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Plakboek Ferdinand Schutten 1984 - 1985 
 

In het kader van het 75-jarig bestaan in 2020 is in 2019 begonnen met het 
verzamelen van “oud materiaal” om dit voor de verre toekomst te bewaren. 
 
Dit is het plakboek van Ferdinand Schutten over het seizoen 1984 – 1985. Alle 
artikelen komen dus uit dat seizoen 
Er zijn ook plakboeken van Ferdinand Schutten over de jaren 1985-1986, 1986-
1987 en 1987-1988. 
 
In 1985 vierde RKZVC het 40-jarig jubileum. Er is toen 24 uur gevoetbald 
waarvoor een programmaboekje was opgesteld. Dit programmaboekje is 
achterin dit plakboek te vinden (12 bladzijden). 
 
Ferdinand speelde in RKZVC 1 van 1984 tot 1996. 
 
 
 
Hieronder ontvangt Ferdinand de felicitaties tijdens de ledenvergadering 18 september 2018 van Johnny Cuppers voor 
zijn 50-jarig lidmaatschap van RKZVC. 
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In 1984 is begonnen met het maken van een supportersblaadje bij thuiswedstrijden van RKZVC inclusief 

voorbeschouwingen van de trainers. Hieronder de eerste die via het plakboek van Ferdinand beschikbaar is.  
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Voorbeschouwing RKZVC – Varsseveld 
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Voorbeschouwing ZVC 1 – SC Doesburg 
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Voorbeschouwing RKZVVC – Silvolde 
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Voorbeschouwing RKZVC – Cupa 
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In 1985 bestond RKZVC 40 jaar. Piet Zomers, een modebedrijf met hoofdvestiging in Wilp, organiseerde in die tijd een 

competitie voor jubilerende verenigingen. RKZVC bereikte in deze competitie uiteindelijk de finale die in het stadion 

van Go Ahead werd gespeeld. Dit komt verderop in dit plakboek terug. 
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Op de foto vlnr: Martin Krabbenborg, Erik Hummelink, ??, Paul Stortelder en Piet Boekelder. Liggend op de grond trainer Ruud Jansen. 
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1945                                        1985 

R.K.Z.V.C. 

40-JARIG BESTAANSJUBILEUM 

 

 1985                                          1945 

 

1. 

INHOUD 

 3. R.K.Z.V.C. 40 jaar. 

 4. Van De Voorzitter. 

 5. Van De Supporters-vereniging. 

 6. Oprichting R.K.Z.V.C. 

 9. Het beeld van R.K.Z.V.C. 

11. Leuke voorvallen en memorabele wedstrijden. 

13. R.K.Z.V.C. Algemeen. 

14. Ledenaantallen R.K.Z.V.C. 

15. R.K.Z.V.C. van binnen. 

16. Jan Knippenborg Toernooi - Reg1ement. 

18. Jan Knippenborg Toernooi, Wedstrijdschema. 

20. Wedstrijd Bestuur - Supporters. 

20. Wedstrijdschema Jeugdvoetbal. 

22. Penalty - Bokaal. 

23. Programma Ondersteunende Activiteiten. 
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1945   1985 

Allereerst wil de jubileumcommissie RKZVC van harte 

feliciteren met het 40-jarig jubileum. We denken, dat 

het in deze tijd, waarin er toch zoveel mogelijkheden 

zijn op sportgebied een prestatie is om een vereniging 

zo gezond te houden en het ledenbestand zo constant, 

zoals het nu al jaren is . 

Wat willen we doen met dit boekje? Allereerst moet er 

niet van verwacht worden, dat het een archiefwerk 

wordt, want dat wordt het zeker niet. Het is meer 

bedoeld om de mensen een kleine indruk te geven, hoe 

de vereniging vroeger was, hoe ze veranderd is en hoe 

ze nu op dit moment is. 

Achter in het boekje zult U een volledig programma 

vinden van onze voetbal marathon zoals die zal 

plaatsvinden van zaterdag 27 april 12.00 uur t/m 

zondag 28 april 12.00 uur. 

Onderstaande mensen hebben dit alles voor ij mogelijk 

gemaakt, dankzij vele uren voorbereiding. 

Voorzitter  Willy Slot 

Secretaris  Huub Wopere±s 

Commissie voetbal  Laurens Knippenborg 

 Hemmy Hummelink 

  Hemmy Toebes 

Commissie Evenementen Willy Slot 

  Benny Waalderbos 

  Jan Krabbenborg 

  Joop Donderwinkel 

  Martin Slot 

Commissie P.R. Huub Wopereis 

  René Doppen 

U allen vanaf deze plaats veel plezier toewensend en ook 

alvast dankend voor de tijd, die U besteed aan het lezen 

van dit boekje, zeggen we tegen RKZVC 

 

= Op naar de 50 jaar = 

 
40 Jaar RKZVC voetbal in Zieuwent; dat wil zeggen, dat 

in die 40 jaar RKZVC voor Zieuwent wat heeft opgebouwd 

en in de hele regio een begrip is geworden. Als wij van 

onze buren, welke een 50-jarig jubileum hebben gevierd, 

hun jubileumboekjes lezen, dan komt men in de dertiger 

jaren de voetbalclub uit Zieuwent al tegen, wat wil 

zeggen, dat Zieuwent toen al toonaangevend was in de 

kerkdorpen en een veel gevraagde vereniging was bij 

oprichtingen en kermiswedstrijden. 
 

Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om de 

oprichters, de besturen, de leiders, de trainers en alle 

spelende en niet-spelende leden en donateurs en de hele 

bevolking van Zieuwent te bedanken voor wat zij voor 

RKZVC hebben gedaan. 
 

Terugblikkend op de accommodatie welke wij gehad hebben 

en welke wij nu hebben mogen wij dacht ik toch zeggen, 

dat we goed geboerd hebben in die 40 jaar, met behulp 

van de gemeente en bevolking. Hiervoor onze dank. 
 

RKZVC heeft gewerkt als een ambassadeur voor het 

kerkdorp Zieuwent met haar sportieve prestaties en een 

fijne vereniging om tegen te voetballen en om als 

bestuur, trainer of leider of lid dit naar de andere 

verenigingen namens RKZVC te mogen uitdragen. RKZVC is 

een vereniging waar gepraat, gewerkt en gevoetbald 

wordt, waar iedereen wat voor een ander over heeft en 

met elkaar van groot tot klein hieraan mee werkt. 

Nogmaals wil ik als voorzitter in het bijzonder alle 

bestuursleden en trainers die mij bijgestaan hebben en 

dit nog doen in al die jaren hartelijk bedanken. 
 

Voetbalvereniging RKZVC: Draag altijd in Uw vaandel mee: 

Sportiviteit, eerlijkheid, oprechtheid en trouw aan 

RKZVC en ik hoop dat wij op 27 en 28 april een fijne en 

gezellige happening mogen beleven, ik dank U wel. 

J. Cuppers. 
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Namens de Supportersvereniging wil ik allereerst het 

bestuur hartelijk feliciteren met het 40-jarig jubileum. 

40 jaar is een hele tijd.  

 

De oprichters van de vereniging hadden nooit gedacht, 

dat er in Zieuwent nog eens derde klas KNVB gespeeld zou 

worden. Toch mag men de mannen van het eerste uur bij 

deze gelegenheid niet vergeten. Zij hebben immers de 

grondsteen gelegd voor wat wij een succes vinden, met in 

die tijd heel wat primitieve middelen. Vaak was men 

afhankelijk van particulieren en de velden waren vaak 

hobbelig en soms moesten ook de koeien nog van het veld 

worden gehaald. Gelukkig maken we die barre 

omstandigheden nu niet meer mee. 

 

Het bestuur wil iets speciaals doen door de nacht van 

ZVC te organiseren. Men heeft ons gevraagd om een 

wedstrijd te spelen tegen de verantwoordelijke mannen. 

Prima, zulke evenementen moeten vaker georganiseerd 

worden. Ontspanning hoort er bij, lekker bezig zijn met 

de sport. 

 

Ik hoop op goed weer en een geslaagde nacht. Aan de 

hapjes en de drankjes zal het niet liggen.  

 

Namens de supportersvereniging 

J. Wisselink 

 

 

 

Op deze pagina's willen we even terugblikken op de 

eerste jaren van het georganiseerde voetbal in 

Zieuwent. 

 

Al in het jaar 1920 was men in Zieuwent al verkikt op 

het spelletje. Dit was grotendeels te wijten aan de 

grote animator Dhr. Boekelder. Deze sportvriend had 

al vroeg bij Longa afgekeken hoe het spelletje 

gespeeld moest worden en hoe allerlei 

randverschijnselen, zoals afmetingen van het veld en 

dergelijke er uit moesten zien. Van dit voetbal moet 

natuurlijk niet zo veel van voorgesteld worden, want 

Cruyff-voetbalschoenen had iedereen toentertijd nog 

niet en ook het slepen van een ongelijk voetbalveld 

behoorde niet tot de dagelijkse werkzaamheden. 

 

De eerste wedstrijden werden onder de naam: D.I.O. 

gespeeld op het Japik. Het 2e veld was gelegen op “De 

Riete”. Hier konden de mensen voor f0,25 naar Grol en 

LONGA komen kijken. Kinderen mochten er voor een 

dubbeltje in. Dat de kwaliteit van de velden niet 

altijd even goed was, mag afgeleid worden uit het 

feit, dat er met grote regelmaat van speelterrein 

gewisseld werd. Zo is er gespeeld bij de Viersprong, 

bij Wopereis aan de Boersweg, bij Klein Goldewijk in 

het dorp enz. enz. Lange tijd is er echter gespeeld 

aan de Harreveldseweg. Dit veld lag een eindje achter 

de huizen die er nu staan. Van dit veld is o.a. 

bekend, dat er tijdens de wedstrijden een groot doek 

in de lengte van het veld werd gespannen om de mensen 

buiten het voetbalterrein te beletten om gratis de 

strijd te bekijken. 

 

Een van de leukste verhalen van die tijd is, dat er om 

15.00 uur altijd een tijdje gestopt moest worden, omdat 

iedereen dan naar de Vesper moest, in de kerk uiteraard. 
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In het begin kon dit nog allemaal met de sportspullen 

aan, maar toen de pastoor eenmaal in de gaten kreeg, dat 

er mensen met blote knieën in de kerk waren, was het 

gebeurd. Ook is er van die periode bekend, dat er ooit 

een schuld is geweest van f700,=. Een ongekend hoog 

bedrag in die tijd. Deze schuld werd geheel teniet 

gedaan door een fancyfair die de lieve somma van f 

2500,= opleverde. Hiervan kon dan ook gelijk een nieuwe 

bal gehaald worden. 

 

De meeste kosten van de vereniging kwamen door de toch 

wel hoge veld huur van f 400,= per jaar en ook door de 

trainerskosten. Onder andere is er in dit dorpje toen al 

een trainer geweest uit Deventer. Deze goede man kostte 

toch al gauw f 20,= per week. Men moet nu niet gaan 

denken dat deze man er niks voor deed, want dat kun je 

aan de toen nog trainende mensen wel vragen. Met schrik 

in de benen werd er donderdags naar de training gelopen 

om daar een fikse en zeer strenge training te ondergaan. 

Een ander leuk gegeven uit de vroegere jaren is de 

elftalcommissie. Deze groep, veelal bestaand uit 4 of 5 

personen besliste onderling wie er op de zondag zou 

spelen en wie niet. Al te belangrijk moet zo'n commissie 

ook weer niet in het daglicht gezet worden, want als er 

een vergadering van deze groep personen om 19.00 uur 

gepland stond, dan zat men om ongeveer 19.05 uur te 

kaarten. Wel werd dit kaarten fanatiek gedaan want toen 

er diep in de nacht plotseling iemand op de deur bonsde 

schrok iedereen op, maar er kwam alleen even de vader 

van iemand kijken of zijn zoon nog steeds aan het 

kaarten was. Dat het al 03.30 was, had natuurlijk 

niemand in de gaten. Ook moest tijdens zo'n vergadering 

de vrouw van een van de aanwezige personen bevallen, 

maar men stopte pas met kaarten toen de vrouw echt hard 

begon te schreeuwen. 

Een wel zeer voetbalminnend persoon uit de jaren veertig 

was de heer J. Wopereis (Eimas). Toen er eens een 

kampioenswedstrijd werd gespeeld, lag deze persoon 

biddend achter het doel met de ogen dicht. 

Dat de wedstrijd toen goed afgelopen is, weet men bij 

café “Kanon” in Groenlo nu nog. Onder andere is er toen 

een kalf verorbert van jawel Dhr. Eimas. 

Van de diverse tenues uit de jaren 40 is niet zo heel 

veel bekend. Waarschijnlijk is men begonnen met 

gestreepte shirts. Later is men overgegaan op wit en 

weer later op groen. Dat wit toch beter was bevallen kan 

geconcludeerd worden uit het feit dat RKZVC nog steeds 

in witte shirts speelt. De keeper was altijd een 

probleem op zich. Deze man moest namelijk een ander 

shirt hebben en hij wilde ook wel een mooi shirt hebben. 

Vanwege dit feit moest er ieder jaar weer opnieuw een 

spelers- of bestuursvrouw een keeperstrui breien. Aan de 

broeken werden in die tijd nog niet zo veel eisen 

gesteld. Iedereen speelde in zijn eigen beschikbare 

broek. Ook de schoenen waren niet van erg hoge 

kwaliteit. Wel is er ooit eens voor een speciale 

wedstrijd met een paar man naar Zutphen gelopen om 

aldaar een paar schoenen voor een van de sterspelers te 

gaan halen.  

Als laatste mag niet onvermeld blijven, dat er bij 

iedere wedstrijd een geestelijk adviseur diende te zijn. 

Deze man had niet een speciale functie, maar was gewoon 

aanwezig en had toch schijnbaar zo'n in- vloed op de 

spelers , dat er door de loop der jaren toch nog zo goed 

gepresteerd is, dat RKZVC nu nog steeds bestaat, en hoe. 
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Uiteraard kun je nooit van een vereniging zeggen, dat ze 

een goede of een slechte is, maar wel is er al tijd een 

algemene tendens zichtbaar. 

Deze tendens is in bijna alle gevallen afhankelijk van 

de trainer(s). Vandaar ook, dat een verhaal over RKZVC 

door de jaren heen eigenlijk een verhaal wordt over 

trainers. 

 

Vroeger had ZVC nog een verenigingsleven, wordt door 

ouderen nogal eens gezegd, tegenwoordig is ieder elftal 

een eigen club binnen de vereniging. Hierin zit in ieder 

geval zeker een kern van waarheid. Dit komt 

waarschijnlijk doordat er in de loop der jaren een 1e 

elftal moet ontstaan, dus automatisch een 2e, 3e enz. 

Hierdoor ontstaan er gewoonweg bepaalde groeperingen die 

iets beter dan de ander met een bal overweg kunnen en 

dan een eigen clubje vormen. 

Zo'n clubje krijgt een trainer, die al dan niet een 

stempel op de groep drukt. Hierbij een staatje van een 

aantal trainers, die RKZVC in ieder geval een naam heeft 

gegeven. 

 

Van 1945 tot en met 1955 is weinig bekend over de 

toenmalige trainers. In ieder geval is bekend, dat er 

toen waarschijnlijk 1 keer in de week getraind werd 

onder uiteraard minder moderne omstandigheden dan nu. 

Een verlicht veld kende men niet en ook trainingsballen 

hoorde nog tot de fantasiewereld. 

Pas toen het toenmalige bestuur overging tot weer een 

echte trainer in de persoon van Dhr. Sluiter werd er 

weer een lijn zichtbaar. Ook de heer Toebes moet in die 

tijd werkzaam zijn geweest voor onze club. Na deze 2 

heren kwam Dhr. Pierik aan het bewind. Van deze man is 

bekend, dat hij een zenuwstelsel had dat toen al niet op 

kon tegen de competitiestress. Tevens had hij het toen 

nog normale WM-systeem in het veld. Aldus: 

X X X 

X X 

X X 

X X X 

Na de heer Pierik kwam Jan Kemkens aan het roer.  

Hij was achteraf gezien toch de man die ZVC het ge- 

zicht gaf wat ze nu eigenlijk nog heeft. Kemkens was 

fanatiek. Hij ging over van 1 naar 2 trainingen in de 

week. Hij schafte de elftal commissie af. Hij trainde in 

de winter door. Wat heet; hij trainde een keer de hele 

zomer door toen er in een hogere klasse gespeeld moest 

worden, na een behaald kampioenschap. 

Onder J. Kemkens werd er 4 of 5 jaar getraind en 

gespeeld. 2x werd er een kampioenschap behaald, dus? 

 

Na Kemkens kwam Dhr. Peters. Hij was zelf nog een 

voetballer in die tijd en dat zorgde er voor, dat hij 

alles nog goed voor kon doen en zo ook tot goede 

resultaten kwam. De overgang van de jeugd naar het 1e 

werd onder Peters beter bewerkstelligd en dat is 

uiteraard ook een positief punt. 

 

Na Peters kwam Dhr. Krabbenborg, beter bekend als Krab. 

Ook hij zorgde voor doorstroming vanuit de jeugd al 

leidde dit in het begin nog wel tot het nodige 

puntenverlies. Krab was meer een verenigingsman dan 

trainer en kwam daardoor ook over als een grote 

enthousiasteling. Dit alles uiteraard ten faveure van 

RKZVC. 

Over het algemeen is in Zieuwent de doorstroming van de 

jeugd naar de selectie vrij constant geweest. Ieder jaar 

zijn er wel 1 of 2 spelers die zich in de selectie 

kunnen spelen. Eind jaren '70 was er zelfs een zeer 

goede lichting, waarvan er nu diverse van in het 1 en in 

het 2e spelen. 

Na "Krab" kwam Helmink. Hij begon hier met zeer goede 

resultaten, maar zakte daarna een ietsje weg. Een zeer 

positief punt van Helmink was, dat hij zeer veel op 

techniek trainde . 

Dhr. Wormgoor volgde Helmink op. Van de 

techniekoefeningen van Helmink moest er overgegaan 

worden naar de gym-oefeningen van Wormgoor. Ook Wormgoor 

startte erg goed, maar toen bekend werd dat zijn 

contract niet verlengd werd, ging het bergafwaarts. Na 

Wormgoor kwam de huidige trainer, die zoals bekend er al 

kampioenschap op heeft zitten. Onder Jansen werd er ook 

een betere doorstroming van 3e en 4e spelers naar hogere 

elftellen bewerkstelligd. 
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Een van de wedstrijden, die nog het beste in bet 

geheugen ligt bij vele Zieuwentse voetballiefhebbers is 

de kampioenswedstrijd in Bredevoort. Al zeer vroeg, 

vroeg in de ochtend, waren daar al 2 spelers zich 

geestelijk aan het voorbereiden op de "big game". 

Tenminste, zo wil het verhaal. Dat dit alles wel hielp, 

werd 's middags bewezen door inderdaad kampioen te 

worden. Hierna was het één groot feest. Supporters 

regelden het verkeer op de Twenteroute en in de gracht 

in Zieuwent werd van vreugde een rondedans gemaakt door 

T. Eekelder.  

Ook de wedstrijden tegen de Graafschap waren altijd een 

hoogtepunt binnen een seizoen. Nimmer werd met meer dan 

3 goals verschil verloren, wat toch zeker een prestatie 

is. 

Een andere belangrijke wedstrijd was die tegen Zelhem in 

Varsseveld. Na 90 minuten was de stand nog 2-2. In de 

verlenging werd er door ZVC nog 2 x gescoord, zodat de 

degradatie vermeden werd. Eén van die 2 goals werd 

gescoord door B. Bokkers. Dit gebeurde allemaal dankzij 

een oneffenheid in het veld en zo kan het gebeuren dat 

die goal vanaf toen door het leven gaat als “Het 

graspolletje van Benny”. Het zaad van dat bewuste gras 

heeft hij overigens nog steeds. 

Uiteraard mogen ook de wedstrijden met bekende 

grootheden niet onvermeld blijven. Zo waren ooit nog 

Coen Moulijn, Abe Lenstra en Eddy PG in Zieuwent. Bij 

ons aller Coentje regende het helaas pijpenstelen. 

Weer een andere wedstrijd was, die tegen Grol, Onder 

toezicht van ongeveer 6.000 toeschouwers werd er gelijk 

gespeeld, zodat Grol kampioen was. Bij winst van ZVC zou 

er een nacompetitie gespeeld worden om het kampioenschap 

met 5 teams. 

Mensen, die al tijd een belangrijke rol gespeeld hebben 

binnen de club zijn er ook. Zo kon J. Wolters de 

trainers het bloed onder de nagels vandaan halen, door 

te blijven pingelen en daarna als het weer eens 

ternauwernood was gelukt, te zeggen: makkie! 

Een andere persoonlijkheid was W. Domhof. Hij vocht hele 

oorlogen uit met zijn directe tegenstander, Toen hij 

eens zo kwaad was op zijn mannetje zei hij echter het 

volgende: “Zal ik je neus even voor je snuiten, want ik 

sta er toch veel dichter bij dan jij”. Deze persoon had 

dus schijnbaar een vrij pompeuze neus. 

Ook het volgende onderonsje vond eens plaats: 

Speler: Keeper, geef je je over? 

Keeper: Nooit ! 

Speler: Dat zul je 

Gevolg: Keihard schot in de kruising 

Ook immer interessant waren de wedstrijden tegen het 

overbekende LONGA. Deze wedstrijden waren meer koude 

oorlogen eigenlijk. A1tijd werd er gestreden met de 

volle 100%. Een befaamde LONGA-keeper heeft ooit al eens 

gezegd: “Harde schoten van ZVC worden door niet 

gekeerd”. Misschien wel treffend dus? 

Zeker legendarisch waren de woorden van J. Kemkens tegen 

B. Berendsen (Koekoek): “Je blijft bij je mannetje, ook 

al gaat hij piesen”. Dat Bennie deze woorden zo 

letterlijk opnam, dat hij dat inderdaad ook deed toen 

zijn man ging piesen (wat zijn trainer hem had gezegd) 

had ook Jan Kemkens niet verwacht. 

Tenslotte de mededeling die een trainer uit vroegere 

tijden eens zei, maar die altijd en immer zal blijven 

gelden: Niet ik maar wij!
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R.K.Z.V.C. ALGEMEEN. 
 

Op deze pagina('s ) kijken we even naar wat algemene 

indrukken binnen een vereniging als ZVC. 

 

Allereerst de accommodatie. 

Vroeger werd er vaak thuis al omgekleed, waarna er op 

een één of ander knollenveld een wedstrijd tussen de 

koeienvlaaien werd gespeeld. Hierna ging men thuis onder 

de pomp en het leven ging verder. Tegenwoordig kleedt 

men zich om in de modernste kleedkamers met massagetafel 

enz. waarna men een egaal veld betreedt om onder 

deskundige leiding een wedstrijd te spelen. Hierna gaat 

men naar de doucheruimtes om zich van het zweet te 

ontdoen. De kantine wordt uiteraard niet vergeten om 

zogenaamd de eenheid binnen het elftal te verstevigen. 

Dit alles staat in Zieuwent onder de naam: De Greune 

Weide. Er mag wat deze accommodatie betreft niet voorbij 

gegaan worden aan J. Cuppers. Deze man is in de jaren 

zeventig toch wel een grote stimulator geweest in de 

bouw en aanleg van dit alles. 

 

Het spelpeil. 

Over het algemeen kan toch gezegd worden, dat ZVC altijd 

vrij hoog gespeeld heeft. Het spelpeil is meestal 

inherent aan de klasse waarin men speelt, dus! 

Op zich is dat wel een complimentje waard, omdat de 

vergrijzing ook in Zieuwent heeft plaatsgevonden en ook 

bet grote aanbod van sporten moet niet vergeten worden. 

 

De hardheid 

Als we de vaderlandse pers moeten geloven wordt er 

tegenwoordig in Nederland ontzettend hard gespeeld. 

Zieuwent zal dan wel een uitzondering zijn want hier 

liggen de blessureget(v)allen echt niet hoger dan 1970 

of zo. Uiteraard zijn er wel blessures maar die waren er 

toen dus ook. 

 

Toeschouwers. 

ZVC mag wat dit betreft zeker niet klagen. Een 

gemiddelde van 500 is niet overdreven. In de jaren onder 

Kemkens was dit, zelfs nog veel hoger. 

  

LEDENAANTALLEN RKZVC 

 

 

Zoals te zien is op bovenstaande grafiek is het 

ledenbestand tot 1965 vrij constant geweest, waarna er 

zich een stijgende liet zien. De dikke streep is het 

aantal seniorene1fta11en.De dunnere lijn de 

juniorenlijn en de bovenste lijn is dus het totaal. In 

1968 bijvoorbeeld waren er 4 senior- en 5 

juniorene1fta11en. Totaa1 9 dus. Helaas was er geen 

lijst waar het pupillenbestand zich liet zien. 

 

Er was dus een piek in 1978.Toen waren er 9 

seniorenelftallen, zoals steeds vanaf toen, en 6 

juniorenteams. Met de juniorenelftallen is het toen in 

één keer een stuk minder geworden. De helft om precies 

te zijn. 

 

Aan het aantal elftallen is ook ongeveer te zien, hoe

veel leden ZVC had in de loop der jaren. Als we voor 

ieder elftal ongeveer 13 man nemen komt dat neer op 

een aantal van 195 als hoogste en 26 als laagste. Let 

wel, we hebben het over senioren en junioren, dus 

zonder de pupillen en de toenmalige adspiranten. 

 

Van de jaren 1951-1952-1953 was er helaas geen informatie. 
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Hoofdbestuur Voorzitter J. Cuppers 

 Secretaris T. Bekken 

 Penningmeester R. v.h. Bolscher 

 Materiaal en alg. L. Stoltenborg 

 Scheidsrechters en alg. B. Domhof 

 Wedstrijdsecr en alg. J. Lankveld 

 P.R. en alg. W. Slot 

 Jeugd voorzitter en alg. B. Hoenderboom 

 Jeugdsecretaris en alg. A. v.d. Wetering 
 

Trainers(ass) 1e en 2e elftal R. Jansen 

 3e tot en met 9e W. Domhof 

 A, B, C A. Wieggers 

 Assistant bij B W. Eekelder 

 Assistent bij C R. Doppen 

 D1 en D2 W. Weyers 

 Assistent bij D F. Bokkers 

 E1 en E2 H. Hummelink 

 Assistent bij E P. Domhof 

 F elftallen T. Wopereis 
 

Leiders Eerste elftal B. Domhof 

 Tweede L. Vos 

 Derde J. Donderwinkel 

 Vierde J. Aagten 

 Vijfde A. Kolkman 

 Zesde B. Waalderbos 

 Zevende W. Rouwhorst 

 Achtste  J. Krabbeenborg 

 Negende G. Klein Holkenborg 
  

Verzorger  H. Singh 

Terreinknecht  J. Lankveld 

Kantine  H. Beerten c.s. 

Jeugdleiders: L. Vos, B. Slot, C. Storkhorst, R. Doppen, 

J. te Molder, W. Kolkman, H. Toebes,  

 P. Holkenborg, W. Waalderbos, F. Harbers, 

R. Klein Goldewijk, J. Nijenhuis,  

 V. Klein Niënhuis 

 
1 De wedstrijden worden gespeeld volgens de bepalingen 

en reglementen van de KNVB en de toernooicommissie, 

2 Voor de aanvang van het toernooi dient elke aanvoerder 
van zijn elftal een elftalopgave in te leveren bij de 

toernooikommissie, subcommissie voetbal. 

3 In het elftal mogen alleen spelers voetballen die 
vermeld staan bij de elftalopgave, in hoge 

uitzonderingen, na overleg met en toestemming van de 

subcommissie J.K. Toernooi zal hiervan eventueel 

afgeweken kunnen worden. 

4 Indien later mocht blijken dat ongerechtigde spelers 
zijn uitgekomen, zullen de wedstrijden van betreffende 

elftal als niet gespeeld worden beschouwd en zal de 

uitslag bepaald worden door de subcommissie voetbal. 

5 De wedstrijdduur is lx 30 minuten, zonder pauze. Het 
eindsignaal van de ene wedstrijd ie tevens het 

beginsignaal van de volgende wedstrijd (wisseltijd 

wedstrijd inbegrepen in speeltijd). 

6 Ieder elftal ie verplicht tenminste 5 minuten voor de 
aanvang van de te spelen wedstrijd bij het aangewezen 

speelveld aanwezig te zijn. Het eerstgenoemde elftal 

trapt af, terwijl de tegenpartij begint met het 

verdedigen v.h. doel met de hulplat, die door de 

toernooikommissie geplaatst wordt. 

7 Wanneer een elftal niet op tijd aanwezig is, of niet 
beschikt over minimaal 8 spelers, gaat de wedstrijd 

verloren in 2-0. 

8 Winnaar is het elftal dat de meeste punten heeft 
behaald. Mochten er 2 of meer elftallen een gelijk 

aantal punten hebben behaald dan beslist het 

doelsaldo. Mocht dit ook gelijk zijn, dan beslist het 

resultaat van de onderlinge wedstrijd. 

Mocht dit ook gelijk zijn dan worden er door ieder 

elftal 5 strafschoppen, door 5 verschillende spelers 

beurtelings genomen.  

Is na afloop van deze reeks strafschoppen de stand nog 

gelijk, dan wordt er door elk der elftallen en weer 

door verschillende spelers beurtelings een strafschop 

genomen, totdat na een gelijk aantal strafschoppen de 

ene partij één doelpunt meer heeft behaald dan de 
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andere partij. Strafschoppen worden door beide 

partijen genomen op een doel zonder hulplat. 

9 Protesten tegen scheidsrechterlijke beslissingen zijn 
niet mogelijk. 

10 De toernooicommissie rekent op de volledige 
(sportieve) medewerking van alle deelnemende 

elftallen. 

11 Reglement in verband met de onderlinge verhoudingen In 
iedere wedstrijd wordt gebruik gemaakt van hulplatten 

door één van de twee teams, en wel door het team dat 

het laagst genoteerd staat in de volgende rij 1 – 2 – 

3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 - 9 

TEVENS speelt het 1e elftal vanaf het 4e elftal(het 2e 

vanaf het 4e; het 3e vanaf het 6e het 4e vanaf het 7e 

het 5e vanaf het 8e het 6e vanaf het 8e) zonder 

keeper. De elftallen die zonder keeper spelen mogen 

wel gebruik maken van 11 veldspelers. 

12 I.v.m. het tekort aan douche- en omkleedruimte worden 
de spelers dringend verzocht zich zoveel mogelijk 

thuis om te kleden en te douchen. 

13 Shirtindeling 
1e wit (RKZVC) 6e rood (RKZVC) 

2e blauw (nieuw RKZVC) 7e groen (stoverink) 

3e geel(Kevelder) 8e wit + overgooier 

4e groen (RKZVC) 9e oranje (Kemkens) 

5e lichtblauw (B.t.B.) A zwart (Long-John) 

De aanvoerders zijn verantwoordelijk voor het 

terugbezorgen van de shirts. 

14 In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, 
beslist de toernooicommissie, afd. voetbal. Tegen haar 

beslissingen is geen beroep mogelijk. 

15 Veel succes en PLEZIER. (subcommissie-voetbal: Hemmie 
Hummelink, Hemmie Toebes en Laurens Knippenborg. 

 

WEDSTRIJDSCHEMA JAN KNPPENBORG - TOERNOOI 
NB - eerstgenoemde elftal trapt af. 

  - tweede genoemde elftal verdedigt het doel met 

  hulplat. 

 - in de kolom opmerking wordt aangegeven wanneer een 

  elftal zonder keeper moet spelen,  

 - het getal tussen haakjes staat voor het veld, 

  waarop gespeeld wordt. 

 

 

    Veld Opmerking Scheidsrechter 
17.00 - 17.30 4-6 1 - T. te Vogt 
17.00 - 17.30 5-7 2 - W. Dorsthorst 
17.30 - 18.00 1-3 1 - T. te Vogt 
17.30 - 18.00 A-8 2 - W. Dorsthorst 
18.00 - 18.30 2-9 1 2 z.k. J. Bouwmeester 
18.00 - 18.30 4-7 2 4 z.k. Beunk 
18.30 - 19.00 1-6 1 1 z.k. J. Bouwmeester 
18.30 - 19.00 5-A 2 5 z.k. Beunk 
19.00 - 19.30 2-8 1 2 z.k. W. Dorsthorst 
19.00 - 19.30 3-9 2 3 z.k. T. te Vogt 
19.30 - 20.00 1-7 1 1 z.k. W. Dorsthorst 
19.30 - 20.00 4-A 2 4 z.k. T. te Vogt 
20.00 - 20.30 2-5 1 2 z.k. Beunk 
20.00 - 20.30 6-9 2 6 z.k. J. Bouwmeester 
20.30 - 21.00 3-8 1 3 z.k. T. te Vogt 
21.00 - 21.30 best-supp 2 1 z.k. A. Domhof 
21.30 - 22.00 1-4 3 1 z.k. Beunk 
22.00 - 22.30 5-8 3 5 z.k. A. Domhof 
22.30 - 23.00 1-9 3 1 z.k. J. Bouwmeester 
23.00 - 23.30 4-5 3 - Beunk 
23.30 - 00.00 9-8 3 - A. Domhof 
00.00 - 00.30 1-5 3 1 z.k. A. Vink 
00.30 - 01.00 4-8 3 4 z.k. A. Vink 
01.00 - 01.30 5-9 3 5 z.k. M. Simons 
01.30 - 02.00 1-8 3 1 z.k. M. Simons 
02.00 - 02.30 4-9 3 4 z.k. A. Vink 
02.30 - 03.00 2-6 3 2 z.k. A. Vink 
03.00 - 03.30 3-7 3 3 z.k. M. Simons 
03.30 - 04.00 2-A 3 2 z.k. M. Simons 
04.00 - 04.30 3-6 3 - T. Ebbers 
04.30 - 05.00 7-A 3 - T. Ebbers 
05.00 - 05.30 2-3 3 - Cl. Knippenborg 
05.30 - 06.00 6-7 3 - Cl. Knippenborg 
06.00 - 06.30 3-A 3 3 z.k. T. Ebbers 
06.30 - 07.00 2-7 3 2 z.k. T. Ebbers 
07.00 - 07.30 6-A 3 6 z.k. Cl. Knippenborg 
07.30 - 08.00 3-5 1 3 z.k. Cl. Knippenborg 
08.00 - 08.30 7-8 1 - T. Ebbers 
08.30 - 09.00 2-4 1 1 z.k. Cl. Knippenborg 
09.00 - 09.30 1-A 2 1 z.k. B. Hummelink 
09.00 - 09.30 7-9 1 - L.A. Korten 
09.30 - 10.00 6-5 1 - B. Hummelink 
10.00 - 10.30 3-4 1 - L.A. Korten 
10.30 - 11.00 9-A 1 - B. Hummelink 
11.00 - 11.30 6-8 1 6 z.k. B. Hummelink 
11.30 - 12.00 1-2 1 - L.A. Korten 
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WEDSTRIJD BESTUUR - SUPPORTERS 

 

Deze wedstrijd wordt gespeeld op zaterdag 27 april van 

21.00 uur tot 21.30 uur. 

 

Opstelling Bestuur  

Bennie Domhof (doel), Theo Bekken (rechtsback) 

Leo Stoltenborg (stopper), Jan Cuppers ( linksback), 

Ruud Jansen (voorstopper, Ben Hoenderboom (rechtshalf), 

Aloys Wieggers (midden-middenveld), Rien v. ‘t. 

Bolscher, (linkshalf), Willy Slot (rechtsbuiten), 

Wim Domhof (spits), Andre v.d. Wetering (linksbuiten) 

Jan Lankveld (leider/grensrechter). 

 

Opstelling Supporters 

o.a. Bennie Boomgaars, Paul Holkenborg, Anton Hummelink, 

Henk Massop, Jopie Klein Holkenborg, Henrie Krabbenborg, 

Jan Wisselink, Bertus Holkenborg, Willy Klein 

Holkenborg, Gerard Klein Holkenborg, Bertus Bekken, Leo 

Hulshof, Theo Heutinck, Hemmie Penterman, Joop 

Donderwinkel, Jan Krabbenborg e.a. 

 

 

WEDSTRIJDSCHEMA JEUGDVOETBAL 

 

N.B. - Het getal tussen haakjes staat voor het veld, 

waarop gespeeld wordt. 

 

    
  Scheidsrechter 

12.00 - 12.20 ZVC F1 - Ruurlo F1  Freddie Bokkers 

12.00 - 12.20 ZVC F2 - Ruurlo F2  René Doppen 

12.20 - 12.40 ZVC F1 - Ruurlo F2  Hemmie Hummelink 

12.20 - 12.40 ZVC F2 - Ruurlo F1  Freddie Bokkers 

12.45 - 13.05 ZVC E1 - Ruurlo E1  René Doppen 

12.45 - 13.05 ZVC E2 - Ruurlo E2  Hemmie Hummelink 

13.05 - 13.25 ZVC E3 - Ruurlo E3  René Doppen 

13.05 - 13.25 ZVC E1 - Ruurlo E2  Freddie Bokkers 

13.30 - 13.50 ZVC E2 - Ruurlo E3  Hemmie Hummelink 

13.30 - 13.50 ZVC E3 - Ruurlo E1  Freddie Bokkers 

14.00 - 14.20 ZVC D1 - Ruurlo D1  Hemmie Hummelink 

14.00 - 14.20 ZVC D2 - Ruurlo D2  René Doppen 

14.20 - 14.45 ZVC D3 - Ruurlo D3  Bennie Slot 

14.20 - 14.45 ZVC D4 - Ruurlo D4  Marcel Oriëns 

14.45 - 15.05 ZVC D1 - Ruurlo D2  Bennie Slot 

14.45 - 15.05 ZVC D2 - Ruurlo D1  Marcel Oriëns 

15.05 - 15.30 ZVC D3 - Ruurlo D4  Bennie Slot 

15.05 - 15.25 ZVC D4 - Ruurlo D3  Marcel Oriëns 

15.30  PENALTY-BOKAAL BCDEF  Henri Hummelink 

14.30 - 15.30 ZVC C - Ruurlo C Frans Klein Zeggelink 

15.45 - 16.45 ZVC B - Ruurlo B Frans Klein Zeggelink 

Zondag       

09.30 - 10.10 ZVC B - ZVC C Willy Hummelink 

10.10 - 10.30 ZVC F1 - ZVC F2 Antoon Hummelink 

10.10 - 10.30 ZVC E1 - ZVC E2 Willy Hummelink 

10.30 - 10.50 ZVC E1 - ZVC E3 Antoon Hummelink 

10.50 - 11.10 ZVC E2 - ZVC E3 Willy Hummelink 

11.15 - 11.35 ZVC D1 - ZVC D2 Bennie Slot 

11.15 - 11.35 ZVC D3 - ZVC D4 Antoon Hummelink 

11.40 - 12.00 ZVC D1 - ZVC D3 Willy Hummelink 

11.40 - 12.00 ZVC D2 - ZVC D4 Bennie Slot 

10.30  FINALE PENALTY-BOKAAL 
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Onderstaande spelers nemen op 27 april a.s. deel aan 

de voorronde van de strijd om de penalty bokaal. 

Iedere deelnemer neemt 3 penalties en de beste van 

ieder elftal gaat over naar de finale op zondag. 

Keeper op de zaterdag is Jan Beerten. 

Keeper op de zondag is Jos Knippenborg.  

Deelnemers; Mathieu te Mursche (winnaar 1984) 

 

B Walter Heutinck E Dennis Krabbenborg 

 John Eekelder  Leon Massop 

 Wilco Wopereis  Mike Reukers 

C Stef Rouwhorst E2 Marthijn Waalderbos 

 Marco Spekschoor  Björn Domhof 

 Erik kl. Goldewijk  Cristian Bokkers 

D D Ard Wissink F Joris Beerten 

 Martin Wopereis  Jelle VOsters 

 Guido Nobbenhuis  Mathieu Boomgaars 

D2 Eddie Rensink F2 Tenno Kolkman 

 Raymond Spekschoor  Ernst Domhof 

 Rolf Penterman  Mark Krabbenborg 

 

Tijdstippen op zaterdag 27 april 

15.30uur: B 

15.45uur: F 

16,00uur: D en E 

16.20 uur: C 

 

Schietafstanden 

B/ll m. C/10 me D/9 m. E/8 m. F/6 m, 

 

FINALE; Zondag 28 april, aanvang 10.30 uur. 

 

 

PROGRAMMA ONDERSTEUNENDE ACNVITEITEN 

 

1. Gedurende het gehele gebeuren zijn op het terrein 
“drankjes en hapjes” (op zaterdagavond zelfs 

uitgebreide barbequegerechten) te verkrijgen. 

Alle prijzen zijn voor deze speciale gebeurtenis 

aangepast en liggen op inkoopniveau. Tussen 02.00 en 

05.00 uur geldt een verbod op alcoholgebruik). 

2. Gedurende het gehele gebeuren worden enerzijds ter 
vermaak en anderzijds om "dode!' momenten voor spelers 

en / of toeschouwers te overbruggen videofilms 

gedraaid in de bestuurskamer. 

Op onderstaande tijdstippen zullen de met name 

genoemde films een aanvang nemen, opdat belang- 

stellenden daar den zoveel mogelijk rekening mee 

kunnen houden. 

 
14.00 uur Asterix de Galliër (een tekenfilm, die niet 

alleen voor de F en E pupillen leuk is) 

17.OO uur Even en Oneven (Bud Spencer / Terence Hill) 

20.00 uur Stripes (Bill Murray) 

23.OO uur Life of Brian (Monty Python) 

02.00 uur NachtfiLm “Ob Dirnl oder Lederhosen” 

 

In de resterende uren kan een keuze genaakt worden uit 

o.a. de volgende titels: 

1: WK-74 2: WK-78 3: Tom en Jerry  

4: Van Straat tot Stadion/Vanenburg 

5: 100 mooiste doelpunten in Nederland (83/84) 

6: Concerten Rockpalast (Yes, U2, Pretenders), Joe 

Cocker, Mink de Ville, Talk-Ta1k, Billy Joël) 
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3. Tijdens het marathonweekend is er een kleine foto-
expositie van oud fotomateriaal. 

 

4. Zaterdag 27 april 
16.00-20.00 Disco voor de jeugd in de kantine m.m.v. 

disco “Sky-Line” o.l.v. de gebroeders 

Knippenborg. 

vanaf 20.00 Gezellige achtergrondmuziek in de kantine. 

 

5. Zondag 28 april 
12.00 uur Optreden Harmonie en Schutterij. 

Prijsuitreiking Jan Knippenborg- Toernooi 

en Penalty-bokaal. 

Vanaf 13.00 Optreden Boerenkapel tijdens  "nazitfeest" 

 +13.30 Optreden Buutreedner "Brandholt" 

 

 

MET DANK AAN ALLEN, DIE DIT JUBILEUM-BOEKJE HEBBEN 

GEMAAKT, DAT WAT HET GEWORDEN IS. 

IN BIJZONDER DIE PERSOTEN DIE MIDDELS INTERVIEUWS DE 

BENODIGDE FEITEN EN GEGEVENS HEBBEN VERSTREKT EN DE 

REDACTIE SPORTBLAD P10T VOOR HAAR TECHNISCHE SUPPORT. 

 

 


