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40 jaargang nummer 4 

 

Beste Lezers 
 
Hier is dan de vierde voorzet van dit 
seizoen. De competitie loopt naar het 
einde. De elftallen zijn weer volop 
aan het voetballen. Afgelaste 
wedstrijden worden ingehaald. Er 
moet ook al doordeweeks ingehaald 
worden. Dat vraagt weer veel 
van spelers en leiders. 
 
Er zijn op dit moment nog enkele 
teams die lekker bovenin meedraaien. 
We hopen op een mooi slot van de 
competitie voor deze teams. 
Afgelopen weekend was het een 
inhaal weekend. Voor de meeste 
jeugdteams betekende het een vrije 
zaterdag. De jeugdleiders en 
jeugdtrainers hadden met elkaar een 
leuk onderling toernooi 
georganiseerd. Ze hadden er 
prachtig weer bij, dus al met al een 
geslaagde dag. Helaas kwam er later 
op de dag een eind aan het 
bekeravontuur van de C1. Zij 
verloren in de halve finale van 
Lochuizen met 1-2. Jammer jongens, 
volgende keer beter. 
 
De potgrondactie is geweest. Alle 
potgrond is dankzij de inzet van de 
vele vrijwilligers verkocht. Daarvoor 
onze dank. In deze editie vind je 
weer de email van. Deze keer had 
Maurice Barts de eer. Het interview is 
dit keer met Kisfeld, een van onze 
Duitse sponsors. Uiteraard houden 
onze correspondenten van de 
elftallen u weer op de hoogte van de 
stand van zaken. 
Er zijn enkele interviews met de 
pupillen van de week in deze editie 
terug te vinden. 
 
Groet, 
De redactieNick Scholten, Sandra, 
Schepers, Heino Meddeler, Barry 
Meddeler, Maurice ten Barge 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Felicitaties 
 
Wij feliciteren Henk en Marietje 
Roossink met hun 40 jarig 
huwelijk. 

In dit nummer…  
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12 Email van Maurice Barts 
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Dag beste lezers, 
 
Even iets van het bestuur in deze 
een na laatste Voorzet van het 
seizoen. Voetballend gaat het 
allemaal zeer voorspoedig, de jeugd 
draait naar behoren, zaterdag heeft  
het C-eltal net de finale van de beker 
niet gehaald wat natuurlijk wel 
jammer is maar volgend jaar is er 
weer ’n kans. Ook de dames doen 
het goed m.n. het eerste die doen 
nog echt mee voor het 
kampioenschap het 2e dameselftal 
gaat steeds beter draaien en het is 
ook zeker de bedoeling om volgend 
jaar weer 2 dameselftallen te hebben. 
Bij de senioren gaat het ook prima, 
het 1e doet nog mee voor de prijzen 
want die staan op dit moment van 
schrijven op een 3e plaats achter 
Buurse en Bentelo. 
 
 
De senioren- en jeugdcommissie zijn 
weer volop bezig met de eltalindeling 
voor volgend seizoen. Omdat er 
volgend jaar veel spelers met 
dispensatie moeten spelen is de 
jeugdcommissie in nauwe 
samenwerking met de 
seniorencommissie bezig om, als 
overbruggingsjaar, het A-elftal in z’n 
geheel over te laten gaan naar de 
zaterdag en dat wordt dan een 
zaterdag seniorenelftal de gedachte 
hierachter is om het elftal te laten 
proeven aan de senioren en toch bij 
elkaar te laten voetballen. 
 
 
Over de privatisering is al veel 
geschreven en gezegd maar we zijn 
nu toch echt in de afrondende fase,  

 
het stichtingsbestuur is bekend, 
voorzitter Henk Roossink, secretaris 
Nick Scholten en penningmeester 
Chantal Veldhuis. Er hebben zich al 
aardig wat vrijwilligers opgegeven 
om alle werkzaamheden te 
verrichten die gedaan moeten 
worden. Er zijn verschillende 
machines aangeschaft waaronder 
een zelfrijdende grasmaaier 
compleet met rol en opvangbak waar 
ook in de herfst het blad mee 
opgeveegd kan worden. 
 
Dan is er nogmaals van het bestuur 
het verzoek aan onze supporters om 
tijdens de wedstrijden geen glaswerk 
mee naar buiten te nemen het is 
voor ons als bestuursleden niet de 
bedoeling om als een soort 
politieagent langs het veld te lopen, 
als onze eigen supporters zich al 
houden aan deze gedragsregel dan is 
het voor de bezoekende supporters 
ook beter te begrijpen als er iets van 
gezegd wordt.  Bij controle door de 
KNVB kan het punten kosten, alvast 
bij voorbaat dank hiervoor.  
 
 
Dan is er van Estinea het verzoek 
gekomen om een aanspreekpunt te 
hebben en dat is Gonnie Mellink 
geworden. Zij gaat 1 keer in de 
maand met Estinea om de tafel 
zitten en die gesprekken worden dan 
teruggekoppeld  naar het bestuur. 
 
Nick Lamaker. 
 
 
 

 

Van de bestuurstafel 



Reclameborden 
    

 Rekken   
Sportclub Rekken Club van 100 Eijsink Afbouw 
de Hoeve Reinders Ambachtelijke slagerijen Beusink Loon- en grondverzetbedrijf 
Riethorst recreatie metaaltechniek Kerkemeijer Café, zalen- en bowlingcentrum 
Roossink Bouwbedrijf Winkelhorst Loon- en grondverzetbedrijf 
Ten Haken Installatietechniek Rotering Café - biljart - kapsalon 
Martien Papenborg Music power recreatie Heujbaal FM Piraat 
Ten Barge Tegelwerken Barts Installatietechniek BV 
T. Reinders Vee en varkenshandel Geesink Bouwbedrijf 
Michoruis H.M. Hondentrimmer Schutten Antiek Restauratie Atelier 
H. Scholten Cementdekvloeren ten Brinke Fiets- en kanoverhuur 
Lamaker Hondentrimsalon de wever A. Neyhuys Keuken montage timmerwerken 
R Nijhof Hondenhotel Vos Smederij 
Lageschaar Riool Grondwerk Straatwerk 

Dienstverlening  
Schagen/ 
Huybrechts Boerderij de Dennenkamp 

  Tenkink Landrovers Only 
    

 
 Shirtsponsors Sp. Rekken 
    

1e elftal: 
    Barts Installatietechniek 
 

2e elftal: 
Auto Huitink 

 
 3e elftal: 
Reiners Ambachtelijke slagerijen de Hoeve 
Vee- en varkenshandel 

 
4e elftal: 
Ten Haken Installatietechniek 

 
  5e elftal: 
  Winkelhorst Loon- en grondverzet 

 
1e Dames elftal: 
Beusink Loon- en grondverzet 
 

2e Dames elftal: 
Beusink Loon- en grondverzet 

 
 Juniorenelftallen (ABC): 
Roossink Bouwbedrijf  

 
  D-elftal 
  Grenszicht Café Restaurant Zalen 
 

Reserveshirts: 
Barts Installatietechniek 

 

Lichtenvoorde 
www.oostgelre.org 

www.startnederland.nl 
Dusseldorf   Slopers en 

handelbedrijf 
 

Enschede 
Grolsch Bierbrouwerij 

 
Aalten 

OWM Verzekerningen 
 

Rietmolen 
Nienhuis        Transportbedrijf 

Haaksbergen 
Hulshof Oliehandel tankstation 
Unive Verzekeringen 
Nijhof Kwekerij 
Ter Avest Sportzaak 
Breukers Electro 
Kl. Poelhuis Bouwbedrijf 
Goering Grondverzetbedrijf 
Stien n Boer Recreatiehof 
Notenboom 
&Valkenaar Slapen 

R. Wichers 
Schreur Kwekerij 

Langezaal Grondwerk 
Ten Hagen Schilderswerk 
Auto Asbroek Autobedrijf 

Neede 
NECO               Kraanverhuur 
Koenders     Leidekkersbedrijf 
 

Borculo 
Autoschade Beerten - Iliohan 

Schuurman Intersport 
 

Groenlo 
Hamelandgroep Hacron 

Auto Huitink 
ASN Eijsink 

Ten Bullte Hout&Vloeren 
 

Doetinchem 
VRD promotie 

 

Duitsland 
Brockin Fenster OHG 
Kisfeld boombehand.  

Ten Bulte Holz 

     Eibergen   
Marco Brouwer Financiele diensten Plus Koenders Supermarkt 
Penterman Bouwbedrijf Hartgerink Garagebedrijf 
Boenders Keurslager Rabobank Geldzaken 
Stellinga Verkeersschool DTN Dakkapellen 
Somsen Hoveniersbedrijf Berenpas Garagebedrijf 
Van Wijnen Bouwbedrijf Hartemink Verkeerschool 
P Bauhuis Kormelink Schilderwerken Roosenbeek Juwelier-opticien 
Grooters Garagebedrijf  Hasselo Landbouw en loonbedrijf 
Rene Isverdink Polyurethaan gieterij Ned Wormgoor Makelaardij Assurantiekantoor 
Woonidee Woninginrichting Heinhuis Auto en metaalrecycling 
Te Koppele Bouwartikelen Bennink Assurantie 
Vermeulen Profile Tyrecenter Tijink Café 
Kiffen Schildersbedrijf C1000 Supermarkt 
OWB Achterhoek Financiële diensten Hofland Optiek 
André Voortman Dakbedekkingen Sport Inn Uw voetbalspeciaalzaak 
de Klok Café Restaurant Zalen   

Foto pupil van de week: 

http://www.oostgelre.org
http://www.startnederland.nl
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Elftal G W GL V P DPV DPT Elftal G W GL V P DPV DPT

1 Buurse 1 18 13 3 2 42 59 17 1 Bon Boys 9 16 14 2 0 44 73 15
2 Bentelo 1 17 13 0 4 39 52 22 2 Witkampers 7 16 12 3 1 39 76 32
3 Witkampers 1 18 12 2 4 38 63 20 3 SVBV 4 16 8 2 6 26 47 48
4 Rekken 1 18 12 1 5 37 42 22 4 GSV '63 4 15 8 0 7 24 52 48
5 Holten 1 17 9 3 5 30 29 24 5 EGVV 2 16 7 2 7 23 58 43
6 VIOS B. 1 16 6 4 6 22 21 36 6 Hoeve Vooruit 5 16 7 0 9 21 37 46
7 TVO 1 17 6 2 9 20 35 34 7 Ruurlo 5 16 6 2 8 20 45 58
8 BSC Unisson 1 17 6 2 9 20 22 37 8 Rekken 5 15 6 1 8 19 44 52
9 Erix 1 18 6 1 11 19 28 37 9 Erix 5 16 4 3 9 15 41 72

10 DEO 1 16 4 2 10 14 27 41 10 Rietmolen 5 15 3 5 7 14 28 44
11 Lochuizen 1 18 3 2 13 10 29 77 11 VIOS B. 6 16 3 3 10 12 24 46
12 Klein Dochteren 1 18 2 2 14 8 17 57 12 Lochuizen 4 15 2 5 8 11 23 44

Elftal G W GL V P DPV DPT Elftal G W GL V P DPV DPT

1 Bon Boys 4 15 12 1 2 37 49 16 1 Hoeve Vooruit DA2 15 12 0 3 36 60 22
2 Neede 3 14 9 3 2 30 44 23 2 Meddo SC DA1 13 11 0 2 33 78 13
3 GFC 2 14 8 4 2 28 32 18 3 Rekken DA1 14 10 2 2 32 79 11
4 Markelo 3 14 7 3 4 24 27 18 4 Ratti DA1 14 9 2 3 29 49 13
5 Buurse 2 15 5 6 4 21 33 27 5 Reunie DA1 13 8 2 3 26 46 16
6 Rietmolen 2 15 6 3 6 21 29 36 6 FC Trias DA2 12 6 0 6 18 31 36
7 HSC '21 4 15 6 3 6 21 22 30 7 Winterswijk DA1 15 5 0 10 15 31 48
8 Hoeve Vooruit 2 15 5 2 8 17 32 42 8 VIOS B. DA2 13 3 1 9 10 14 39
9 Rekken 2 13 4 3 6 15 21 22 9 Erix/KSV DA1 13 2 3 8 9 15 34

10 Haaksbergen 2 15 3 2 10 11 23 38 10 Rood Zwart DA2 12 1 1 10 4 11 90
11 BSC Unisson 2 15 3 1 11 10 22 45 11 GFC DA1 14 1 1 12 4 8 100
12 GSV '63 2 14 2 3 9 9 14 33 12 Lochuizen 4 15 2 5 8 11 23 44

Elftal G W GL V P DPV DPT Elftal G W GL V P DPV DPT

1 GFC 3 16 11 2 3 35 67 33 1 Halle DA1 17 14 1 2 43 69 9
2 Hector 6 14 11 1 2 34 65 25 2 Haaksbergen DA1 15 11 3 1 36 73 14
3 Buurse 3 15 9 3 3 30 39 26 3 MEC/Bredevoort DA2 15 11 3 1 36 69 13
4 Rietmolen 3 13 9 1 3 28 44 19 4 Gendringen DA2 16 11 0 5 33 60 22
5 BSC Unisson 3 15 7 4 4 25 40 36 5 DEO DA1 17 10 1 6 31 78 27
6 Bentelo 3 16 7 2 7 23 34 39 6 SDOUC DA2 15 7 1 7 22 45 31
7 HSC '21 7 16 6 1 9 19 44 38 7 AD '69 DA2 14 6 1 7 19 40 40
8 Lochuizen 2 15 4 5 6 17 26 39 8 Ruurlo DA1 16 6 1 9 19 51 48
9 Witkampers 6 16 4 2 10 14 27 50 9 Ratti DA2 16 5 1 10 16 25 82

10 Rekken 3 13 4 1 8 13 22 27 10 Rekken DA2 16 2 2 12 8 18 62
11 Lochem SP 6 16 2 4 10 10 33 66 11 Vosseveld DA1 16 1 4 11 7 13 64
12 Hoeve Vooruit 3 15 3 0 12 9 43 86 12 Bon Boys DA1 15 0 2 13 2 4 133

Elftal G W GL V P DPV DPT

1 Winterswijk 6 15 12 1 2 37 59 30
2 Vosseveld 4 16 12 1 3 37 79 33
3 WVV '34 6 16 9 1 6 28 48 45
4 Keijenburg. Boys 4 15 7 3 5 24 58 44
5 VIOS B. 8 15 7 3 5 24 47 36
6 Markelo 8 15 7 2 6 23 60 55
7 Longa '30 11 15 5 5 5 20 51 44
8 SVBV 3 15 5 2 8 17 43 55
9 Grol 8 14 5 1 8 16 53 47

10 Neede 7 15 4 3 8 15 44 54
11 Rekken 4 13 3 3 7 12 40 60
12 Hector 8 14 0 1 13 1 22 101

Stand 2 e Elftal  (4 e Klasse)

Stand 3 e Elftal  (6 e Klasse)

Stand 4 e Elftal  (7 e Klasse)

Stand 5 e Elftal  (7 e Klasse)

Stand Dames 1 Elftal  (4 e Klasse)

Stand Dames 2 Elftal  (5 e Klasse)

Stand 1 e Elftal  (5 e Klasse B)

 

Tussenstand en verslagen  Senioren 



HASSELO
ongediertebestrijding
wespen, houtworm, boktor, ratten, muizen, 
kakkerlakken, vlooien, enz.

Voor uw probleem 
hebben wij de oplossing!

Rekkensebinnenweg 16
7152 AK Eibergen
T:0545-431266 F:0545-431761 M: 06-53245827

E: hasselo@planet.nl

CPMV gecertificeerd

HASSELO
ongediertebestrijding
wespen, houtworm, boktor, ratten, muizen, 
kakkerlakken, vlooien, enz.

Voor uw probleem 
hebben wij de oplossing!

Rekkensebinnenweg 16
7152 AK Eibergen
T:0545-431266 F:0545-431761 M: 06-53245827

E: hasselo@planet.nl

CPMV gecertificeerd

mailto:hasselo@planet.nl
mailto:hasselo@planet.nl
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Rekken 4 

 
 
Na een lange, lange winterstop is de 
competitie weer hervat. Het vierde 
speelde de eerste wedstrijd na de 
winterstop tegen Winterswijk, de 
nummer 2 in de competitie. Uit werd 
nipt verloren door een bokje van de 
keeper. Het vierde zag dus kansen. 
Ook in deze wedstrijd waren we 
voetballend 80 minuten de baas. 
Alleen duurt een wedstrijd 90 
minuten. De eerste helft waren we 
heer en meester. Door de harde wind 
kwam Winterswijk er in de eerste 
helft nauwelijks aan te pas. De 
schoten uit de tweede lijn en de 
kansen die het vierde creëerde 
troffen echter geen doel, zodat we 
met een brilstand (0-0) gingen 
rusten. Na de thee begonnen we niet 
scherp, kregen we binnen 10 
minuten 3 goals tegen, waarvan 1 
penalty, na een niet zo handige 
overtreding van onze spits. 
Aanvallers moeten ook niet 
meeverdedigen. Na die 10 minuten 
trokken we de wedstrijd weer naar 
ons toe. Er werd ook gescoord, dus 
de achterstand bedroeg nog maar 
twee doelpunten. Dat soort kunstjes 
hebben we al vaker geflikt, dus 
iedereen geloofde er in. Er werd 
fanatiek gejaagd op de 
aansluitingstreffer. Helaas viel die 
niet. Wel konden we nog een 
tegentreffer noteren, na wederom 
een bok van de keeper. Zelfde bok 
(bal door de benen laten glippen), 
zelfde tegenstander, alleen een 
andere keeper. Helaas, de eerste 
wedstrijd na de winterstop ging 
verloren na een goede pot voetbal. 
Wederom lag het programma een 
paar weken stil. In het 
carnavalsweekend moest er 
ingehaald worden. Koploper 
Vosseveld kwam naar Rekken. Een 
leuke pot voetbal was het gevolg. 
Kansen over en weer. We kwamen al 
vlot in de eerste helft op 1-0. Nog 
voor rust kwam Vosseveld op gelijke 

hoogte. Hierna ging onze spits wat al 
te fanatiek jagen. Hierdoor liep hij 
zichzelf voorbij, dus nog voor rust 
liet hij zich even wisselen. Onze 
invaller (half uur Hartemink) prikte 
de 2-1 binnen. Gouden wissel dus! 
Na de rust werd er door Rekken niet 
meer gescoord. Kansen kregen we 
echter wel, maar Vosseveld kreeg 
hulp van onze eigen spelers. Na een 
goed ingeschoten bal op het doel van 
Vosseveld was het een speler van 
Rekken die een doelpunt wist te 
voorkomen. Vosseveld scoorde nog 
wel een keer. Eindstand 2-2. Een 
prima resultaat tegen de koploper.  
Een week later kwam Markelo naar ’t 
Aterloo. Deze wedstrijd heeft uw 
verslaggever niet meegespeeld, 
omdat het vijfde versterking nodig 
had. Ik kan er dus niet al teveel over 
vertellen. De eindstand was 2-2. Er 
had wel meer ingezeten werd na de 
tijd in de kantine tijdens de evaluatie 
verteld. 
Zondag 20 maart stond de 
uitwedstrijd naar Grol op het 
programma. Bij de tegenstander 
stond oud ploeggenoot Kidas in het 
veld. Op het kunstgras van Grol wist 
Rekken na een snelle aanval over 
rechts op 1-0 te komen. De bal werd 
strak voorgeschoten en onze spits 
tikte hem goed binnen bij de tweede 
paal. Een paar minuten later was het 
al weer raak. Wederom werd de 
rechtsbuiten diep gestuurd. Hij ging 
alleen op de keeper af en wist deze 
te passeren. Helaas raakte onze 
ervaren rechtsbuiten bij deze actie 
geblesseerd. We hopen dat hij snel 
hersteld. Grol wist maar een kans te 
creëren, maar die werd er goed 
uitgetikt door onze doelman. Toch 
kwamen de gastheren terug in de 
wedstrijd. Vlak voor rust werd een 
schot uit de tweede lijn in de 
bovenhoek gekruld. Ruststand 1-2 in 
het voordeel van Rekken. We 
begonnen ook goed aan de tweede 
helft. Grol mocht tot de middellijn 
het spel maken. Daarna werd goed 
druk gezet, werd er snel 
omgeschakeld en braken we op 
rechts door. Het werd 1-3. Hierna 
kregen we genoeg mogelijkheden en 
kansen om de wedstrijd in het slot te 



Zi
Zo Kado

Grotestraat 80
7151 BD Eibergen
Tel: 0545-476158
Fax: 0545-476158
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gooien, maar de bal wilde er maar 
niet in. Na een uitbraak van Grol 
stond onze defensie verkeerd en 
werd het 2-3. Niks aan de hand zou 
je zeggen, maar er ontstond toch 
wat paniek toen de bal maar niet uit 
de zestien wilde. Onze rechtsback 
ging er vervolgens wat al te driest in. 
Penalty voor Grol en het stond 3-3. 
En de wedstrijd duurde niet lang 
meer. Een zekere overwinning wordt 
in een paar minuten uit handen 
gegeven. Gelukkig kregen we even 
later een vrije trap op de rand van 
de zestien. De keeper van Grol 
metselde een muur, maar de bal 
werd keihard door de muur in de 
goal geschoten. Eindstand 3-4. 
Zondag 27 maart kwam Longa 
naar ’t Asterloo. Vanwege 
spelersgebrek deed er een oude 
bekende bij het vierde mee. Erik H. 
maakte een naar eigen zeggen 
eenmalige rentree in het vierde. Het 
vierde begon goed aan de wedstrijd. 
Er werd goed gevoetbald, al stond 
het middenveld wel wat diep bij tijd 
en wijle, waardoor er ook ruimte aan 
Longa werd weg gegeven. Een vrije 
trap werd goed voor gegeven bij de 
tweede paal. De bal leek voor het 
intikken, maar helaas… het doelpunt 
viel niet. Uit een van de spaarzame 
uitvallen van Longa viel het doelpunt 
aan de andere kant. Uit een corner 
werd de bal goed ingekopt bij de 
tweede paal. De keeper was kansloos. 
Een 0-1 stand geheel tegen de 
verhouding in was het gevolg. Het 
vierde liet de kop niet hangen en 
bleef de vrije man zoeken en vinden 
en drukt Longa terug op eigen helft. 
Helaas viel de gelijkmaker maar niet.  
Na rust ging het vierde vrolijk verder 
met het terugdringen van Longa. 
Longa kwam er nog maar sporadisch 
uit. Die waren wel gevaarlijk, maar 
onze keeper stond elke keer weer 
goed in de weg en bleef de rust zelve. 
Dat bewees hij nog maar eens door 
een speler van Longa vakkundig uit 
te kappen toen deze druk probeerde 
te zetten. Er werden kansen 
gecreëerd door het vierde, maar de 
gelijkmaker viel maar niet. Na een 
schermutseling tussen een speler 
van ons en een speler van Longa 

werd de wedstrijd met 20 spelers 
uitgespeeld.  
Wij gingen achterin 1 op 1 spelen. 
Dit pakte goed uit, want we waren 
heer en meeste. Er werden enkele 
flinke kansen gecreëerd, maar de bal 
wilde er maar niet in. Na een 
afgeslagen corner kwam de bal op 
links. De bal werd mooi de zestien 
ingedraaid en de bal werd netjes 
binnen gekopt. Stand 1-1. We 
hadden nog een paar minuten om op 
zoek te gaan naar de winnende goal. 
Deze viel helaas niet meer. Zo 
konden we maar 1 punt bij ons totaal 
optellen, in plaats van de 3 waar we 
gezien het spelbeeld recht op hadden.  
Conclusie: Na de winterstop heeft 
het vierde vijf wedstrijden gespeeld 
en zes punten aan het totaal 
toegevoegd. Dat is al net zoveel als 
voor de winterstop. De weg omhoog 
is gevonden. Nog 10 wedstrijden te 
gaan, waarin nog een hoop punten te 
verdienen zijn. 
 
 
 

Rekken 5 

 
GSV 4 - Rekken 5      1-2  (1-1) 
6 febr.'11 
 
 
Na een lange winterstop en een 
avondje stappen begonnen we vol 
goede moet aan het vervolg van de 
competitie. Uit tegen GSV, met veel 
wind. Thuis de vorige keer waren we 
afgedroogd, dus we hadden ook nog 
iets recht te zetten en het punten 
totaal dat we tot nu toe bij elkaar 
hebben gehaald is ook nog niet alles. 
De gezelligheid wel. Bob had een 
nieuw systeem bedacht en het 
werkte. Hoewel we in het begin van 
de wedstrijd enkele keren goed weg 
kwamen, een afgekeurde goal waar 
we zelf van opkeken  en 2 ballen op 
de paal 
waren we zeker niet de mindere. Ook 
wij kregen onze kansen. Meerdere 
goede mogelijkheden, maar niet 
benut en ook de paal. Toch kwamen 
we achter met 1-0 
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na matig verdedigen. Het was Henk 
Hagens die vanaf 20 meter met zijn 
linker de gelijkmaker aantekende en 
dit was tevens de ruststand. Na de 
rust een iets sterker GSV, met een 
zeer gevaarlijk op de counter spelend 
Rekken. Het was Rob Koeslag die bij 
een uitval GSV het nakijken gaf en 
de 1-2 aantekende. 
 
Rekken wisselde nog wat spelers 
maar GSV wist het net niet meer te 
vinden. Als Rekken wat beter met de 
kansen was omgesprongen hadden 
ze eerder de zege veilig kunnen 
stellen. Nu bleef het tot het einde 
spannend. 
 
Hme 
 
 
Vios B. 6 - Rekken 5    5-1  (2-0) 
13 febr.'11 
Na het succes van vorige week, 
stonden we te trappelen om ook dit 
succes door te zetten 
 
in Beltrum. Maar het pakte anders uit. 
Ondanks een veldoverwicht, veel 
balbezit  en meerdere kansen in de 
eerste helft, gingen we rusten met 
een 2-0 achterstand. In de rust werd 
gewisseld en waren we er toch van 
overtuigd dat we konden winnen. 
Nee het liep niet en we kwamen 
alleen maar verder achter, ondanks 
ons aandringen te scoren. Zelfs 
Harry moest nog meerdere keren in 
actie komen om een doelpoging te 
keren. Alleen Jan Barts wist op het 
einde nog het doel te vinden, zodat 
we uiteindelijk nog een ere treffer 
konden aantekenen. Verdiende zege 
voor Beltrum, dat in 1 morgen het 
punten aantal meer dan verdubbeld 
zag. 
 
HMe 
 
Rekken 5 - Ruurlo 5    4 - 5  (1-3) 
20 febr.'11 
 
Na de matige vertoning bij Vios 
wilden we toch wel winnen van 
Ruurlo. Zonder Bertus, maar met 
Fred op zijn positie begonnen we op 
deze toch zeer koudewinderige 

zondagmorgen aan het partijtje. We 
begonnen met de wind tegen en het 
was een gelijk opgaande strijd. Het 
enige wat fout ging in de 1e helft 
was dat de eerste 3 doelpunten 
tegen ons waren. De oorzaak lag in 
het matig, 
 
niet tijdig ingrijpen van onze mensen 
en de sterke wind. Jan Barts was de 
enige die voor de rust het doel vond 
met een mooi gericht schot. 
Ruststand 1-3, maar we hadden nog 
niet het idee dat we hadden verloren. 
Na rust waren we sterker, echter een 
uitval leverde weer een tegentreffer 
op en dan moet je er toch veel 
maken om te winnen. Paul Nijhof 
zorgde voor de 2-4 en we geloofden 
er weer in. Echter een zondagschot 
van Ruurlo maakte eigenlijk aan alles 
een eind. We kwamen nog tot 4-5 
door doelpunten van Paul en Jan B. 
De doelman van Ruurlo werd het 
grote probleem. Hij groeide in de 
wedstrijd. 
Helaas kregen we niet meer de tijd 
om de wedstrijd verder om te buigen 
en leden we opnieuw een nederlaag. 
Wel een beetje onverdiend. 
   
HMe 
 
SVBV 4 - Rekken 5     5-4  (1-2) 
27 febr.'11 
  
Het werd een spannende strijd in 
Barchem. Ondanks het matige weer 
werd er toch redelijk gespeeld. We 
kwamen door een zondagsschot met 
1-0 achter,maar Henk H. zorgde al 
snel voor de gelijkmaker en vlak 
voor rust wisten we 1-2 te scoren, 
een verdiende stand op dat moment 
want we waren beter dan de 
tegenstander. SVBV wisselde wat in 
de rust en werd daarna dan ook 
duidelijk sterker. In het begin van de 
2e helft wist Fred bij een uitval toch 
de bal achter de Barchem doelman te 
werken en zo zag alles er nog wel 
veelbelovend uit na een kwartier in 
de 2e helft. Helaas kregen we na 
veel tegen aanvallen toch een treffer 
tegen waarop Jan al snel een 
antwoord had, 2-4  Maar Henk 



Sportclub Rekken ‘de Voorzet’  april 2011 
 

 -7-     

verliet het veld en even later Rob 
ook. Ons team werd ouder en dat 
van SVBV werd jonger. De ene naar 
de andere aanval ging richting Harry 
en de scheidrechter begon wel erg 
gemakkelijk enkele vrije trappen net 
buiten het doelgebied te geven. Al 
met al werd het erg veel, al hield 
Harry lang zijn doel schoon. Toen 
ook nog erg lang werd doorgespeeld, 
viel de 5-4 voor SVBV 
en was de wedstrijd afgelopen. Een 
nederlaag met bedenkingen. 
 
Hme 
 
 
Vios B. 6 - Rekken 5  3-5  (2-2) 
13 mrt.'11 
 
Na de matige resultaten van de 
laatste weken moesten we bij EGVV 
2 aantreden. 
 
De vorige wedstrijd thuis hadden we 
met 4-5 verloren. Dus het moest 
anders. Doordat het aantal 
afmeldingen  nogal was opgelopen, 
hadden Bob en Johan als gast 
spelers Adrie en Mauris meegenomen. 
We speelden op trainingsveld omdat 
er ook in Gelselaar problemen zijn 
met de mat van het  hoofdveld. In 
deze zandbak zagen we toch kans 
om door Paul op voorsprong te 
komen, maar een prachtig schot bij 
de eerst volgende tegenaanval 
leverde al gelijk de gelijkmaker op 
voor EGVV. Toen Hennie hierna ook 
even dacht dat hij het EGVV niet te 
moeilijk moest maken stonden we al 
snel achter met 2-1. Het was Rob 
die uit een hoekschop van Jan de 
gelijkmaker inkopte en zo gingen we 
de rust in met een gelijke stand. 
 
Na de rust ging het wat beter. We 
kregen wat meer kansen en 
uiteindelijk werd het via Paul, Jan en 
daarna opnieuw Paul 2-5. EGVV 
scoorde nog wel tegen maar kon 
toch niet voorkomen dat Rekken de 
punten mee naar huis nam. 
Zo werd er na weken weer eens 
gewonnen en nog verdiend ook. 
 
HMe 

 

Dames 2 

 
 
Zondag 27 maart AD’69 da2 -  
Rekken da2  (1-0)  1-1 
 
Op een mooie, zonnige zondag 
ochtend, met een uur minder slaap 
i.v.m. de tijd verzetten moesten we 
om 10.45 verzamelen bij de kantine. 
Door een aantal blessures en 
verplichtingen met werk hadden we 
maar 10 speelsters, gelukkig was 
Sanne Tankink bereid om bij ons 
mee te doen!  Zodat we toch met 11 
dames richting Aalten konden gaan. 
We waren ruim op tijd aanwezig, dit 
was maar goed ook want bij 
aankomst bij de kleedkamer kwam 
Laura Hagens tot de ontdekking dat 
ze haar voetbalschoenen was 
vergeten… Gelukkig waren ze bij 
AD’69 bereid om een paar schoenen 
voor haar te regelen. 
Nadat we een warming up hadden 
gedaan, begonnen we iets eerder als 
gepland met de wedstrijd. Na een 
kleine 10 minuten spelen hadden wij 
ons spel goed gevonden en waren 
ook veel in de aanval en kregen 
enkele kansen. Helaas was het naar 
ongeveer 20 minuten de tegenpartij 
die de bal achter onze keepster kon 
leggen. Tot aan de rust hebben we 
goed gespeeld, iedereen toonde inzet 
en er kwamen dan ook een aantal 
mooie kansen. Het spel speelde zich 
voornamelijk op de helft van AD af. 
In de rust konden we even weer op 
adem komen en een kop thee 
drinken. Sylvia en Joost waren 
tevreden en gaven ons nog een 
aantal tips, en benadrukte dat we dit 
spel in de 2e helft vast moeten 
houden, en dus niet moesten 
verzwakken. 
Eenmaal weer op het veld kwam Ilse 
Bannink er achter dat ze haar 
keepershandschoenen was vergeten, 
ze lagen nog in de kleedkamer… Ilse 
doet dit ook niet wekelijks want ze 
was ter vervanging van Nel, zij was 
geblesseerd.  
Sylvia ging naar de kleedkamer om 
de handschoenen op te halen, en 
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uitgerekend op dat moment werd er 
een prachtige goal gemaakt door 
Sanne!  Jammer dat Sylvia deze goal 
niet heeft gezien.. 
Nu was het zaak om deze stand vast 
te houden, en het liefst er nog een 
paar bij in schieten.  
Rekken was de ploeg die veel meer 
in de aanval was en kreeg dan ook 
echter genoeg kansen, maar helaas 
gingen ze er niet in. Chantal Veldhuis 
kwam nog bij ons lang om in te 
vallen, nadat ze zelf al een wedstrijd 
had gevoetbald met dames 1. Met  
veel gejuich door de (mannelijke) 
spelers van de andere teams van AD 
werd ze ontvangen op het veld, ze 
verving Ilse en trok de 
keepershandschoenen aan.  
Doordat we er allemaal als team 
zijnde voor hebben geknokt  tot op 
de laatste minuut, hebben we 1 punt 
mee weten te nemen naar Rekken. 
Volgende week spelen we thuis tegen 
Bon Boys. 
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Voor het interview met… dit keer een 
paar kilometer over de grens. In 
Ellewick aan de koffie met Willi 
Kisfeld. 
Zijn bedrijf verhuurd en verkoopt 
hoogwerkers, maar je kunt er ook 
een hoogwerker leasen. 
 
De start van het bedrijf was op 7 juli 
1984, met één hoogwerker is hij 
begonnen. De datum kan hij zo 
opnoemen, omdat dit voor hem een 
speciale dag was om met zijn bedrijf 
te beginnen.  
In Vreden heeft Willi Kisfeld een hal 
op het industrieterrein. Daar staan 
de hoogwerkers voor onderhoud, of 
omdat ze voor de jaarlijkse keuring 
moeten. En dan komt zijn opleiding 
als elektricien goed van pas. Maar 
vaak is de hal leeg, want de 
hoogwerkers staan veelal op karwei.  
Zo’n 30 verschillende hoogwerkers 
zijn er bij Kisfeld te huur. Enkele 
voorbeelden zijn een schaar-, rups-, 
telescoop- of zelf rijdende 
hoogwerkers. Deze zelfrijdende of 
hoogwerkers die op een vaste plek 
staan worden vervoerd per 
aanhanger of op een vrachtwagen. 
De hoogwerkers worden veelal in de 
industrie/fabrieken ingezet, maar 
ook wel bij bouwbedrijven en een 
enkele keer bij particulieren. 
Af en toe verhuurt hij hoogwerkers in 
Nederland. In Rekken is hij wel 
bekend bij dahlia pracht bij nacht, 
waar dan de schijnwerpers op een 
schaarhoogwerker staan. Deze kan 
tot 12 meter hoog.  
Met het 100 jarig bestaan van het 
Rekkens school en volksfeest heeft 
hij een hoogwerker gesponsord, voor 
het plaatsen van de vogel voor het 
konings-schieten en ook op ‘t 
Asterloo voor de video-opname van 
de optocht. 
 
 
Hij werkt samen met zijn vrouw. Ook 
zijn zoon werkt al zes jaar mee in 
het bedrijf. Als het erg druk is heeft 
hij extra mensen in dienst.  

 
Zijn werk is bij bedrijven die een 
hoogwerker nodig hebben de juiste 
hoogwerker verhuren, deze afleveren 
en de benodigde instructies geven. 
Het bedrijf heeft eigen personeel die 
er dan mee aan het werk gaat. Dat 
werk kan zijn voor een uur maar ook 
voor twee jaar of nog langer  
En als een klant een hoogwerker 
nodig heeft voor een klus die hij niet 
heeft, daar kan hij wel voor zorgen. 
Zelf is voor hem 70 meter het hoogst 
wat hij op een hoogwerker is 
geweest, maar de hoogste 
hoogwerker die hij kent kan 116 
meter! 
  

 
 
Ook heeft hij een hoogwerker waar 
hij zelf mee werkt/een uit de hand 
gelopen hobby, en die is voor het 
snoeien en kappen van bomen. Als 
kind klom hij al in vele bomen, en 
nooit geen last van hoogte vrees. 
Deze hoogwerker is zijn laatste 
aankoop, en het staat vast op een 
vrachtwagen en kan tot 30 meter 
hoog.  
 
Leuke momenten en speciale 
adressen heeft hij genoeg, in Dulmen, 

  Intervieuw met..     Willi Kisfeld  
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Nieuwe website Sp. Rekken 
  
Medio april is het zover. Dan gaat de  nieuwe website van Sp. Rekken de oude 
vervangen. Voor U is het wellicht nieuws, maar de website commissie (met de 
nieuwe leden Robert, Christiaan en Rob) heeft er maanden aan gewerkt.  
  
Het is een compleet andere website geworden. Heel  uitgebreid en ook gemaakt 
voor de toekomst. De site is namelijk interactief.  
Leden kunnen bijvoorbeeld berichten toevoegen, weliswaar nadat men ingelogd  
heeft. Zo komt er een maandelijkse poll en een colomn van een schrijver. En  
is er zelfs de Sp. Rekken android app te downloaden. 
  
Voor de diverse commissies zijn er eigen pagina’s. En  
verder heeft elk team zijn eigen pagina, die men zelf kan bijwerken. Hierover  
worden de teams tzt nog geïnformeerd, zodat we hier volgend seizoen mee van  
start gaan. 
  
In samenwerking met Hennie van Doorn wordt de rubriek  
“Historie” geleidelijk aan uitgebreid. De legendarische wedstrijd tegen Fc  
Twente staat er nu al op. 
  
We gaan nog niet alles verklappen, de rest mag U zelf  
ondervinden op het bekende adres www.sprekken.nl 
  
De website commissie. 
  
Heino, Ewout, Robert, Christiaan en Rob.  
 

  Mededelingen  
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op het Britse militair terrein, en in 
Munster in de gevangenis Zweedse 
gordijnen vervangen (zijn tralies…), 
en in Ahaus bij het kernafvaldepot. 
Ook voor een spoed klus weten ze 
hem te vinden, als er op grote 
hoogte ergens iets los is gewaaid of 
stuk is gegaan wordt hij gebeld.  
Dat vindt hij zo mooi aan zijn werk, 
ook na ruim 28 jaar is geen dag 
hetzelfde. 
 
Voetballen heeft hij nooit gedaan, 
dus op ’t Asterloo kom je hem er niet 
gauw tegen, wel vliegt hij heel af en 
toe over Rekken, vanaf 
Wenninckveld, maar hoezo bij 
sportclub Rekken een reclamebord? 

Dat is te danken aan “dakpanne” 
Wim Benstink, die heeft hem jaren 
geleden gevraagd om een defecte 
lamp te vervangen bij het 
voetbalveld, en sindsdien, (vaak in 
de herfst als de lampen weer 
gebruikt worden) komt Willi Kisfeld 
voor de lampen controle met een 
hoogwerker. 
 
Al met al een interessante avond, 
met dank aan Maria Karnebeek-
Kisfeld voor (af en toe) de vertaling, 
en Willi Kisfeld graag een keer tot 
ziens op ’t Asterloo met of zonder 
hoogwerker! 
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Aan mij de eer om de volgende ‘e-mail van…’ te schrijven. Ik ben Maurice 
Barts en ben op 31-12-1988 geboren te Enschede. Een bijzondere datum 
om jarig te zijn, en bijna niet te vergeten. Ik kom uit een gezin van zes 
personen. Vader Han (49) en moeder Lucie (47). Ik heb twee broertjes, 
Bjorn (19) en Jeffrey (18), en één zusje, Kirsten (15).  
 
Ik voetbal in de eerste selectie 
samen met mijn broertje Bjorn. 
Jeffrey traint vrijdags met ons mee, 
maar het is nog niet voorgekomen 
dat me met ons drieën op het veld 
stonden. Ik woon officieel niet meer 
in Rekken, maar in Nijmegen waar ik 
ook studeer. Doordeweeks ben ik in 
Nijmegen, m.u.v. woensdagavond 
wanneer ik terug kom voor het 
trainen. Meestal ga ik na het trainen 
direct terug met de trein naar 
Nijmegen. Dat gaat niet altijd zonder 
slag of stoot, want vooral in de 
wintermaanden laten de treinen het 
nog wel eens afweten. Naast het 
voetballen ben ik 
jeugdscheidsrechter coördinator. Ik 
regel de scheidsrechters voor de 
junioren en de D1. Af en toe fluit ik 
zelf nog wel eens een wedstrijd.  
 

 

Mijn schoolloopbaan ben ik begonnen 
op de Weaverskamp, later o.b.s de 
Berkel. Nadat ik de basisschool had 
afgerond ben ik naar Het Assink 
Lyceum in Eibergen gegaan, hier heb 
ik vmbo-tl (theoretische leerweg) 
gevolgd. Toen ik mijn vmbo had 
afgerond, besloot ik havo te gaan 
doen. Dit werd echter geen succes, 
waarna ik het volgende jaar naar het 
mbo in Doetinchem ging. Hier volgde 
ik de opleiding administrateur, die 
3,5 jaar duurde. Tijdens deze 
opleiding heb ik ook de verkorte 
propedeuse voor het hbo gevolgd, 
omdat ik meer uitdaging wilde. Dit 
houdt in dat je studieverkorting kunt 
krijgen voor het hbo. De opleiding 
administrateur heb ik in januari vorig 
jaar met een diploma afgerond en 
heb toegang gekregen om in het B- 
cluster van het eerste jaar van het 
hbo in te stromen. Ik begon op het 
hbo dus al met dertig studiepunten. 
Ik zit sinds vorig jaar februari op de 
HAN in Nijmegen waar ik de 
opleiding bedrijfseconomie volg. Ik 
zit nu in het tweede jaar en heb mijn 
propedeuse binnen. 
 
Nijmegen is een echte studentenstad, 
waar je niet alleen lekker op het 
terras kunt zitten en prima kunt 
stappen. Maar waar je ook erg mooi 
kunt rondfietsen of hardlopen. 
Samen met Marc Blaauboer vermaak 
ik me er uitstekend. We koken bijna 
elke dag samen, wat eigenlijk niets 
voorstelt. Aardappeltjes, boontjes en 
schnitzel is een kost wat we bijna 
wekelijks eten, en niet te vergeten 
‘volle kwark’ als toetje. Verder ga ik 
in Nijmegen in mindere mate om met 

  De e-mail van….  Maurice Barts 
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Bram Rhebergen en Maarten 
Hartemink. Dus met stappen is het 
altijd gezellig.  
 
Ik ben nu ruim vijftien jaar lid van Sp. 
Rekken, en heb zo’n beetje alle 
jeugdelftallen doorlopen. Ik heb vele 
hoogtepunten gekend in de jeugd. Ik 
ben vaak kampioen geworden en heb 
in de B1 de beker gewonnen, waar 
we o.a. van Eibergen B1 en Bon Boys 
B1 wonnen. Na de B1 ben ik op 17 
jarige leeftijd bij de eerste selectie 
gekomen, omdat er geen A was. Ik 
heb de eerste paar wedstrijden in de 
basis gestaan, waarna ik geblesseerd 
raakte en dat seizoen weinig meer 
speelde. Na dat seizoen ben ik terug 
naar de jeugd gegaan om in de A1 te 
spelen, wat een erg mooi seizoen 
was. We zijn tweede geworden met 
één punt achter Varsseveld A1 en we 
haalden de bekerfinale. Een 
dieptepunt in dat jaar was, dat ik 
geschorst was voor de bekerfinale. 
Na dat jaar ben ik terug naar de 
eerste selectie gegaan, met als 
hoogtepunt het kampioenschap. 
 
Het voetballen is er eigenlijk niet met 
de paplepel ingegoten, omdat mijn 
ouders eigenlijk niets met voetbal 
hadden. Mijn vader heeft het 
volgehouden tot de A-junioren, 
waarna hij vaste chauffeur van de A 
werd. Dus een echte voetbalfanaat 
was hij niet. Maar daar kwam 
verandering in, want wij voelden er 
wel iets voor. We speelden elke dag 
in de middagpauze en na school met 
ons drieën voetbal. Eén tegen één 
met één keeper en de garagedeur als 
doel. Er sneuvelde ook wel een keer 
iets, zoals een buitenlampenkap of 
de censor van de garagelamp. Maar 
er had zogenaamd nooit iemand iets 
gedaan, want wij hielden ons stil. 
Dus moesten we weer naar het 
schoolplein, maar daar waren de 

ruimtes te groot. Dan besloten we al 
gauw dat we weer thuis gingen 
voetballen. 
 
Mijn favoriete elftal in Nederland is 
Ajax en in het buitenland F.C. 
Barcelona. Af en toe bezoek ik een 
wedstrijd van Ajax met de ras-
Ajacieden Jeroen Stomps en Ronald 
Karnebeek, maar dat moet wel 
uitkomen omdat we op zondag zelf 
moeten voetballen. De wedstrijden 
van Ajax tegen Feyenoord waren 
altijd het mooist, omdat Jeffrey voor 
Feyenoord is en Bjorn en ik voor Ajax. 
Dus het ging er altijd fanatiek aan 
toe thuis. Maar het was meestal wel 
duidelijk wie er ging winnen, 
waardoor we Jeffrey weer konden 
provoceren. Maar de laatste jaren 
krijg ik bijna medelijden met hem, 
omdat de wedstrijd al gespeeld is 
voordat er maar een bal aangeraakt 
is. Als je naar Barça kijkt dan is dat 
gewoon top. Naast het perfecte spel 
hebben ze ook een geweldig stadion. 
Echt een tip om een keer heen te 
gaan, want het blijft mooi om daar 
een rondleiding te krijgen. Mijn 
favoriete speler aller tijden die ik heb 
zien spelen is Jari Litmanen, wat een 
geweldenaar. Jammer dat hij het bij 
Barcelona niet echt heeft kunnen 
maken. Daarna komt Francesco Totti, 
die AS Roma nog altijd trouw 
gebleven is. Hij heeft soms nare 
trekjes, maar kan geniaal voetballen. 
Ondanks zijn leeftijd is het nog altijd 
een genot om naar hem te kijken. En 
Xavi mag natuurlijk ook niet 
ontbreken.  
 
Rest mij nog iedereen een geweldig 
slot van de competitie te wensen. En 
als je geroepen voelt om een keer te 
fluiten, dan kun je bij Jochem Odink 
of bij mij terecht. 
 
Tot ziens (op ’t Asterloo) 
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Tussenstand en verslagen  Jeugd 

Elftal G W GL V P DPV DPT Elftal G W GL V P DPV DPT

1 AZSV A3 8 7 1 0 22 25 6 1 DEO E1 6 6 0 0 18 35 11
2 Haarlo SP A1 8 6 1 1 19 22 11 2 Lochem SP E4 6 5 1 0 16 34 15
3 KSV A1 7 5 1 1 16 26 17 3 Bon Boys E5 6 4 1 1 13 28 13
4 Longa '30 A3 8 5 1 2 16 20 8 4 Buurse E1 6 4 1 1 13 25 13
5 Rekken A1 7 5 0 2 15 19 7 5 Klein Dochteren E1 7 4 1 2 13 30 30
6 Grol A2 7 4 1 2 13 17 11 6 Rekken E1 6 4 0 2 12 46 23
7 Grolse Boys A1D 7 4 1 2 13 15 11 7 Rietmolen E2 6 2 2 2 8 20 17
8 FC Trias A2D 8 4 1 3 13 35 14 8 Hoeve Vooruit E2 6 2 0 4 6 19 21
9 WVC-SKVW-Winterswijk A37 2 1 4 7 17 26 9 Longa '30 E6 6 2 0 4 6 17 23

10 GWVV A1D 8 2 0 6 6 17 26 10 Haaksbergen E3 6 1 0 5 3 12 37
11 Reunie A2D 6 1 1 4 4 13 25 11 HSC '21 E6 6 0 0 6 0 15 38
12 Silvolde A2D 6 1 0 5 3 11 30 12 Witkampers E3 7 0 0 7 0 16 56

Elftal G W GL V P DPV DPT Elftal G W GL V P DPV DPT

1 Lochuizen C1D 7 6 0 1 18 30 11 1 FC Eibergen E5 6 6 0 0 18 52 14
2 SVBV C1D 6 4 1 1 13 19 8 2 Klein Dochteren E3 6 3 2 1 11 37 14
3 Grolse Boys C1D 7 4 1 2 13 16 11 3 Neede E4 6 3 2 1 11 31 20
4 Silvolde C2D 6 4 0 2 12 10 8 4 FC Eibergen E8 6 3 2 1 11 19 12
5 SKVW C2G 7 3 2 2 11 17 11 5 Rekken E2 5 3 0 2 9 28 18
6 SP Rekken C1GD 6 3 1 2 10 15 11 6 Reunie E4 6 2 2 2 8 20 18
7 SC Meddo C1G 7 3 0 4 9 17 20 7 Longa '30 E12 5 2 1 2 7 31 23
8 Grol C3 7 2 2 3 8 8 11 8 SP Lochem E5G 5 2 1 2 7 19 17
9 AZSV C3 6 2 0 4 6 11 15 9 Bon Boys E10 6 2 1 3 7 17 35

10 Longa '30 C3 7 2 0 5 6 12 18 10 Erix E3G 6 1 2 3 5 20 26
11 KSH C1D 7 2 0 5 6 13 24 11 Grol E9 6 0 1 5 1 6 49
12 Ulftse Boys C1 7 1 1 5 4 8 28 12 FC Trias E9 5 0 0 5 0 9 43

Elftal G W GL V P DPV DPT Elftal G W GL V P DPV DPT

1 Longa '30 D4 6 5 1 0 16 23 9 1 FC Eibergen E4 6 5 0 1 15 47 11
2 SP Rekken D1D 5 4 0 1 12 23 7 2 SP Haarlo E1D 6 5 0 1 15 22 15
3 Grol D3 5 4 0 1 12 18 7 3 Klein Dochteren E2 6 4 2 0 14 33 10
4 Lochuizen D1G 5 4 0 1 12 18 11 4 HSC '21 E4 6 4 0 2 12 35 17
5 DEO D1 5 3 1 1 10 16 12 5 Erix E2G 6 4 0 2 12 27 18
6 HSC '21 D4 5 3 0 2 9 18 13 6 Grol E8 6 2 2 2 8 32 19
7 Witkampers D2 5 2 1 2 7 14 16 7 FC Trias E8 6 2 1 3 7 24 33

8 SVBV D1 6 2 0 4 6 15 18 8 FC Eibergen E6 6 2 1 3 7 14 25

9 RKZVC D2 6 1 0 5 3 9 25 9 VIOS B. E2 6 2 0 4 6 17 36
10 Haaksbergen D1G 6 0 1 5 1 9 28 10 Rekken E3 6 1 1 4 4 16 33
11 Ruurlo D3 6 0 0 6 0 6 23 11 Lochem SP E6 6 0 2 4 2 11 31

12 Bon Boys E8 6 0 1 5 1 6 36

Elftal G W GL V P DPV DPT

1 Rigtersbleek D6 6 6 0 0 18 60 6
Elftal G W GL V P DPV DPT

2 KOSC D5 6 6 0 0 18 52 14 1 Bon Boys F8 6 5 1 0 16 30 15
3 Mediterraneo D1MD 6 4 1 1 13 56 13 2 Lochem SP F4 6 5 0 1 15 30 18
4 Oldenzaal D2D 6 4 1 1 13 43 13 3 AD '69 F2 6 4 1 1 13 37 14
5 Almelo D3M 6 3 2 1 11 25 18 4 DEO F3 6 3 2 1 11 30 14
6 NEO D10M 6 3 0 3 9 22 27 5 MEC F1 6 3 0 3 9 33 17
7 Rekken D2 6 2 1 3 7 19 51 6 HSC '21 F7 6 3 0 3 9 26 23
8 Enter D5M 6 2 0 4 6 17 24 7 Rekken F1 6 3 0 3 9 21 23
9 De Tubanters1897 D6 6 2 0 4 6 23 34 8 Longa '30 F8 5 2 2 1 8 28 14

10 Hoeve Vooruit D2M 6 1 1 4 4 12 36 9 Erix F2 6 2 0 4 6 22 22
11 Victoria '28 D8M 6 0 0 6 0 8 48 10 RKZVC F2 6 2 0 4 6 24 27
12 Achilles E. D3M 6 0 0 6 0 3 56 11 Neede F6 5 0 0 5 0 4 31

12 GSV '63 F3 6 0 0 6 0 1 68

Elftal G W GL V P DPV DPT

1 WVC-Winterswijk F5 7 6 1 0 19 49 9
2 Silvolde F3 6 6 0 0 18 56 2
3 FC Eibergen F7 6 5 0 1 15 29 8
4 Longa '30 F7 6 4 1 1 13 32 13
5 AZSV F3M 6 3 0 3 9 22 13
6 Varsseveld F7 6 3 0 3 9 20 23
7 Grol F7 6 2 0 4 6 19 13
8 AD '69 F3 6 2 0 4 6 18 36
9 VVG '25 F5 7 2 0 5 6 17 57

10 Meddo SC F2 6 1 1 4 4 8 28
11 FC Trias F7M 6 1 1 4 4 3 26
12 Rekken F2 6 0 0 6 0 8 53

Stand F1 - Pupillen  (4 e Klasse)

Stand D2 - Pupillen  (5 e Klasse)

Stand F2 - Pupillen  (4 e Klasse)

Stand E1 - Pupillen  (3 e Klasse)

Stand E2 - Pupillen  (4 e Klasse)

Stand E3 - Pupillen  (4 e Klasse)

Stand C1 - Elftal  (3 e Klasse)

Stand D1 - Junioren  (3 e Klasse)

Stand A1 - Elftal  (3 e Klasse)
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C1 elftal 

 
C1 in 2011 
 
Na de winterstop zijn we opnieuw 
ingedeeld. De eerste wedstrijd die we 
speelden was uit bij Ulftse Boys. Het was 
de zaterdag waar het behoorlijk waaide. 
Daar hadden we bij het inschieten 
behoorlijk last van. De bal waaide alle 
kanten op. 
We begonnen niet goed aan de wedstrijd 
en kwamen al snel 1-0 achter. Nog voor 
rust wisten we de 1-1 te maken. Ook de 
2-1 en de 3 – 1 vielen nog voor rust. Wij 
hadden de wind dan ook meer mee. De 
tweede helft hadden we de wind meer 
tegen. We hielden rekening met een 
offensief van de tegenstander en spraken 
met elkaar af om de bal laag te houden, 
anders zouden we hetzelfde probleem 
krijgen als de tegenstander. Met de lange 
bal krijg je hem net zo snel weer in de 
eigen zestien. Soms zelf zonder dat er 
iemand aan de bal kwam. 
Deze taak werd door iedereen goed 
uitgevoerd. We zijn nauwelijks in de 
problemen gekomen. We voetbalden goed. 
Invaller Thijs Tankink scoorde zelfs nog de 
4-1 voor ons. En Ulftse Boys bleef de 
lange bal hanteren, waardoor deze vaak 
een prooi waren voor de prima keepende 
Jorg, of gewoon over de achterlijn waaide. 
De eerste drie punten waren een feit. 
Na een paar weken van afgelastingen 
speelden we onze tweede wedstrijd thuis 
tegen SC Meddo. Een prima voetballende 
ploeg. Door ons slappe begin keken we al 
vrij snel tegen een 2-0 achterstand aan. 
Daarna pakten we het goed op en trokken 
we de wedstrijd naar ons toe. Er werd 
prima gevoetbald en er waren soms 
schitterende combinaties te zien op het 
veld. Na het laatste fluitsignaal stond er 
als eindstand 7-4 op het 
wedstrijdformulier.  
Een week later moesten we uit naar KSH. 
Het was even de vraag of dit een 
competitie wedstrijd was of een beker 

wedstrijd. Uiteindelijk bleek het om de 
kwartfinale van de beker te gaan. We 
speelden een mindere wedstrijd, met 
name de eerste helft was niet goed van 
onze kant. We kwamen er voetballend 
vaak niet goed uit. Toch gingen we met 
een 2-2 stand rusten. In de rust werd 
afgesproken hoe te gaan voetballen. De 
coach legde dat m.b.v. een paar 
trainingsbolletjes uit. De looplijnen werden 
uitgelegd. De tweede helft was dan ook 
voor ons. Uiteindelijk liepen we uit naar 4-
2. Op naar de halve finale van de Beker.  
De tegenstander is inmiddels bekend. 
Zaterdag 2 april spelen we tegen 
Lochuizen. Ook een prima voetballende 
ploeg waar we al eerder tegen gespeeld 
hebben. Toen werd het een 4-3 
overwinning voor ons. Laten we hopen dat 
we deze wedstrijd ook gewonnen hebben 
als jullie dit lezen. 
Grolse Boys kwam op 12 maart naar ’t 
Asterloo. Zonder een aantal vaste 
krachten was het een spannende pot. 
Uiteindelijk wisten we met 2-1 te winnen. 
Ook deze wedstrijd werd er over het 
algemeen prima gevoetbald. De 
organisatie was goed en ook de inzet was 
er. De C liet soms prachtig combinatiespel 
zien. 
Een week later moesten we uit naar 
Silvolde. De eerste helft werd er aardig 
gevoetbald. De tweede helft was een stuk 
minder. Gevolg was een 2-0 nederlaag. De 
eerste van het jaar in de competitie.  
Zaterdag 26 maart kwam Grol C3 bij ons 
op bezoek. Aan het begin van het seizoen 
hadden we hier ook al tegen gespeeld. 
Toen werd het 3-3. In deze wedstrijd was 
het vooral Sp. Rekken dat voetbalde. 
Zowel de eerste helft, als de tweede helft 
werd er behoorlijk gevoetbald. Er werden 
ook kansen gecreëerd, evenals een paar 
goede schoten uit de tweede lijn. Helaas 
voor ons ging de bal er niet. Dan kun je 
zomaar tegen een nederlaag aanlopen, 
want 1 doelpunt van Grol is dan fataal. 
Gelukkig stond onze verdediging als een 
huis en werd er weinig weggegeven. 
Eindstand 0-0.  
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Stand van zaken. 5 gespeeld, 10 punten 
en de halve finale van de beker. Het 
seizoen kan nog een mooi slot krijgen. Te 
beginnen aanstaande zaterdag in de halve 
finale van de beker. 
 
 
 
 
Rekken C1 – 
Lochuizen C1 (halve finale beker) 
 
  
Zaterdag 2 
april werd er een heus bekerduel 
afgewerkt op ’t Asterloo. De C1 ontving 
Lochuizen in de halve finale. Het weer was 
mooi. Er was veel publiek. Haast nog 
meer dan bij het eerste. De eerste helft 
ging gelijk op. Beide ploegen lieten 
goed voetbal zien. Verdedigend stond het 
goed, waar door er nauwelijks kansen 
werden weggegeven. Aanvallend werd er 
ook niet veel gecreëerd. De aansluiting 
vanuit het middenveld was lastig. Bij 
Lochuizen speelde centraal een goede 
speler, waar onze jongens de handen 
meer dan vol aan hadden. 
 
In de tweede helft kwam  Lochuizen beter 
uit de kleedkamer. Al vrij snel scoorden ze 
de 1-0 na een goede aanval. Nog meer 
tegenslag volgde toen Daan P. geblesseerd 
het veld moest verlaten. Na een goede 
aanval over rechts omspeelde de 
rechtsbuiten van Lochuizen de doelman 
die ver uit zijn doel was gekomen. Zijn 
voorzet ging via een speler van Rekken in 
het doel. Binnen een kwartier na rust 
stond Rekken 2-0 achter. 
 
Na deze tegenslag herpakte Rekken zich 
en begon op zoek te gaan naar de 
aansluitingstreffer. Het spel golfde op en 
neer. Er werden kansen gecreëerd, 
maar de bal ging er niet in. Vlak voor tijd 
viel dan toch de aansluitingstreffer. Snel 
werd de bal uit het doel van Lochuizen 
gehaald. Het kon nog. In de resterende 
minuten en de blessuretijd werd er niet 
meer gescoord. Een speler van Lochuizen 
kreeg nog geel wegens het wegtrappen 
van de bal. Het bekeravontuur van de C 

eindigt bij deze in de halve finale. Toch 
een 
prachtig resultaat. Helaas toonde 
Lochuizen zich de beter cupfighter. Sp 
Rekken D1 - Ruurlo D3 
Koud maar het was te doen. 
het begin ging lastig maar Tankink 
scoorde algauw. toen was het niet meer zo 
lastig en ging het simpel, 
1e helf stond het 3-0. 2e helft ging het wel 
weer wat minder, maar niet slecht. 
vooral Snijders en de Witte waren in vorm. 
Snijders scoorde dan ook een terecht een 
goed doelpunt. het enige tegendoelpunt 
was een penalty, veroorzaakt door 
Schagen. Doelman Schepers had hem 
bijna, maar dat is niet helemaal. 
eindstand: 1-6 in ons voordeel. 
 
 
 

D1 elftal 

 
HSC '21 D4 - Sp Rekken D1 
Het weer was ideaal, 
zonnig en zo'n 15 graden. 
HSC had 1 wedstrijd meer gespeeld en 
ook 3 punten meer. 
we moesten winnen, en begonnen niet 
slecht. 
de eerste kans was voor hun, een corner. 
niet veel moeite. toen was daar Tankink 
en scoorde de 1-0. 
die werd door notabene centraal 
verdediger Weernink verdubbeld. 
daarna was er toch de 2-1. 
We stortten in maar de 3-1 was na rust 
een feit. 
weer zakten we in en ja, de 3-2. 
het bleef gelijk opgaan maar Buunk en 
Wegdam hadden moeten scoren. 
iets later was er toch Buunk met de 4-2. 
veilig? nee. 
net weer terug van de aftrap of de 4-3 zat 
erin. 
laatste minuut nog 2 HSC corners maar 
het geluk en de 3 punten bleven bij ons. 
Eindstand: 3-4 voor ons. 
 
 
Sp Rekken D1 - Witkampers D4 
Het weer zat mee, lekker zonnig. 
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Dan het voetbal, vorig jaar wonnen we 
van hun met 8-2. 
toen was Buunk de grote man met 5 
treffers. 
Het begon wat warrig, maar we waren 
beter. 
het was misschien 10 minuten na de 
aftrap ofja, wie anders, Buunk scoorde. 
Ook de 2-0 vlak voor rust kwam op 
Buunks naam. 
Na rust zakten we in. 
Het was echt dramatisch, niet om aan te 
zien. 
maar we knokten ons terug en tuurlijk 
zoals altijd in vorm tegen witkampers, 
Buunks hattrick. 
toen de storm van Buunk was afgelopen 
was er een nieuwe: Tankink. 
De hele wedstrijd zat het hem niet mee tot 
de 4-0 die op z'n naam kwam. 
Er gebeurde even weinig tot een vrije trap 
van ongeveer 25 meter. 
Die werd genomen door Weernink, hij 
vuurde in 1 keer op doel, Buunk had een 
geniale actie; hij sprong over de bal en de 
keeper dacht dat hij hem raakte, maar 
Weerninks bal ging erin. 
De 6-0 was op naam van de speler die de 
2e helft als een orkaan speelde, de orkaan 
Tankink. 
En neem is een kijkje op: 
www.sprekkenteam.come2me.nl 
Dat is de site van ons team, gemaakt door 
de spelers. 
 
 

E1 - elftal 

 
Wedstrijdverslag 19 februari sp Rekken E1 
- Witkampers E3 
1e helft 
Op een koude kille zaterdagmorgen 
moesten we tegen Witkampers E3. Deze 
wedstrijd was voor ons van groot belang 
voor het behalen van de titel. Gelijk na de 
aftrap begonnen we fel aan de wedstrijd, 
met veel bravour en veel druk dwongen 
we de eerste doelpunten af. Na de eerste 
drie doelpunten hadden we een (kleine) 
terugslag en het werd 3 – 1. 2 doelpunten 
van Roy Leusink later ging doelman Daan 
Scholte van Mast de fout in door naast zijn 
doel te staan. (dit klinkt raar maar het is 

zo) 5 – 2. Hierna volgen een paar 
doelpunten van onze vleugelspelers, Twan 
Lurvink en Thies Diepenmaat. Toen was 
het rust met een 11 – 2 voorsprong. 
2e helftin de tweede helft werd door vele 
drukzetting vele doelpunten afgedwongen, 
doordat we vroeg druk zette en veel 
scoorden zakte de moed bij de 
tegenstanders in de schoenen. Hierdoor 
werd de stand eenvoudig verdubbeld naar 
22 – 4.  Een goed resultaat. 
 
Groeten E1. 
 

E2 - elftal 

 
 
Rekken E2, uit tegen Neede, 26 maart 
2011 
We moesten vroeg opstaan. Om 8:00 
moesten we al aanwezig zijn want we 
hadden een uitwedstrijd tegen Neede. 
toen we aankwamen gingen we omkleden 
en daarna een warming-up doen. Toen de 
wedstrijd begon was ik de aanvoerder en 
mocht gokken in welke hand het fluitje zat. 
En ik had het goed en we mochten 
aftrappen. En na 10 minuten was het al 
raak ik maakte het eerste doelpunt. En er 
volgden nog 2 kansen van Noah en Tygo. 
Daarna viel er een doelpunt voor de 
tegenstander. En daarna kregen we geen 
kansen meer. Toen kregen we rust en 
gingen we wat drinken. Toen de rust 
voorbij was moesten we weer aan de bak. 
Maar het ging niet zo goed. De tegenpartij 
maakte 4 doelpunten en we kwamen op 
een achterstand van 5-1. In de laatste 10 
minuten maakten  wij nog 3 doelpunten, 
Noah maakte er twee en ik nog een. Dus 
Neede won op het nippertje. De 
einduitslag was helaas 5-4.  
 Mats 
 
 
Zaterdag 19 – 03 – 2011  Rekken 
E2 – Grol E9 
Zaterdag was er de wedstrijd Rekken E2 – 
Grol E9. Rekken had veel meer balbezit en 
kwam dan ook op voorsprong door een 
schitterende goal van Ruben. De 2-0, 3-0 
en 4-0 kwamen van de voeten van Noah. 
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Toen was het rust. Na de rust kwam 
Rekken ook nog op 5-0 door de treffer van 
Mart. De 6-0 kwam weer van de Noah en 
de 7-0 kwam van Mats door het 
klaarleggen van Noah. Dan scoort Ruben 
voor de 2e keer en werd het 8-0. De 9-0 
en 10-0 kwamen van Mart en de 11-0 
weer van Mats door de assist van Ward die 
ook nog 2 panna’s bij de zijlijn maakte.  
Noah (E2) 
 

F2 - elftal 

 
 
Op zaterdag 19 maart moest Rekken F2 
voetballen tegen Meddo F2. 
Na een kwartier kwamen we met één nul 
achter, maar we speelden goed. We 
hadden een paar goede aanvallen, met 
goede acties. Toch maakten Meddo 2 – 0. 
Lisa maakte een paar belangrijke 
reddingen, en Skip maakte een mooie 
actie en Harm scoorde bijna. Toen was het 
rust. In de tweede helft begonnen we 
goed. Milan haalde achterin alle ballen weg 
en Niels keepte goed. Celeste had een 
paar kansen en Lisa ook. Jelle pakte 
achterin vaak op belangrijke momenten de 
bal af. Ilse maakte ook een mooie actie, 
maar raakte toch de bal kwijt en werd het 
0-4. op het eind kregen we veel kansen, 
want de tegenstanders verdedigde met 
meer. Toen kwamen de penalty’s, toen 
was het klaar. We hebben maar toch goed 
gespeeld. Einde.  
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4 tegen 4 toernooi pupillen 2 april 

  

Zaterdag 2 april was er geen competitie 
voor de pupillen. In plaats van gewoon 
trainen werd er voor de pupillen, D-E-F, 
een individueel 4 tegen 4 toernooi 
georganiseerd. Bij deze opzet speel je de 
wedstrijdjes niet in een vast team maar 
krijg je elke wedstrijd andere 
teamgenoten. Wint je team een wedstrijd, 
dan krijgt iedere speler 20 punten, speel 
je gelijk dan 10, en bij verlies 0 punten. 
Het aantal doelpunten dat het team maakt 
wordt er bij opgeteld. Zodoende komt er 
na 5 wedstrijdjes 1 winnaar uit. Althans, 
die kans is zeer groot. En de winnaar hoeft 
niet de beste speler te zijn. Iedereen kan 
winnen. 

 

 

Het werd een geslaagde, leuke ochtend. 
Gelukkig was het weer fantastisch. 

  

 

 

 

 

Eindstand E-pupillen 

1. Ruben ten Haken, 105 punten  
2. Tim Onstein, 98 punten  
3. Mees Groen, 95 punten 

  

Eindstand F-pupillen 

1. Guus Diepenmaat, 109 punten  
2. Ramon Schepers, 106 punten  
3. Tijn Scholte van Mast, 94 punten 

 

 

 

Eindstand D-pupillen 

1. Sjoerd Weernink, 109 punten  
2. Jeroen te Nijenhuis, 87 punten  
3. David Michiel Schagen, 81 punten 

 

4 tegen 4 toernooi  
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Zondag 3 april kwam koploper Buurse 
naar Rekken. Pupil van de week bij deze 
uiterst belangrijke wedstrijd was de 10 
jarige Tygo Velthuis. 
 

 
Tygo woont aan de Holterweg 25 samen 
met zijn ouders Monique en Gert, zusje 
Indy en broertjes Kayle en Jesse. 
De hond heet Lara en buiten houden ze 
ook nog 2 geiten. 
 
Tygo zit op OBS “de Berkel” in groep 6 bij 
juf Janet en meester Gerard. De 
Berkelschool is een leuke school waar van 
alles te doen is en waar veel leuke 
buitenactiviteiten georganiseerd worden 
zoals basketbal en bording voetbal.  
Handvaardigheid en gym zijn de leukste 
vakken.  
Rekenen en spelling zijn bij Tygo niet zo 
populair. 
Hij heeft nog niet nagedacht over wat hij 
later wil worden. 

 
Tygo is een grote fan van FC Twente. Het 
goede van Twente vind hij dat er goed 
word overgespeeld en als het niet anders 
kan er word teruggespeeld op de keeper. 
Douglas is zijn favoriete speler. Hoewel hij 
nu een tijdje is geschorst weet Tygo dat 
Douglas de komende wedstrijden in de 
fase waar de prijzen worden verdeeld erg 
belangrijk zal zijn. 
Over de kansen van Twente heeft hij erg 
goed nagedacht. 
Het is een groot nadeel dat Twente nog op 
3 fronten meedoet. Het 
wedstrijdprogramma is veel te druk en de 
spelers worden daarom moe. Het is 
onmogelijk om alles te winnen. 
Tygo voorspeld dat Twente in de Europa 
League de halve finale gaat halen. Veel 
belangrijker: Twente gaat voor de 
kampioensschaal. Die moeten en kunnen 
ze winnen omdat ze het beste team van 
Nederland zijn. Ook spelen ze nog de 
bekerfinale in de Kuip in Rotterdam tegen 
Ajax. De kans dat ze de KNVB beker 
winnen schat Tygo op 50%.  
Hoe hij dat allemaal weet?  Tygo kijkt 
vaak naar Twente TV en eredivisie live. 
Ook Barcelona volgt hij intensief. 
 
Tygo is een sportieve jongen. Naast 
voetbal heeft hij op maandagmiddag ook 
nog tennisles in Haaksbergen en 
binnenkort mag hij ook competitie spelen.  
Tygo speelt in de E2 bij Sportclub Rekken. 
Meestal is hij middenvelder. In de 
wedstrijd rent hij heel wat af. Hij is achter 
om te helpen verdedigen, op het 
middenveld om over te spelen en voor om 
aan te vallen en te scoren. 
Ook zijn beste vrienden Mats en Ruben 
spelen in dit team. Het is een leuke groep 
en het voetbal gaat steeds beter. Ze staan 
nu 2de in de competitie en als Eibergen 
verliest staan ze bovenaan en willen ze 
kampioen worden.  
 

Pupil van de week  
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Zondag 3 april was de dag waar de 
spontane Tygo naar uitkeek. Hij was heel 
blij en vond het erg leuk dat hij de pupil 
van de week mocht zijn. Het werd een 
spannende wedstrijd die door Rekken 
verdiend met 2-1 werd gewonnen. Tygo 
vond het erg knap dat Rekken eerst achter 
kwam en toch nog wist te winnen door een 
doelpunt in de laatste minuut. Hij vond het 
erg  mooi dat hij als pupil zelf ook scoorde. 
Hij ging met de bal aan de voet met een 
aantal mooie schijnbewegingen door de 
defensie richting de keeper van Buurse. 
Hij maakte een schaar, omspeelde de 
keeper en onder luid gejuich van het in 
grote getale opgekomen publiek tikte hij 
de bal in het net. 
 

*** 
 

Eerst zat hij in Haaksbergen op tennis en 
speelde daar ook bij de hockeyclub. Dat 
beviel allemaal niet zo goed en daarom is 
hij in Rekken gaan voetballen om samen 
met zijn vrienden in èèn team te spelen. 
Hij is maar wat blij dat hij een jaartje 
geleden de overstap naar voetbal heeft 
gemaakt. Alles is goed geregeld bij 
Sportclub Rekken. De E3 waarin hij op het 
middenveld speelt is een heel leuk team 
waar iedereen goed met elkaar omgaat. 
Als het even wat minder gaat sturen de 
kundige trainers Sebastian en Henriette 
wel bij. 
Alles op voetbal is leuk zoals de training, 
de wedstrijden en  veel goals maken. Zelf 
heeft hij al de nodige fraaie doelpunten 
achter zijn naam staan omdat hij de 
gewoonte heeft vaak via de paal te scoren.  
 

 
Deze sympathieke jongen luistert naar de 
naam Maurits Haverkate, pupil van de 
week op 27 maart 2011 bij de wedstrijd 
Sportclub Rekken – Klein Dochteren op 
het “Asterloo”. Uitslag 4-0. 
 
De 11 jarige Maurits woont aan de 
Loovelderweg 2 op de mooi verbouwde 
woonboerderij “het Looveld” waar vroeger 
Gerhard Stomps woonde. Het gezin 
Haverkate bestaat naast Maurits uit vader 
Frank, moeder Marleen, broer Floris, zus 
Myrhte en broertje Ward. Ook wonen er 2 
honden bij hen in huis genaamd Chivas en 
Dimpel. In de wei lopen nog wat schapen. 
Vader Frank is financieel adviseur en 
moeder Marleen is natuurgeneeskundige 
en heeft een eigen bedrijf genaamd 
Looveld training en advies. 
 
Maurits zit in groep 7 op de Berkelschool 
en vind engels, techniek, aardrijkskunde 
en gym de fijnste vakken. Biologie, 
spelling en ontleden vind hij saai. Het is 
verder wel leuk in de klas bij de juffen 
Marije Rozenboom en Marije Verbeek. 
Maurits wil later legerman worden. 
 
Maurits heeft heel veel vrienden zoals 
Mees, Koen, Daan, Roy Leusink, Roy 
Lentink, Dirk, Timo, Pepijn en Job. 
Maurits heeft verkering met Femke. Ook 
een aantal van zijn vrienden hebben al 
een vaste vriendin. Samen gaan ze vaak 
ergens in huis naar een film kijken, chips 
eten en nog andere leuke dingen doen.  
 
In zijn vrije tijd zijn Maurits en zijn neven 
Sem en Mees   vaak met hun hengel aan 
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het water te vinden. Favoriete visstekjes 
zijn aan de Berkel of in de buurt van de 
Haaksbergse watermolen. Vissen aan de 
Loovelderweg bij de leemputten doen ze 
niet vaak want de vissen willen daar niet 
bijten. 
 
Eredivisie-live is het favoriete TV 
programma van Maurits. 
Luuk de Jong is de beste speler van 
Nederland. Regelmatig bezoekt hij 
wedstrijden van zijn favoriete club FC 
Twente.   
 
Maurits heeft het heel mooi gevonden dat 
hij bij deze wedstrijd pupil van de week 
mocht zijn. Alles is goed gegaan. 
Bij de doelpoging die hij mocht doen was 
de keeper van Klein Dochteren kansloos 
omdat hij de bal strak rechtsonder in de 
hoek schoof. Rekken heeft heel goed 
gespeeld en won dik verdiend met 4-0 van 
een tegenstander die helemaal niet zo 
slecht was. Alleen de keeper vond Maurits 
niet zo goed. 
De beste speler bij Rekken was Jerzy 
Aarnink ook omdat hij heel goed coachte. 
Maurice Barts maakte de mooiste goal uit 
een goede voorzet van zijn broer Bjorn. 
Na afloop kreeg hij van de vriendelijke 
scheidsrechter het kaartje die hij tijdens 
de wedstrijd had gebruikt en waar zijn 
aantekeningen opstonden. Zoals de 
gemaakte goals en nummers van de 
spelers die een gele kaart hadden 
gekregen stonden erop. Ook heeft hij een 
handtekening van de scheids gekregen. 
Na een lekker bord patat en wat drinken 
kreeg hij een mooie grote foto van 
hemzelf en een voetbal met de 
handtekeningen van alle spelers erop. 
Deze bijzondere bal in een netje hangt nu 
in zijn kamer als herinnering aan een 
onvergetelijke  zondag als pupil van de 
week.   
 
 

*** 
 
Ze woont nu twee jaar in Rekken en dat 
bevalt prima. Ze zou niet terug willen naar 
het grote Zuid Veluwse dorp Ede. Rekken 

is klein en gezellig en veel mensen kennen 
elkaar.  
Dit is de mening van de 13 jarige 
Shannon Hogenberk. Ze was   pupil van 
de week bij de wedstrijd Sportclub Rekken 
tegen VIOS uit Beltrum op zondag 13 
maart 2011. Rekken won met 3-1. 
 
Shannon woont samen met haar ouders 
Renè en Marion en broertje Jeroen aan de 
Rekkenseweg op “ het Kip” in het huis 
waar vroeger de voedingsmarkt van te 
Nijenhuis was gevestigd. Nadat ze naar 
Rekken zijn verhuisd heeft de moeder van 
Shannon een kinderopvanghuis gesticht. 
Daarom wonen de 7 jarige Nick en de 5 
jarige Priscilla ook bij hen in huis. Deze 
kinderen beschouwt ze als haar eigen 
broertje en zusje en ze kan heel goed met 
ze opschieten. Met Priscilla doet ze veel 
dansjes en andere spelletjes. Jeroen is 
vaak met Nick aan het voetballen. 

 
Shannon is een Ierse naam. Dat vind ze 
best passend omdat ze rossig haar heeft. 
Dit schooljaar gaat ze voor het eerst in 
Eibergen naar het “Assink lyceum” en zit 
daar in de brugklas niveau HAVO-VWO. 
Meneer Raaiman is haar mentor en ze 
heeft het prima naar haar zin. Shannon wil 
later dierenarts of verloskundige worden. 
 
Shannon heeft een hele grote groep 
vriendinnen zoals Marloes, Minjoe, Brechje, 
Danique en Karen uit Rekken en Puck en 
Jolijn uit Eibergen. Ook in Ede heeft ze 
nog 4 vriendinnen aangehouden zoals 
Marieke, Merel, Loela en haar allerbeste 
vriendin Foke. Het liefste wat ze met haar 
vriendinnen doet is kletsen, shoppen en 
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andere gezellige dingen doen. Verder zit 
ze veel achter haar computer en heeft ze 
via hyves liefs 194 vrienden en 
vriendinnen die ze ook nog allemaal 
persoonlijk kent. 
 
Sinds bijna een jaar voetbalt ze bij 
Sportclub Rekken in het D2 meisjesteam. 
Hoewel in dit team niemand een vaste 
plaats heeft speelt ze toch meestal op het 
middenveld en soms in de verdediging. 
Het is een echt vriendinnenteam en samen 
hebben ze heel erg veel lol. Vooral met de 
training gaat het eigenlijk nooit normaal. 
Ze zijn dan allemaal een beetje hyper en 
doen een beetje gek wat dan weer leidt 
tot een uitgelaten sfeer. Maar bij de 
wedstrijden zijn ze allemaal bloedfanatiek 
en zijn ze zo geconcentreerd met het spel 
bezig dat ze de signalen van de kant niet 
meer horen. De resultaten zijn best goed 
want in een competitie van 12 teams 
staan ze toch maar mooi derde. 
 
Shannon die supporter van FC Twente is 
en Arjen Robben de beste voetballer van 
Nederland vind heeft het wel erg leuk 
gevonden dat ze werd uitgekozen om pupil 
van de week te zijn. Ze werd door de 
spelers overal bij betrokken en heeft de 
keeper in mogen schieten. 
Na de toss mocht ze proberen een 
doelpunt te maken bij de keeper van VIOS. 
Met een strakke schuiver links onder in de 
hoek is haar dat prima gelukt. Het publiek 
juichte om de mooie goal en zo had ze 
maar mooi het voorbeeld gegeven aan de 
jongens van Rekken hoe je moet scoren. 
Dat lukte ze dus uiteindelijk 3 keer. 
Keeper Bart Jan was de beste speler van 
Rekken en moest 1 keer te vissen. 
De tegenstander uit Beltrum vond ze niet 
best. Ze waren vooral goed in 
toneelspelen want bij het kleinste duwtje 
gingen ze gillend naar de grond. De 
conclusie van Shannon: het was een leuke 
middag en Rekken heeft verdiend 
gewonnen. 
 
 

*** 
 

Hij is een rustige, vriendelijke, 
zelfverzekerde maar ook nuchtere jongen. 
Het liefst zou hij profvoetballer willen 
worden maar hij weet dat er zo veel zijn 
die dat willen en dat niet iedereen dat gaat 
lukken. Hij zal er alles voor doen om een 
bekende voetballer te worden maar als het 
niet zou lukken weet hij wel een heel goed 
alternatief. Dan wil hij graag een goede 
boer worden.  
We maken kennis met Nick Lammers. Hij 
was pupil van de week bij de wedstrijd 
Sportclub Rekken tegen Holten op zondag 
20 februari 2011 op onze thuisbasis “het 
Asterloo”. 

 
De 10 jarige Nick woont aan de 
Rekkensebinnenweg 27 op het Loo op 
boerderij ‘de Kunne” samen met zijn 
ouders Gerrit en Nicole en broertje Renso. 
De hond heet Tosca en er zijn ook nog wat 
katten. 
Verder zijn er twee paarden, waarvan één 
door moeder Nicole bereden word en 
meedoet aan wedstrijden. Ook zijn er 
twee pony’s waar Nick  vroeger veel op 
heeft gereden. Binnenkort wil hij weer 
intensiever gaan pony rijden, niet voor 
wedstrijden maar als hobby. De 
paardenbak die ze thuis hebben zal dan 
goed van pas komen. 
 
Nick woont op een boerderij waar ze 
melkkoeien houden en bijbehorend 
jongvee. Zijn vader melkt ’s morgens de 
koeien en is daarna vaak tot ’s avonds laat 
weg. Volgens Nick racet hij door heel 
Nederland om van alles en nog wat te 
regelen bij de bouw van biogas systemen. 



Telefoon: 06 23 15 54 07

B.g.g: 05 45 29 64 80
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Moeder Nicole is dan thuis om voor de 
jongens en de boerderij te zorgen.  
Nick kan niet goed stilzitten en helpt graag 
een handje op de boerderij. 
Zo maait hij regelmatig het gras in de tuin 
en als hij zin heeft helpt hij ’s avonds zijn 
moeder wel eens met het melken van de 
koeien. Melken is erg leuk werk en hij kan 
goed met de apparatuur omgaan. 
 
Nick zit op “de Berkelschool” in groep 6 bij 
juf Janet en meester Gerard. Gym en 
rekenen zijn de leukste vakken en van 
Nederlandse taal houd hij niet. Het is wel 
een leuke school omdat je in de pauzes 
mooi buiten kunt spelen. Op dinsdag en 
donderdag mogen ze op de computer en 
gaan dan bezig met taal en spelling. 
 
Evenals zijn beste vrienden Tom en Thies 
speelt Nick in de E1. 
Als middenvelder komt hij het beste uit de 
verf. Met de resultaten gaat het prima, ze 
doen mee met de bovenste plaats en het 
hele (vrienden)team wil er alles aan doen 
om kampioen te worden. 
 
Volgens Nick is Wouter Rexwinkel de beste 
speler van Rekken. Ibrahim Afellay is de 
beste speler van Nederland en Ajax is 

voorlopig nog zijn favoriete club maar hij 
is ook wel een beetje voor alle andere 
Nederlandse clubs die goed presteren. 
 
Nick vond het leuk dat hij pupil van de 
week mocht zijn.  
Voor de wedstrijd had hij nog een 
onderonsje met Wouter.  
Nick zei: ik vind je de beste speler van 
Rekken maar ik wil dat je dat  vandaag 
ook waarmaakt. 
Dat is volgens Nick gelukt. Rekken was 
veel beter dan Holten en Wouter scoorde  
het mooiste doelpunt van de middag en 
mede daardoor won Rekken dik verdiend 
met 2-1.  
Overigens had Nick zaterdag bij zijn eigen 
team zelf ook al 4 keer gescoord in de 
wedstrijd tegen Witkampers. Zondag bij 
de doelpoging die hij als pupil van de 
week mocht doen versloeg hij de keeper 
van Holten overtuigend met een strak 
schot laag in de linkerhoek. 
Na de wedstrijd smaakte het bord patat 
prima en ging hij met een voetbal met alle 
handtekeningen van de spelers, een CD en 
een mooie grote foto van hem als een blije 
pupil naar huis. 
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Dagelijks bestuur
Voorzitter Nick Lamaker Holterw eg 7 0545-431682 Nlamaker@hetnet.nl
Secretaris Henk Hagens Lindevoort 8a 0545-431556 HGHagens@chello.nl
Penningmeester Chantal Veldhuis Paulus Potterstraat 34 06-12293683 chantalveldhuis@hotmail.com

Algemeen bestuur
Jeugd commissie Henk Schepers Emausw eg 3 0545-431232
Senioren commissie Jan Winkelhorst Meeldijk 9 0545-474289

Accommodatie Henk-jan Slotboom Zonderkamp 17 06-52344854
Arbitrage Jochem Odink Radstake 46a 06-41644295
Sponsoring Gonny Mellink Holterw eg 2 0545-431509 gonny.mellink@chello.nl

Commissie
Clubblad commissie Heino Meddeler Lindevoort 7 06-47380430
Activiteiten Thea te Lintelo Rekkensew eg 55 0545-431584 LinteloteT@vredestein.com

Wedstrijdsecretarissen
Wedstrijdsecr. senioren Jochem Aarnink Huttendijk 8 06-19656640
Wedstrijdsecr. jeugd Paul Nijhof Rekkensew eg 57 0545-431746
Ledenadministratie Thea Hogemans Kranenw eg 3 0545-473257

Technisch coordinator
Senioren Bennie Diepenmaat Rekkensew eg 30 0545-431505
Jeugd pupillen Jan Gerrit Grooters Haaksbergen 06-51863282

Senioren trainers
eerste selectie Mark Roossink Lindevoort 13e 06-47850715
tw eede en derde Bob Ainsley Rekkensew eg 67 0545-431336
vierde en vijfde Bob Ainsley Rekkensew eg 67 0545-431336
Keepers Bennie Diepemaat Rekkensew eg 30 0545-431505
Dames trainer Gerald Vos Bonenkamp 22 0545-431783

Ruud Giesbers Wenneker 42 06-22389806
Recreanten Luc Bemelmans v. Ouw enallerlaan 15 0545-431649

Senioren leiders
1e elftal Paul Nijhof Rekkensew eg 57 0545-431746
2e elftal Erik ten Elshof Albert Cuyplaan 49 06-43975779

Bennie Leferink Den Borgw eg 3 0545-431650
3e elftal Arjan ten Elshof Den Borgw eg 6 0545-431805
4e elftal Marco Nijenhuis Bonenkamp 7 06-22572391
5e elftal Bob Ainsley Rekkensew eg 67 0545-431336
Dames 2 Sylvia Wielens Haaksbergen 06-21220826

Begeleiding jeugd
A1 elftal trainer Frank Bruins
             leider Oliver Michorius 06-10227646
             leider Steven Stegeman Steenbreek 5 06-38320213
C1 elf tal trainer ma. Waldo Rhebergen Koordesw eg 4 06-13823991
             trainer w o. Ruud Giesbers Wenneker 42 06-22389806
             leider Robert Boevink Oldenkott, Duitsland 06-27250309
             leider Maurice ten Barge Koningsbult 46 06-50933885
D1 elf tal trainer/leider Christiaan Wittebroek Bartelinksgang 41 06-55922301
             leider Kevin Karnebeek Bonenkamp 3 06-57553862
D2 team trainer di./leider Lisa Ainsley Rekkensew eg 67 06-16728143
             trainer do. Bjorn Barts Lindevoort 45 06-83248554
             leider Fransien Lammers Hoonesw eg 7 06-57995981
E1 team trainer Marc Grooters Rekkensew eg 30A 06-12336971
             leider Robert Blaauboer Zuid-Rekkensew eg 17 06-17422207
E2 team trainer/leider Wouter Rexw inkel Holterw eg 21 06-51491367
             trainer/leider Bjorn Barts Lindevoort 45 06-83248554
E3 team trainer Jeffrey Barts Lindevoort 45 06-57314897
             leider Henriëtte Onstein Lindevoort 9E 0545-431803
             leider Sebastiaan van Wageningen 06-51212173
F1 team trainer/leider Jeffrey Barts Lindevoort 45 06-57314897
             leider Eric Blaauboer Zuid-Rekkensew eg 17 0545-431633
F2 team trainer/leider Joep Harmsen Woerden 16 0545-431325
F nieuw Joep Harmsen Woerden 16 06-43790172

Ivonne Wilderink Oldenkott, Duitsland 06-20803249

Masseur Rob Goldman Haaksbergen 06-20681598
Kantine gebouw Sportpark 't Asterloo Rekkensew eg 48 0545-431506
Beheerder Gerrit Hengeveld Blomsgaarden 3 0545-475981
Kledingbeurs Thea te Lintelo Rekkensew eg 55 0545-431584

Joke Kerkemeyer Lindevoort 32 0545-431553
De voorzet
Redactie Heino Meddeler heino1972@hotmail.com 06-47380430

Nick Scholten nickscholten1@hotmail.com 06-23190372
Sandra Schepers h.schepers12@kpnplanet.nl 0545-431232
Maurice ten Barge maurice_ten_barge@hotmail.com 06-50933885

Website Ew out Buunk Buunk@tiscali.nl 0545-431300
Barry Meddeler barry.meddeler@tauw .nl 06-13509562

Agenda Gonny Mellink Holterw eg 2 0545-431509
Bezorgers Wim Scholte van Mast Rekkensew eg 59 0545-431501

Ria Berfelo H. ten Caterstraat 66 0545-475595
H. Nijhuis Haaksbergen 053-5726581






