begon 2018 uitstekend met een overtuigende 
overwinning op hekkensluiter Stevo uit het Twentse 
Geesteren. ,,We maakten al in de elfde minuut een 
prachtig doelpunt (Sjors Storkhorst, red.), maar 
daarna hadden we het in de eerste helft lastig’’, 
meldde trainer Laurens Knippenborg van de Zieu-
wentse gasten. ,,Stevo speelde op het slechte veld 
opportunistisch en we hadden geen grip meer.’’

Na de pauze was dat volgens Knippenborg anders. 
,,Toen hadden we volledige controle.’’

De trainer zag Joey Belterman, weer fit na lang bles-
sureleed, de 0-2 scoren. ,,Het is goed dat Joey weer 
terug is. Hij speelde de eerste helft wat onwennig, 
maar na rust was hij sterk.’’ Topscorer Storkhorst 
zorgde voor de 0-3 eindstand.

Koploper Longa’30 maakt geen fout bij NEC; ook winst RKZVC

Koploper Longa’30 maakte gistermiddag in de eerste 
klasse E geen fout. De lastige uitwedstrijd in Nijme-
gen tegen NEC werd met 2-1 gewonnen. RKZVC 
blijft na de 3-0 winst op BWO de naaste belager van 
de Lichtenvoordenaren.

EERSTE KLASSE E

NEC-Longa’30 1-2 (1-1). 1-1 Jelmer Stevens, 1-2 
Thomas Kerperien.

,,Het was een zwaarbevochten overwinning’’, vertelde 
Longa’30-trainer Erik Zandstra. ,,NEC heeft goede 
voetballers en ze speelden in een 5-3-2-formatie. 
Daar kwamen we moeilijk doorheen.’’

NEC kwam op voorsprong, maar vlak voor rust kopte 
A-junior Jelmer Stevens, de komende maand de 
vervanger voor de aan zijn amandelen geopereerde 
Janik Wolters, de 1-1 binnen. Een kwartier voor tijd 
werd spits Thomas Kerperien de matchwinnaar. 
Zandstra: ,,Eigenlijk kwam dat doelpunt op naam 
van Thom Berendsen, die op de achterlijn de bal 
veroverde en de bal op Thomas teruglegde.’’

Koploper Longa’30 houdt zes punten voorsprong op 
RKZVC. Nummer drie Rohda Raalte kwam gisteren 
niet in actie en heeft nu al tien punten achterstand.

RKZVC-BWO 3-0 (0-0). 1-0 Sjors Storkhorst, 2-0 
Mart Schutten, 3-0 Sjors Storkhorst.

Het Zieuwentse RKZVC maakte ook in de tweede 
wedstrijd na de winterstop geen fout. ,,In de eerste 
helft kregen we al een paar goede kansen, maar 
BWO hield de ruimtes heel klein en speelde vrij 
hard’’, meldde RKZVC-trainer Laurens Knippenborg. 
,,In de tweede helft ging het tempo bij ons nog iets 
omhoog en opende Sjors Storkhorst de score. Toen 
was het eigenlijk wachten op de 2-0. Het duurde nog 
vrij lang voordat Mart Schutten dat doelpunt maakte.’’

RKZVC houdt een achterstand van zes punten op 
koploper Longa’30. Knippenborg: ,,Het is zaak dat we 
het verschil niet groter laten worden met het oog op 
de derby tegen Longa’30 (op zaterdag 3 maart, red.). 
Dan blijft de race om het kampioenschap spannend.’’

RKZVC loopt in op Longa’30

Waldo Rhebergen verbijt zich op de 
bank, maar is wel erg blij met nipte over-
winning van RKZVC (1-0).

ROEL TOMASSEN

Thuis tegen degradatiekandidaat Schalkhaar maakte 
RKZVC gisteren in 1E geen fout. De Zieuwentse 
club had genoeg aan een geniale ingeving van Sjors 
Storkhorst: 1-0.

In de eerste 60 minuten had RKZVC het knap lastig 
met de gedisciplineerd verdedigende bezoekers uit 
Deventer. Op een vlak voor rust door scheidsrechter 
Tanja onterecht weggewuifde penaltyclaim van 
Storkhorst na, bleven grote kansen uit.

Ruim een kwartier na rust brak Storkhorst de ban. Na 
een fraaie crosspass van Jouke Knippenborg bedacht 
hij zich geen moment. Met zijn rechter volleerde de 
aanvaller de bal in de verre hoek: 1-0.

Daarna verzuimden Mart Schutten en Storkhorst de 
bevrijdende 2-0 te maken. Doordat Schalkhaar geen 
vuist kon maken, kwam de winst van RKZVC nooit 
echt in gevaar. Dat zag ook invaller Waldo Rheber-
gen. ,,Het ging niet gemakkelijk. Dit was bij lange na 
niet onze beste wedstrijd.’’

Met drie opeenvolgende zeges is RKZVC op dreef 
in 2018. ,,Alles winnen in aanloop naar het duel met 
Longa’30 is onze doelstelling. Hopelijk krijgen zij een 
tik van de 1-1 bij Rohda Raalte’’, zei Rhebergen, die 
met RKZVC nog vier punten achter de Lichtenvoor-
dse koploper staat.

Voor de titelkraker wacht eerst de derby bij FC Win-
terswijk. Daarover denkt Rhebergen niet te lichtzinnig. 
,,Dat zij laag staan, zegt niet veel. 
En op zaterdagavond 
spelen heeft iets extra’s.’’

Tegen Schalkhaar mocht 
Rhebergen 25 minuten 
meedoen. Zijn nieuwe 
rol als invaller valt hem 
rauw op het dak. ,,Dat ik 
na de winterstop ineens 
op de bank zit, is frus-
trerend. Zeker omdat ik 
altijd alles heb gespeeld. 
Ik zat mij een uur lang 
te verbijten. Volgens mij 
hebben Mark te Winkel 
en ik als invallers het elf-
tal een boost gegeven. 
Hopelijk heeft de trainer 

(Laurens Knippenborg, RT) ook gezien dat hij op mij 
kan rekenen.’’

Rhebergen is de dupe van de felle concurrentiestrijd 
in Zieuwent. ,,We hebben een fantastisch elftal en 
vooral op het middenveld een luxeprobleem. Natuur-
lijk ben ik het niet eens met mijn reserverol. Wel vind 
ik het netjes dat de trainer mij voor BWO belde om te 
zeggen dat ik wissel zou staan. Maar het blijft klote.’’

Zieuwentse eersteklasser maakt geen fout tegen stug verdedigend Schalkhaar.

Doelpuntenmaker Sjors Storkhorst (l) in duel met Michiel Hullegie.
 Foto roel kleinpenning
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Slechte generale voor RKZVC

FC Winterswijk zorgt in streekderby voor 
een daverende verrassing
FC Winterswijk maakt in de eerste 
klasse E abrupt een einde aan de goede 
serie van titelkandidaat RKZVC: 2-1.

FRED DIKS

De mokerslag die FC Winterswijk zaterdagavond in 
de eerste klasse E titelkandidaat RKZVC uitdeelde, 
is bikkelhard aangekomen in het Zieuwentse kamp. 
De ploeg van Laurens Knippenborg kende met de 2-1 
nederlaag een slechte generale voor de derby van 
komende zaterdag bij aartsrivaal Longa’30.

,,Dit is erg zuur’’, zei de balende trainer Knippenborg 
na de onverwachte nederlaag. ,,Een gelijkspel was 
terecht geweest. Toen we voorstonden, hadden we 
de score moeten uitbouwen. Bij de tegengoals zagen 
we er in verdedigend opzicht niet best uit.’’

Bij FC Winterswijk maakte de jonge doelman Roar 
Storteler zijn competitiedebuut, omdat eerste goalie 
Niels Janssen ontbrak vanwege vakantie. Storteler 
deed het voortreffelijk. ,,Ik zag er helemaal niet tegen 
op. Toen ik bij het opkomen het publiek zag, werd ik 
wel nerveus. Maar nadat ik de eerste corner klemvast 
pakte, zette ik mijn zenuwen om in gezonde span-
ning. Ik heb genoten van deze spannende wedstrijd. 
Dit smaakt naar meer.’’

De Winterswijkse keeper was na veertien minuten 
wel kansloos toen Jouke Knippenborg vernietigend 
uithaalde: 0-1. Het tempo lag voor rust hoog. FC 
Winterswijk gaf goed partij, maar kreeg pas na 35 
minuten de eerste kans via Cornelis Hofman (naast). 
Even later verzuimde Sjors Storkhorst de voorsprong 
te verdubbelen. De tweede helft werd hectisch, mede 
door warrige beslissingen van arbiter Reijbroek. Hof-
man was namens FC Winterswijk dicht bij een treffer 
en aan de andere kant strandde Joey Belterman op 
doelman Storteler.

Bij de thuisclub was Job Harmsen de absolute uit-
blinker. Harmsen was een op volle toeren draaiende 
motor die niet alleen in de voorste linie was te vinden, 
maar ook achterin belangrijk verdedigend werk 
opknapte. Het 19-jarige talent bekroonde zijn goede 
optreden met de gelijkmaker, toen hij hard en droog 
binnenschoot: 1-1.

Dat er begin dit seizoen scouts van FC Twente 
voor hem op de tribune zaten, had Harmsen ook al 
gehoord. ,,Maar ik doe er verder niets mee. Ik ben al-
leen maar met mezelf bezig. Vorig seizoen voetbalde 
ik nog bij FC Eibergen, nadat ik werd gevraagd door 
FC Winterswijk speel ik nu ineens drie klassen hoger. 
Het gaat erg lekker en ik wil steeds beter worden.’’ 
Harmsen, die vorige week ook al scoorde, vond de 
overwinning terecht. ,,Ik ben ervan overtuigd dat we 
alle ploegen kunnen hebben, want we winnen ook 
van een titelkandidaat als RKZVC.’’

Spits Lenn Redeker zorgde daarna voor een 
vreugde-explosie in het Winterswijkse kamp met zijn 
2-1. Invaller Ilhan Nalovic kreeg in blessuretijd nog 

de uitgelezen mogelijkheid op de 3-1, maar zijn straf-
schop werd gepareerd door doelman Huib Jonkman. 
Daartegenover stonden niet te missen kansen voor 
Jens Schutten, Storkhorst en Toby Bokkers.

RKZVC had geluk dat koploper Longa’30 gisteren 
ook verloor, waardoor de achterstand beperkt bleef 
tot vier punten. Voor Knippenborg is het nu zaak zijn 
ploeg te prepareren voor de derby. ,,Onze supporters 
gaan met tractoren naar Lichtenvoorde. Hilarisch en 
uniek. Er hebben zich al 150 mensen opgegeven’’, 
zei Knippenborg. ,,Wij gaan met de fiets. Alleen als 
het erg koud is, pakken we de auto. We gaan ons 
focussen op de prestigestrijd met Longa’30. Zij zullen 
eerherstel willen voor de 5-0 nederlaag in Zieuwent.’’

RKZVC voert druk op na overwinning in Bemmel

RKZVC is koploper Longa’30 tot op een punt 
genaderd in de eerste klasse E na de 3-1 zege bij 
middenmoter SC Bemmel. ,,We hadden het besef dat 
dit het moment was om dichterbij te komen’’, vertelde 
trainer Laurens Knippenborg van de Zieuwentse 
formatie. ,,We hebben ook verdiend gewonnen.’’

RKZVC kwam voor rust via Joey Belterman op 
voorsprong, maar Rob Vonk zorgde in de 69ste 
minuut voor de gelijkmaker. ,,Die kwam echt uit de 
lucht vallen’’, zei Knippenborg. ,,Maar via een benutte 
strafschop van Sjors Storkhorst en een kopgoal van 
Jens Schutten wonnen we op het einde toch nog 
terecht.’’

Spits Lenn Redeker van FC Winterswijk wint het kopduel van RKZVC-aanvoerder Michiel Krabben-
borg. Foto Theo kock
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RKZVC is ondanks koppositie niet blij

RKZVC is weer terug aan kop in 1E, 
maar desondanks waren er in Zieuwent 
weinig blije gezichten na 2-2 gelijkspel 
tegen concurrent Rigtersbleek.

PETER NUSSELDER

Jens Schutten ging er al van uit dat hij bij RKZVC 
de gevierde man zou worden en dat zijn twee 
doelpunten voldoende waren voor de winst tegen 
Rigtersbleek. ,,Daar zag het inderdaad wel naar uit’’, 
beaamde de trefzekere spits. In de vijfde minuut 
van de blessuretijd werd het echter alsnog 2-2 en 
dus snoepten de gasten uit Enschede het team van 
trainer Laurens Knippenborg dure punten af.

Omdat concurrent Longa’30 verloor bij Stevo (3-0) 
was het ene punt wel genoeg om - op doelsaldo 
- de koppositie te heroveren op de aartsrivaal uit 
Lichtenvoorde, maar tot grote vreugde leidde dat niet 
in Zieuwent. ,,We kunnen wel naar Longa’30 kijken, 
maar Rohda Raalte heeft wel gewonnen en dat is de 
belangrijkste concurrent’’, zei Schutten, doelend op 
de nummer drie van de ranglijst. Rohda heeft nog 
drie wedstrijden tegoed ten opzichte van zowel RK-
ZVC als Longa’30 en heeft drie verliespunten minder 
dan de beide Achterhoekse teams. Schutten: ,,Zij zijn 
de grootste titelkandidaat.’’

Onder dramatische omstandigheden - waterkoud en 
de straffe wind dwars over het veld - speelde RKZVC 

tegen nummer vier Rigtersbleek een bijzonder matige 
eerste helft. De doelman van de bezoekers werd 
geen enkele keer serieus op de proef gesteld. Aan de 
andere kant had keeper Huib Jonkman al een knappe 
redding verricht toen hij in de 33ste minuut kansloos 
werd gelaten door aanvoerder Mitchell Zephat van 
Rigtersbleek: 0-1.

,,Het was voor rust heel slecht, het liep gewoon niet. 
Het was slap’’, was het oordeel dat Jens Schut-
ten velde vanaf de reservebank. ,,Ik had er al wel 
rekening mee gehouden dat ik er in de rust in zou 
komen.’’ Coach Knippenborg bracht de spits halver-
wege inderdaad in het veld ten faveure van diens 
broer Mart Schutten en die wissel pakte goed uit. 

RKZVC speelde een stuk beter en kreeg 
kansen voor Joey Belterman en Jouke 
Knippenborg.

De goals bij de thuisploeg moesten 
echter komen van Schutten. De centru-
maanvaller maakte er in de 60ste minuut 
1-1 van, toen hij bij de tweede paal het 
meest alert was na een indraaiende vrije 
trap van Belterman. Een kwartier voor 
tijd kreeg Schutten de bal toevallig voor 
zijn voeten en met links volleerde hij 
voor de tweede keer raak.

Hoewel Rigtersbleek diep in blessuretijd 
toch nog 2-2 maakte, was Schutten 
zodoende toch nog een van de weinigen 
bij RKZVC die reden tot glimlachen 
had. ,,Het is mooi dat je als spits een 
wedstrijd kunt doen kantelen. Daarvoor 
kom je erin. Natuurlijk voetbal je om 90 
minuten te maken, maar we hebben 
een brede selectie. Het enige wat ik kan 
doen, is het de trainer moeilijk maken.’’

Rigtersbleek maakt in blessuretijd gelijk (2-2)

FC Winterswijk en RKZVC foutloos

RKZVC maakte bij Heino geen fout in 
1E en won met 1-0. De Zieuwentenaren 
blijven, samen met Longa’30, de rang-
lijst aanvoeren. FC Winterswijk zette de 
opmars voort door in Enschede Rigters-
bleek met 2-0 te kloppen.

EERSTE KLASSE E

Heino-RKZVC 0-1 (0-0). 0-1 Sjors Storkhorst.

,,Een dik verdiende overwinning’’, meldde RKZVC-
trainer Laurens Knippenborg. Hij zag Sjors Storkhorst 
na rust een ‘weergaloos’ doelpunt maken. ,,Sjors 

kwam naar binnen en schoot keihard via de bin-
nenkant van de paal raak. Het enige wat we niet goed 
hebben gedaan, is de afronding. We hadden vaker 
moeten scoren.’’

Met buurman Longa’30 blijft RKZVC de koppositie 
delen.

Waldo Rhebergen (links) in actie 
tegen zijn oude club Rigtersbleek. 
Foto jan van den brink
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RKZVC loopt onverwacht averij op

RKZVC is door het gelijkspel tegen nummer elf Tu-
bantia (1-1) geen koploper meer in 1E. Toch geloven 
ze in Zieuwent in een derde titel op rij.

KEVIN TEN DOLLE
Na afloop van de teleurstellende remise tegen Tuban-
tia keken de spelers van RKZVC zondag zuur voor 
zich uit. Het gelijkspel voelde als een nederlaag. Ook 
voor aanvaller Sjors Storkhorst, die nog wel tekende 
voor de gelijkmaker.

,,Dit is heel zuur. We mochten niet op achterstand 
komen, maar dat gebeurde toch. Tubantia leunde 
daarna nog verder achterover. We hebben de kansen 
gehad, maar hebben het niet afgemaakt.’’

Door de twee verliespunten is RKZVC geen koploper 
meer. Buurman Longa’30 staat er nu weer het best 
voor. Met de derby in Lichtenvoorde nog voor de 
boeg heeft RKZVC alles echter nog in eigen hand en 
behoort een derde kampioenschap op rij nog steeds 
tot de mogelijkheden.

,,Bizar is het’’, zei Storkhorst. ,,De titel in de derde 
klasse zat er wel aan te komen. Ook vorig jaar 
werden we overtuigend kampioen en nu doen we 
ook volop mee. Aan het begin van het seizoen was 
de doelstelling om voor het linkerrijtje te gaan, maar 
vervolgens pakten we de periode en dan blijft er 
nog maar één doel over om op te jagen’’, doelde 
Storkhorst op de titel.

En dat doet het elftal van Laurens Knippenborg met 
grotendeels eigen jongens. ,,Er speelden tegen 
Tubantia drie jongens van buitenaf (Huib Jonkman, 
Wouter Pillen en Waldo Rhebergen, KtD). De rest van 
het elftal bestaat uit eigen jongens’’, zei Storkhorst. 
,,Dat zie je ook aan het publiek. Dat staat in groten 
getale langs de lijn, omdat er zo veel eigen jongens in 
het elftal spelen. Als er allemaal jongens van buitenaf 
mee zouden doen, kwamen die mensen niet kijken.’’

RKZVC-trainer Laurens Knippenborg had wel ver-
wacht bovenin mee te draaien. ,,Daarmee wil ik niet 
arrogant overkomen, maar we hebben een goede 
groep met een heleboel kwaliteit. Een plek in de top 
verbaast me dus niet. Ik was zaterdag bij Rohda 

Raalte tegen NEC (0-2) en het 
niveau was hoog. Dat geeft ook 
aan hoe goed wij presteren.’’

Met nog zeven duels te gaan 
heeft de ploeg van Knippenborg 
alles nog in eigen hand. ,,Als 
we ze alle zeven winnen, dan 
zijn we kampioen’’, stelde de 
oefenmeester simpel. ,,Maar dat 
wordt nog lastig genoeg. We zul-
len ongetwijfeld nog ergens een 
keer punten laten liggen.’’

RKZVC-Tubantia 1-1 (0-1). 
0-1 Hugo ter Hedde, 1-1 Sjors 
Storkhorst.

RKZVC viel met man en 
macht aan tegen Tubantia, 
maar het leverde slechts één 
punt op. 
Foto jan van den brink

Quick 1888 - RKZVC 

Quick 1888-RKZVC 1-1 (1-0). 1-0 Dimitri Vrehe, 1-1 
Sjors Storkhorst.

,,Blijkbaar wil er geen ploeg kampioen worden. 
Rohda Raalte en wij spelen gelijk en dan verspeelt 
Longa een 3-0 voorsprong’’, zei RKZVC-trainer 
Laurens Knippenborg. ,,Wij kwamen door een on-
terechte strafschop al snel achter. ,Na rust hebben 
we meer risico’s genomen en hadden we geluk dat 
Quick niet uitliep naar 3-0.’’

Topscorer Sjors Storkhorst bracht RKZVC in de 
57ste minuut op 1-1. Daarna misten Toby Bok-
kers en Jens Schutten voor RKZVC nog grote 
kansen. Knippenborg: ,,Maar al met al een terecht 
gelijkspel.’’

Longa’30 en RKZVC maken geen fout

Koploper Longa’30 en achtervolger RKZVC 
maakten gisteren geen fout in de eerste klasse E 
en houden de titelrace ongemeen spannend. FC 
Winterswijk ging op eigen veld met 2-3 onderuit 
tegen De Zweef.

RKZVC-Stevo 5-2 (2-0). 1-0 (e.d.) Ingmar Reinerink, 
2-0 Sjors Storkhorst, 2-1 Ingmar Reinerink, 3-1 
Sjors Storkhorst, 4-1 Joey Belterman, 4-2 Stan 
Nijhuis, 5-2 Sjors Storkhorst.

,,Vorige week maakten alle titelkandidaten een fout 
en nu geen een’’, meldde RKZVC-trainer Laurens 
Knippenborg. Hij zag topscorer Sjors Storkhorst (23 
doelpunten) driemaal toeslaan. ,,Het publiek was 
de grote winnaar, we hebben echt mooie aanvallen 
laten zien. Nee, ook na de 2-1 is het nooit spannend 
geweest. We hebben nog vijf finales voor de boeg 
en iedereen is fit. Dus ik ben tevreden.’’
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RKZVC gaat nu echt voor de titel

RKZVC herovert na weergaloze

FRED DIKS

show tegen NEC de koppositie in de eerste klasse E . 
Ploeg uit Zieuwent maakt zich nu op voor kraker.

Het werd een glorieuze zondag voor RKZVC. Subtop-
per NEC, koploper in de derde periode, werd met een 
3-1 nederlaag naar huis gestuurd. Daarnaast struikelde 
aartsrivaal en concurrent Longa’30 bij De Zweef.

,,Dit was een dijk van een wedstrijd”, genoot RKZVC-
trainer Laurens Knippenborg zichtbaar na. ,,We 
haalden een heel hoog niveau. Een echt topduel. We 
hebben heel veel kwaliteiten in onze ploeg en gaan 
voor de titel.”

De succesvolle oefenmeester heeft elke week een luxe 
probleem. Spelers die even een mindere fase door-
maken, worden zonder pardon als wissel gebruikt. Zo 
werd Jouke Knippenborg buiten de basiself gehouden, 
terwijl hij al jarenlang een vaste plek had. ,,Geksche-

rend kreeg ik al opmerkingen over mijn wisselbeurt. Dat 
vond men maar raar, want mijn vader is hoofdsponsor 
en mijn oom hoofdtrainer”, lachte Jouke Knippenborg 
naderhand. ,,Maar ik ben geblesseerd geweest aan 
mijn hamstrings en omdat we vijftien gelijkwaardige 
spelers hebben, raak je zodoende je plek kwijt. Het 
enige dat ik kan doen is keihard trainen. Hopelijk ben 
ik er tegen Longa’30 weer helemaal bij en kunnen we 
weer een mooie voetbalshow op de mat leggen.”

Knippenborg viel gisteren al na twintig minuten in voor 
de geblesseerde Toby Bokkers. Voor rust leverde het 
tactisch steekspel van beide teams een kopkans voor 
Mart Schutten op en een grote mogelijkheid voor Jouke 
Knippenborg in de rebound.

Pas na de pauze ging RKZVC helemaal los. In hoog 
tempo rolde de thuisclub kwalitatieve en attractieve 
aanvallen uit over de mat. Een vliegend schot van 
Sjors Storkhorst kwam tegen de paal. De Zieuwentse 
topscorer kreeg meerdere kansen, maar had voorals-
nog pech in de afwerking.

Na 67 minuten brak Mart Schutten eindelijk de ban: 
1-0. Net nadat zijn broer Jens was gewisseld. ,,Het 
kostte me veel kracht om op dit stroperige veld uit de 
verf te komen”, zei Schutten. ,,Laatst stond ik ook al 
een helft wissel omdat het wat minder ging, dus ga ik 
telkens volle bak er tegenaan. Bij deze kans dacht ik 
‘nu beuk ik ‘m erin.’

,,Inmiddels hebben we de doelstelling bijgesteld’’, aldus 
Schutten. ,,Eerder spraken we over een plek in de top 
drie of top vijf. Nu gaan we alleen nog maar voor het 
kampioenschap. We hebben nu heel goede zaken 
gedaan en ik verheug me op de topper bij Longa’30. 
Wij kunnen iets heel moois neer gaan zetten.”

Kort voor tijd leidde de enerverende demonstratie van 
RKZVC tot verdere treffers van Sjors Storkhorst en 
Waldo Rhebergen: 3-0. Rhebergen was een van de 
uitblinkers en vierde zijn doelpunt zoals gewoonlijk met 
een salto.

In de extra tijd redde invaller Djordy de Graaf de eer 
voor NEC: 3-1.

Koppositie in eerste klasse E heroverd

‘Longa’30 wil wraak nemen op ons’

Op zaterdagavond 5 mei betreedt RKZVC het 
kunstgrasveld van Longa’30 als nieuwe koploper. 
,,We zijn op tijd weer in topvorm gekomen”, genoot 
RKZVC-trainer Laurens Knippenborg na. ,,Een 
duel tussen de nummer één en twee is het mooist 
denkbare scenario. In Lichtenvoorde willen we weer 
pieken, maar het is een wedstrijd die helemaal op 

zichzelf staat. We kunnen een mokerslag uitde-
len, maar gemakkelijk zal dat zeker niet worden. 
Longa’30 wil dolgraag wraak nemen op de 5-0 
nederlaag die ze in Zieuwent leden. En dat is 
logisch. Ik heb de tijd om mijn ploeg klaar te stomen 
voor deze bijzondere finale. Er kunnen wel vier à 
vijfduizend toeschouwers op af komen.’’

Jens Schutten 
van RKZVC 
brengt tegen 
NEC een mo-
gelijkheid om 
zeep. Foto roel 
kleinpenning
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Titel is inzet van ‘familievete’

Middenvelder Nick te Veldhuis van 
Longa’30 heeft morgen tegen RKZVC 
wat goed te maken tegen de familie Te 
Focht.

PETER NUSSELDER

Voor alle spelers van Longa’30 geldt morgen dat 
de belangen van het duel met buurman RKZVC in 
twee opzichten groot zijn: de koppositie (alsmede de 
tweede periodetitel) in de eerste klasse E staat op 
het spel en bovendien aast de Lichtenvoordse ploeg 
op wraak, nadat de eerste ontmoeting in Zieuwent in 
oktober een smadelijke 5-0 nederlaag opleverde.

Voor Nick te Veldhuis is er nog een derde factor 
van belang: zijn vriendin Aafke is de zus van Bart te 
Focht, de linksback van RKZVC. De Longa-midden-
velder krijgt dus te maken met zijn schoonfamilie.

Te Veldhuis prijst zich zeker gezien het resultaat van 
het treffen in Zieuwent gelukkig met het bescheiden 
karakter van zijn zwager. Van een zware periode in 
huize Te Focht is voor de 28-jarige linkspoot geen 
sprake geweest. ,,Bart is een rustige jongen, niet 
iemand die dan met een grote mond rondloopt’’, 
vertelt Te Veldhuis. ,,Hij denkt ook altijd goed na. 
Waarschijnlijk zal hij zich ook wel gerealiseerd 

hebben: ‘Er komt nog een herkansing, laat ik maar 
oppassen wat ik zeg’.’’
Te Veldhuis heeft iets meer bravoure. Lachend: 
,,Als de rollen omgedraaid waren, was het anders 
geweest. Ik had het Bart wel ingewreven als wij met 
Longa gewonnen hadden.’’

Morgen krijgt hij de kans zijn zwager de komende 
weken het leven zuur te maken.

Maar ook buiten de ‘familievete’ staat er bij 
Longa’30-RKZVC veel op het spel: het kampioen-
schap. De Lichtenvoordse nummer twee staat één 
punt achter de lijstaanvoerder uit Zieuwent. Dat 
terwijl RKZVC na twee promoties op rij debuteert 
als eersteklasser en Longa na een matig seizoen, 
geëindigd als de nummer acht van 1E, vooraf geen 
titelfavoriet was.

,,Wie voor dit seizoen had voorspeld dat wij in mei 
titelkandidaat zouden zijn, hadden we voor gek 
verklaard’’, zegt Te Veldhuis.

De kracht van het team van trainer Erik Zandstra 
is volgens hem het collectief. ,,We zijn een hechte 
groep, die het van hard werken moet hebben en 
niet snel van slag is. Dat bleek ook na die 5-0 in 
Zieuwent, toen wonnen we van Quick 1888. Voor 

hetzelfde geld was die nederlaag zo’n klap geweest, 
dat we in waren gestort.’’

Alleen tegen RKZVC viel Longa dus uit elkaar. ,,Op 
een gegeven moment lukte bij hen alles en waren 
wij helemaal de weg kwijt. Dat was pijnlijk. We wer-
den weggespeeld. Iedereen weet dat die jongens 
kunnen voetballen en dat werd toen duidelijk.’’

Die voor Longa zo onfortuinlijk verlopen wedstrijd 
in Zieuwent was voor de neutrale toeschouwer wel 
een prachtige voetbalavond en morgen belooft 
het weer een happening te worden. De ‘boertjes’ 
uit Zieuwent komen met ruim 100 tractoren naar 
Lichtenvoorde en er worden duizenden toeschou-
wers verwacht.

Te Veldhuis vertrouwt op een betere afloop dan 
in oktober. ,,Voor veel jongens was RKZVC-uit de 
eerste echte derby. Al vind ik niet dat dat aan hen 
te merken was, maar we zijn er nu allemaal aan 
gewend. Bij ons in de groep leeft sterk het gevoel 
dat het ons niet nog een keer overkomt.’’

Longa moet ook, gezien de achterstand op RKZVC. 
,,Als je wat wil, moet je winnen. Zeker voor eigen 
publiek. We kunnen ons nergens achter verschui-
len.’’

Nick te Veldhuis strijdt met Zieuwentse zwager om promotie naar hoofdklasse

Nick te Veldhuis van Longa’30 is klaar voor de derby tegen RKZVC. Foto Jan van den Brink



Knippenborg gaat nu voor ‘drie op een rij’

RAYMOND WILLEMSEN

Het is nog maar vijf jaar geleden dat RKZVC in 
competitieverband aantrad tegen clubs als Etten 
en MEC. De vierde klasse zijn ze in het kerkdorp 
Zieuwent allang ontgroeid.

Wordt morgenavond de clash in Lichtenvoorde ge-
wonnen van ‘grote buurman’ Longa’30 en komen de 
groen-witten volgende week de uitwedstrijd tegen 
Rohda Raalte - de andere titelkandidaat - goed 
door, dan is het derde kampioenschap op een rij zo 
goed als zeker.

,,Longa’30 en Rohda Raalte zijn twee cruciale 
wedstrijden voor ons’’, zegt RKZVC-trainer Laurens 
Knippenborg. ,,We kunnen in twee wedstrijden een 
heel eind komen.’’

Knippenborg weet echter ook dat hij zich niet te 
vroeg rijk moet rekenen. ,,De voorsprong op Longa 
is maar één punt en Rohda Raalte heeft ook een 
sterke ploeg. Maar het gevoel bij ons is wel goed. 
We hebben de laatste twee wedstrijden tegen NEC 
(3-1) en De Zweef (5-2) goed gespeeld. En ik heb 
het voordeel dat de groep zo goed als compleet is. 
We hebben het hele seizoen nog geen schorsing 
gehad en er staat ook geen enkele speler met vier 
gele kaarten op scherp. En de selectie is fit. Alleen 
Toby Bokkers heeft een lichte blessure.’’

Knippenborg verheugt zich op het competitieslot. 
,,Vorig seizoen stonden we in de tweede klasse tien 
punten voor op de nummer twee. Nu is het heel erg 
spannend. En het is helemaal bijzonder dat je juist 
nu tegen Longa moet spelen. Die wedstrijd leeft 
enorm. Ik ben blij dat er begin maart een streep 

door ging, want toen was het extreem koud. Nu zal 
er weer heel veel publiek komen.’’

Longa’30 zal revanche willen voor de 5-0 nederlaag, 
eerder dit seizoen. Knippenborg: ,,Dat verwacht ik 
wel. Ons voordeel kan zijn dat we de laatste seizoe-
nen gewend zijn om onder druk te spelen en met 
spanning om te gaan. We zijn er wel aan gewend 
om wedstrijden te moeten winnen.’’

Lukt het Knippenborg om met RKZVC voor de derde 
keer op rij kampioen te worden, dan is de inwo-
ner van het dorp een trots man. ,,Het is niet veel 
voetballers gegund om drie seizoenen achter elkaar 
kampioen te worden’’, stelt hij. ,,En voor ons als staf 
zou het ook bijzonder mooi zijn.’’

Komt RKZVC de komende twee toppers tegen Longa’30 en Rohda Raalte goed door, dan gloort 
in Zieuwent de derde titel op rij.
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RKZVC ruikt titel na winst op ‘grote broer’

Liefst 4.000 toeschouwers zien RKZVC 
een reuzenstap richting de hoofdklasse 
zetten. Topscorer Sjors Storkhorst velt 
‘grote buurman’ Longa’30 in sfeervolle 
derby.

FRED DIKS

Bevrijdingsdag 2018 kreeg voor RKZVC een speci-
ale betekenis, want de koploper uit Zieuwent heeft 
door de heroïsche winst nu vier punten voorsprong 
op rivaal Longa’30 in 1E.

Vooraf had de succesvolle RKZVC-trainer Laurens 
Knippenborg al een goed gevoel. ,,Ik heb een moti-
vatiefilmpje laten samenstellen, waarbij de ouders, 
partners en kinderen van onze spelers voorbijkwa-
men. Het motto was dat het onze dag zou worden; 
een dag om nooit meer te vergeten. Ik merkte 
tijdens onze fietstocht naar Lichtenvoorde dat die 
film de jongens enorm heeft geraakt. We kregen 
hierdoor extra moed. Het is geweldig. We hebben 
op dit geweldige podium gepiekt. Hoewel sommige 
spelers niet in topvorm waren, wonnen we toch. Als 
we twee van de drie resterende wedstrijden winnen, 
zijn we kampioen.”

Vlak voor aanvang van de matige wedstrijd werd het 
veld bedolven met confettislierten en hing er even 
een sfeervol oranje en groen rookgordijn over het 
veld.

In de vlakke eerste helft namen beide teams geen 
risico’s, maar waren er toch kansen over en weer. 
Het schot van Sven Jurjus werd gekeerd door 
Longa’30-doelman Pim te Loeke en Wouter Pillen 
dwong de thuisgoalie met een vrije trap in de krui-
sing tot een fantastische redding.

Longa’30 viel op met een spectaculaire omhaal 
van Tim Bader en een vlammend schot van Thom 
Berendsen, dat net naast ging.

In de tweede helft dicteerden de gasten lange tijd en 
leidde een voorzet van Jens Schutten tot de kopgoal 
van Storkhorst: 0-1. Hij bracht zijn totale productie 
ermee op 25.

,,Ik zat niet lekker in de wedstrijd”, erkende de 
matchwinnaar na afloop. ,,Het is geen excuus, maar 
ik voetbalde met een lege maag en was niet topfit. 
Het is maar goed dat onze fantastische verdediging 
beter was dan ik.”

In de zenuwslopende slotfase ging Longa’30 
vergeefs op jacht naar de gelijkmaker. Met name 
Freek Heinsbroek (lat) en aanvoerder Simon klein 
Goldewijk waren dicht bij de 1-1.

,,Voor hetzelfde geld hadden we gelijkgemaakt”, 
blikte Klein Goldewijk terug. ,,Het wordt nu lastig 
om nog kampioen te worden, want we hebben het 
niet meer in eigen hand. Maar RKZVC heeft nog 
wel een erg lastig programma. Afgelopen week 
had ik verjaardagen in Zieuwent en was de derby 
het gesprek van de dag. Dat was leuk, maar wij 
spelen al jaren op dit niveau. Voor ons was het niet 
zo bijzonder, voor RKZVC wel, want ze voetbalden 
tegen de grote broer.”

De thuisclub kreeg ook in de extra tijd veel mogelijkhe-
den, maar de defensie van de uitblinkers Michiel Krab-
benborg en doelman Huib Jonkman gaf geen krimp.

De Zieuwentse goalie ontpopte zich met goede 
reflexen in de zinderende extra tijd tot de held 
van RKZVC. ,,Ik heb intens genoten en heb in de 
slotfase aardig wat balletjes tegengehouden”, zei hij 

glunderend. ,,Wat een belevenis, al die toeschou-
wers en die spanning. We kregen een filmpje 
te zien, waarbij ik werd toegesproken door mijn 
kinderen. Toen ging er heel wat door me heen. Dat 
was fenomenaal. Zoiets maak je normaal gesproken 
nooit meer mee.”

Longa’30-trainer Erik Zandstra had zijn ploeg 
ondanks het verlies goed voorbereid. ,,Ik heb de 
laatste tijd veel individuele en groepsgesprekken 
gevoerd. Verder hebben we heel veel beelden van 
RKZVC bekeken. Vandaag (zaterdag, red.) heb ik 
alle spelers nog gebeld om te zeggen dat ze vooral 
moesten genieten. Ik ben pas 30 jaar en al die jaren 
dat ik leef, zijn er heel wat trainers die zo’n wedstrijd 
nog nooit hebben meegemaakt. Het feit dat ik 
hoofdtrainer van Longa’30 ben en er nog twee sei-
zoenen blijf, zie ik als hoogtepunt in mijn loopbaan.”

Zandstra nam het zijn spelers niet kwalijk dat de 
verdiende gelijkmaker uitbleef. ,,Ik had de jongens 
een beter resultaat gegund. Ik ben ontroerd door 
de manier waarop ze gestreden hebben. Wij waren 
beter, niet qua voetbal, maar wel gezien het aantal 
kansen dat we kregen. Het geluk was niet aan onze 
kant. Helaas letten we één keer niet goed op. Toch 
is de titelstrijd niet beslist, want Longa’30 geeft nooit 
op.”

Knippenborg was woedend op enkele onbesuisde 
overtredingen van de thuisclub. ,,We wisten vooraf 
dat ze op onze spelers door zouden lopen. Ze 
hebben Joey Belterman bewust uit de wedstrijd 
geschopt. Ook Tim van Wijngaarden werd hard 
onderuit gehaald. Schandalig.”

Zandstra ontkende dat er opzet in het spel was. 
,,We zijn flink de duels in gegaan, maar hebben die 
zware overtredingen niet bewust gemaakt.”

Derby van het oosten

RKZVC juicht na de 0-1 
van Sjors Storkhorst. 
Foto theo kock



RKZVC voltooit trilogie in Raalte

Met dank aan rivaal Longa’30 pakt ploeg 
uit Zieuwent al bij eerste mogelijkheid 
het kampioenschap en dus wordt RKZVC 
hoofdklasser.

KEVIN TEN DOLLE

RKZVC is voor de derde keer op rij kampioen gewor-
den. De ploeg van Laurens Knippenborg pakte de 
titel door zelf met 1-2 te winnen bij Rohda Raalte en 
zag de enig overgebleven concurrent Longa’30 thuis 
struikelen tegen Heino (2-3). Daardoor was de titel in 
de eerste klasse E een feit.

Met tranen in zijn ogen nam trainer Knippenborg van 
RKZVC na afloop alle felicitaties in ontvangst. ,,Dit 
is fantastisch. Sorry hoor, maar alle emoties komen 
er even uit’’, verontschuldigde Knippenborg zich - 
onnodig - voor zijn tranen. ,,Dit is echt een geweldige 
prestatie van de groep. Deze wedstrijd was ook teke-
nend voor het RKZVC van dit seizoen. We voetbalden 
het eerste uur heel goed en trokken op wilskracht de 
overwinning over de streep.’’

Lang leek niemand uit Zieuwent rekening te houden 
met een kampioenschap. Pas bij een 0-0 ruststand 
in Raalte en het bericht dat Longa’30 op achterstand 
stond, kwam er langzaam geloof bij de meegereisde 
fans.

Toen had RKZVC eigenlijk al op voorsprong moeten 
staan. Jouke Knippenborg kreeg een vrije schietkans 
na een goede actie van Sjors Storkhorst, maar schoot 
recht op Rohda-doelman Tom Vastenavond.

In de tweede helft duurde het niet lang voordat RKZVC 
op voorsprong kwam. Het was clubtopscorer en goud-
haantje Storkhorst die met een lobje doelman Vas-
tenavond te slim af was. Drie minuten later leek Jens 
Schutten met een intikker de wedstrijd te beslissen: 
0-2. Toen via de tribunes bekend werd dat Longa’30 
op een 0-3 achterstand was gekomen, was het een 
kwestie van uitspelen voor de ploeg uit Zieuwent.

Maar niets bleek minder waar. Rohda ging voor de 
laatste kans en werd in de 90ste minuut beloond. 
Invaller Jaouad Akloud schoot van dichtbij binnen. 
Tegelijkertijd werd vanuit Lichtenvoorde bekend dat 
Longa tot 2-3 terug was gekomen.

Lang duurde de spanning echter niet. De comeback 
van Longa stokte bij 2-3, vrijwel direct daarna floot 
arbiter Wassink voor de laatste keer en volgde een 
vreugde-uitbarsting aan Zieuwentse zijde.
In tegenstelling tot veel supporters op de tribune, had 

Knippenborg wel direct geloof in een kampioenschap 
van zijn team bij Rohda. ,,Longa zou in mijn ogen nooit 
de laatste drie wedstrijden allemaal winnen. Daarvoor 
komen ze voetballend tekort op ons en Rohda. Het was 
heel gek, maar vanmorgen heb ik nog beelden bekeken 
en doorgestuurd naar Lars (Krabbenborg, assistent van 
Knippenborg, red.). Ik was vroeg wakker en ben toen 
ook gaan kijken naar wanneer de hoofdklasse weer zou 
beginnen, zodat ik de voorbereiding alvast kon gaan 
plannen. Dat zat al helemaal in mijn hoofd. Dit resultaat, 
met deze groep. Dat doet echt wat met me.’’

Hoofdklasse nieuwe uitdaging dorpsclub

Doelpuntenmaker Sjors Storkhorst wordt in de lucht getild door Jens Schutten. Foto marina popova
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Bart te Focht 3345 0 
Bram te Molder 453 2155 
Harm Bokkers 145 735 
Huib Jonkman 2972 0 
Jelle Knippenborg 208 1730 
Jens Schutten 2353 0 
Joey Belterman 2475 0 
Jouke Knippenborg 2782 0 
Mark te Winkel 2279 0 
Mart Schutten 3051 0 
Michiel Krabbenborg 3435 0 
Remco Buiting 229 2130 
Sil van Doorn 102 2056 
Sjors Storkhorst 3255 0 
Sven Jurjus 1699 0 
Tim van Wijngaarden 528 2385 
Toby Bokkers 3024 0 
Waldo Rhebergen 3083 0 
Wesley Keegstra 628 2160 
Wouter Pillen 2899 0 
Bjorn Doppen 80 360 
Siebe klein Goldewijk 342 585 
Steffen Ijzereef 57 205 
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Bart te Focht 78 3 
Bram te Molder 67 14 
Harm Bokkers 52 29 
Huib Jonkman 76 5 
Jelle Knippenborg 66 15 
Jens Schutten 74 7 
Joey Belterman 65 16 
Jouke Knippenborg 75 6 
Mark te Winkel 78 3 
Mart Schutten 79 2 
Michiel Krabbenborg 79 2 
Remco Buiting 74 7 
Sil van Doorn 67 14 
Sjors Storkhorst 73 8 
Sven Jurjus 69 12 
Tim van Wijngaarden 76 5 
Toby Bokkers 77 4 
Waldo Rhebergen 77 4 
Wesley Keegstra 65 16 
Wouter Pillen 66 15 
Bjorn Doppen 70 11 
Siebe klein Goldewijk 69 12 
Steffen Ijzereef 10 1 

 

Wedstrijd-minuten training-opkomst




