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Beste Voorzetlezers,

Het seizoen zit er alweer op, daarom is het 
weer tijd voor de laatste Voorzet. Zoals al 
eerder aangegeven wordt de Voorzet aan 
het begin van het jaar in kleur uitgegeven 
en aan het eind van het jaar in zwart-wit.

In dit nummer staan, de eindverslagen (zowel 
van de jeugd als van de senioren), een ver-
slag over de Klaas Jan Huntelaar foundation 
en de eindstanden per team en is er een stuk 
van de voorzitter.

De meeste teams hebben naar behoren ge-
presteerd, met als hoogtepunt natuurlijk de 
kampioenschappen van F1 en C1 (en beker-
winst!!!), grote klasse!

Wij wensen jullie veel leesplezier en een fijne 
zomervakantie.

De redactie: Nick Scholten, Maurice ten Bar-
ge, Sandra Schepers, Lobke de Groot en 
Kasper Brugman

PS: In de voorzet aan het begin van het sei-
zoen is aangegeven dat personen, buiten de 
sponsoren, die een boekje thuis krijgen ge-
stuurd, wanneer ze deze ook nog daadwer-
kelijk willen ontvangen dit kenbaar moeten 
maken via de mail (devoorzet@sprekken.
nl). Hier hebben we echter weinig reactie op 
gehad, dus bij deze nogmaals het verzoek.

In dit nummer...

Inhoud

Blz.:

5 Van de bestuurstafel

8  Eindstand senioren

9 Verslagen senioren

23 SP Rekken wint #KJHF15

24 Eindstand jeugd

25 Verslagen jeugd

41 Wordt ‘eigenaar’ van het   
 kunstgrasveldje
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invaller de training van Peter had overgeno-
men. Ondanks dat het seizoen ten einde is, 
heeft Raymond al enkele trainingen met de 
dames afgewerkt, om zo te kunnen bepalen 
hoe de selectie er voor het volgende seizoen 
eruit gaat zien.

Dames 2 heeft het afgelopen seizoen redelijk 
tot goed gepresteerd. Voor dit team zijn we nog 
steeds opzoek naar een vaste trainer. Henk 
Hagens en Gerald Vos hebben om en om de 
trainingen voor hun rekening genomen, zodat 
er gelukkig wel fatsoenlijk getraind kon worden.

Bij de jeugd is de prestatie van het C-elftal op-
vallend te noemen. Nadat het kampioenschap 
werd behaald, werd ook de KNVB districtsbe-
ker gewonnen. In een zeer goed bezochte 
beslissingswed-strijd tegen Excelsior uit Rijs-
sen, werd er afgetekend met een 4-2 overwin-
ning een succesvol bekertoernooi afgesloten. 
Met name het goede en verzorgde spel van 
de C-jeugd viel op en onderstreept nog maar 
eens het talent binnen de jeugd, maar natuur-
lijk ook het succes van het jeugdplan en de 
uitstekende begeleiding van de jeugd. Voor 
Bjorn Barts, die jammer genoeg gaat stoppen 
als jeugdtrainer, was dit natuurlijk een prach-
tige afsluiting van zijn periode als jeugdtrai-
ner. Ook de jongste jeugd (F1) werd met een 
grootste overwinning in Haakbergen tegen 
HSC met vlag en wimpel kampioen. 

Het afgelopen seizoen zijn er tal van hoogte-
punten geweest. het binnenhalen van de 1e 
prijs bij het Klaas Jan Huntelaar fonds, was 
natuurlijk een prestatie van formaat! Op bei-
de onderdelen, het maximale aantal stemmen 
binnen halen en het oordeel van de vakjury, 
werd het maximaal aantal punten behaald. 
Het team, onder leiding van Mark Rooosink, 
Marc Blaauboer, Waldo Rhebergen en Wou-
ter Rexwinkel (met ondersteuning van Joost 
Blaauboer) en natuurlijk alle begeleiders en 

Het seizoen 2014-2015 zit er op. In deze laat-
ste Voorzet willen wij, zoals gebruikelijk even 
terugblikken op het afgelopen seizoen. 

Het 1e elftal heeft wisselvallig gepresteerd in 
de 4e klasse C. Na een redelijk goed begin 
werd er met name in de 2e seizoenshelft en 
met name in de laatste wedstrijden, niet best 
gespeeld. Mede oorzaak hiervan waren de 
vele blessures, maar ook de duidelijk minde-
re vorm van een aantal spelers. Coen Groot 
Kormelink moest noodgewongen stoppen 
met voetbal, maar gelukkig blijft hij wel bij het 
1e betrokken. Hij gaat de taak van elftalleider 
op zich nemen en daarmee Paul Nijhof, die 
deze functie jarenlang heeft vervuld, vervan-
gen. Vanaf deze plaats wil het bestuur Paul 
nogmaals bedanken voor zijn vakkundige 
inzet over de afgelopen jaren. Voor volgend 
seizoen zal de huidige selectie verder intact 
blijven, met mogelijk wat aanvulling vanuit de 
jeugd c.q. 2e elftal.

Het tweede elftal heeft een moeilijk seizoen 
gehad. Met hopelijk een paar nieuwe/oude 
gezichten hopen wij het volgend seizoen be-
ter te presteren. Belangrijk daarbij is dat wij 
voor het komende jaar Henkjan Voortman, 
die ook de laatste fase van afgelopen seizoen 
heeft ingevuld, bereid hebben gevonden om 
de training en wedstrijdbegeleiding voor zijn 
rekening te nemen.

Over de andere elftallen kunnen de eindstan-
den verderop in deze uitgave bekeken worden.

Bij de dames hebben wij afscheid genomen 
van Peter Giessen. Hij vertrekt na 4 seizoe-
nen naar DEO. Wij bedanken Peter voor zijn 
inzet en wensen hem veel succes bij de da-
mes in Borculo. 

Als nieuwe trainer voor dames 1 hebben wij 
Raymond Wicher Schreur kunnen aantrek-
ken. Raymond is voor de dames geen on

Van de bestuurstafel

Beste voetbalvrienden,
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In het afgelopen seizoen hebben we ook droe-
vige momenten gekend. Het plotseling overlij-
den van Johan Stomps, die lang bij onze club 
actief is geweest als voetballer en later als lei-
der, heeft ons allen maar weer eens laten zien 
hoe betrekkelijk en oneerlijk het leven soms 
kan zijn. Ook Henk Pierik, oud bestuurslid en 
scheidsrechter, overleed na een kortstondig 
ziektebed.

Ik wil graag afsluiten om iedereen te bedan-
ken voor zijn inzet binnen onze vereniging. 
Wij zijn weliswaar een kleine club, maar door 
het grote enthousiasme en getoonde inzet, tot 
veel in staat.  Verder wens ik een ieder een 
prettige vakantie en hopelijk gaan we een 
goed en sportief seizoen tegemoet.

vriendelijke groeten,

Namens bestuur.
Hans Onstein

vooral ook de zeer fanatieke jeugdleden, heeft 
laten zien wat er binnen onze vereniging moge-
lijk is! Petje af!! Het veldje zal waarschijnlijk in 
de tweede helft van 2015 gerealiseerd worden.

De barcompetitie, die voor de 2e keer door de 
Klok werd georganiseerd, werd wederom met 
duidelijke cijfers door SP Rekken gewonnen. 
Ook hierin zijn wij onverslaanbaar!!

Door inzet van de club van 100 heeft onze 
kantine een prachtige facelift ondergaan. 
Door inzet van vele vrijwilligers is de kantine 
in zijn geheel aangepakt en voorzien van een 
nieuw uiterlijk. Hier kunnen we met zijn allen 
trost op zijn!

Ook hebben wij met succes meegeschre-
ven op de tapaanbesteding van het Rekkens 
School- en Volksfeest; een unieke gebeurte-
nis in de Rekkense geschiedenis. Met de in-
zet van vele vrijwilligers gaan we hier zeker 
een mooi en geslaagd feest van maken
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Eindstanden en Verslagen Senioren

Rekken 1
Eindstand 4de klasse C

Wed Gew Gel Ver Punt V T
1 FC Trias 1 26 20 3 3 63 92 32
2 Lochem SP 1 26 17 2 7 53 76 36
3 Marienveld 1 26 17 2 7 53 73 45
4 Keijenburgse Boys 1 26 15 4 7 49 53 46
5 MEC 1 26 15 3 8 48 56 41
6 Neede 1 26 12 3 11 39 59 42
7 Rekken 1 26 10 7 9 37 51 48
8 Ruurlo 1 26 11 3 12 36 57 42
9 KSV 1 26 10 3 13 33 43 60

10 VIOS B. 1 26 9 5 12 32 51 57
11 Vosseveld 1 26 5 6 15 21 28 60
12 Erix 1 26 6 3 17 21 31 73
13 SVBV 1 26 6 2 18 20 33 91
14 Zelhem 1 26 3 6 17 15 32 62

Rekken 2
Eindstand reserve 4de klasse poule 9

Wed Gew Gel Ver Punt V T
1 VIOS B. 2 20 15 4 1 49 74 16
2 Reunie 3 20 13 5 2 44 55 28
3 Lochem SP 3 20 11 5 4 38 55 30
4 Neede 3 20 10 4 6 34 40 40
5 HSC '21 4 20 8 4 8 28 44 48
6 Grol 3 20 9 0 11 27 49 44
7 FC Trias 4 20 6 6 8 24 30 41
8 Rietmolen 2 20 6 3 11 21 32 49
9 Hector 2 20 5 5 10 20 29 44

10 SVBV 2 20 4 1 15 13 25 66
11 Rekken 2 20 3 3 14 12 22 49

Rekken 3
Eindstand reserve 6de klasse poule 14

Wed Gew Gel Ver Punt V T
1 FC Eibergen 4 20 15 2 3 47 69 36
2 Pax 5 20 13 4 3 43 80 37
3 Haarlo SP 2 20 13 2 5 41 68 37
4 Longa '30 10 20 13 1 6 40 56 30
5 Rekken 3 20 12 3 5 39 46 28
6 Longa '30 9 20 10 1 9 31 56 47
7 Vosseveld 3 20 5 4 11 19 60 67
8 Grol 8 20 4 6 10 18 29 68
9 FC Trias 6 20 4 3 13 15 33 64

10 FC Winterswijk 10 20 3 2 15 11 43 92
11 Lochuizen 2 20 2 4 14 10 28 62

Rekken 4
Eindstand reserve 7de klasse poule 38

Wed Gew Gel Ver Punt V T
1 TVO 4 22 17 0 5 51 138 31
2 WVV '34 7 22 15 4 3 49 82 36
3 Twenthe 6 22 13 1 8 40 86 52
4 Buurse 4 22 10 5 7 35 68 53
5 Bon Boys 13 22 10 4 8 34 61 50
6 Rekken 4 22 10 3 9 33 59 60
7 BSC Unisson 5 22 10 1 11 31 56 69
8 Hector 6 22 8 3 11 27 50 57
9 Rietmolen 6 22 7 2 13 23 48 75

10 Hoeve Vooruit 6 22 8 0 14 23 52 86
11 Delden 6 22 6 1 15 19 43 105
12 Bentelo 7 22 5 2 15 17 24 93

Rekken 5
Eindstand reserve 7de klasse poule 17

Wed Gew Gel Ver Punt V T
1 Erix 4 22 20 1 1 61 132 24
2 FC Trias 10 22 15 2 5 47 76 51
3 GSV '63 4 22 13 3 6 42 60 49
4 KSV 6 22 12 1 9 37 63 47
5 MEC 5 22 11 3 8 36 77 66
6 Rekken 5 22 9 3 10 30 63 57
7 DEO 4 22 8 6 8 30 55 65
8 VIOS B. 8 22 9 2 11 29 55 72
9 SVBV 4 22 7 1 14 22 63 96

10 Lochuizen 4 22 5 4 13 19 28 59
11 Ratti 3 22 5 1 16 16 66 119
12 Meddo SC 4 22 3 3 16 12 53 86

Dames 1
Eindstand 3de klasse G

Wed Gew Gel Ver Punt V T
1 Rigtersbleek VR1 22 21 0 1 63 111 10
2 Raalte VR1 22 17 1 4 52 82 32
3 Longa '30 VR1 22 16 2 4 50 93 43
4 Tubantia VR1 22 15 1 6 46 74 46
5 Juventa '12 VR1 22 10 3 9 33 57 52
6 ST: MEC/Bredevoort VR1 22 9 3 10 30 37 38
7 Rekken VR1 22 8 4 10 28 51 60
8 Diepenheim VR1 22 8 2 12 26 42 56
9 Tukkers De VR1 22 5 3 14 18 44 62

10 Lochuizen VR1 22 4 3 15 15 25 79
11 Marienheem VR1 22 3 2 17 11 23 91
12 Sportclub Overdinkel VR1 22 3 2 17 11 27 97

Dames 2
Eindstand 5de klasse, poule 05

Wed Gew Gel Ver Punt V T
1 Halle VR1 20 15 2 3 47 106 18
2 Rietmolen VR1 20 14 1 5 43 56 25
3 FC Trias VR2 20 11 5 4 38 61 26
4 Wolfersveen VR2 20 11 5 4 38 46 35
5 Rekken VR2 20 11 1 8 34 46 47
6 Reunie VR1 20 9 4 7 31 46 39
7 Vosseveld VR1 20 8 4 8 28 31 34
8 ST: MEC/Bredevoort VR2 20 8 2 10 26 49 53
9 Ruurlo VR2 20 4 1 15 13 27 84

10 DEO VR2 20 4 0 16 12 28 80
11 Grol VR2 20 2 1 17 7 14 69

Rekken 1
Eindstand 4de klasse C

Wed Gew Gel Ver Punt V T
1 FC Trias 1 26 20 3 3 63 92 32
2 Lochem SP 1 26 17 2 7 53 76 36
3 Marienveld 1 26 17 2 7 53 73 45
4 Keijenburgse Boys 1 26 15 4 7 49 53 46
5 MEC 1 26 15 3 8 48 56 41
6 Neede 1 26 12 3 11 39 59 42
7 Rekken 1 26 10 7 9 37 51 48
8 Ruurlo 1 26 11 3 12 36 57 42
9 KSV 1 26 10 3 13 33 43 60

10 VIOS B. 1 26 9 5 12 32 51 57
11 Vosseveld 1 26 5 6 15 21 28 60
12 Erix 1 26 6 3 17 21 31 73
13 SVBV 1 26 6 2 18 20 33 91
14 Zelhem 1 26 3 6 17 15 32 62

Rekken 2
Eindstand reserve 4de klasse poule 9

Wed Gew Gel Ver Punt V T
1 VIOS B. 2 20 15 4 1 49 74 16
2 Reunie 3 20 13 5 2 44 55 28
3 Lochem SP 3 20 11 5 4 38 55 30
4 Neede 3 20 10 4 6 34 40 40
5 HSC '21 4 20 8 4 8 28 44 48
6 Grol 3 20 9 0 11 27 49 44
7 FC Trias 4 20 6 6 8 24 30 41
8 Rietmolen 2 20 6 3 11 21 32 49
9 Hector 2 20 5 5 10 20 29 44

10 SVBV 2 20 4 1 15 13 25 66
11 Rekken 2 20 3 3 14 12 22 49

Rekken 3
Eindstand reserve 6de klasse poule 14

Wed Gew Gel Ver Punt V T
1 FC Eibergen 4 20 15 2 3 47 69 36
2 Pax 5 20 13 4 3 43 80 37
3 Haarlo SP 2 20 13 2 5 41 68 37
4 Longa '30 10 20 13 1 6 40 56 30
5 Rekken 3 20 12 3 5 39 46 28
6 Longa '30 9 20 10 1 9 31 56 47
7 Vosseveld 3 20 5 4 11 19 60 67
8 Grol 8 20 4 6 10 18 29 68
9 FC Trias 6 20 4 3 13 15 33 64

10 FC Winterswijk 10 20 3 2 15 11 43 92
11 Lochuizen 2 20 2 4 14 10 28 62

Rekken 4
Eindstand reserve 7de klasse poule 38

Wed Gew Gel Ver Punt V T
1 TVO 4 22 17 0 5 51 138 31
2 WVV '34 7 22 15 4 3 49 82 36
3 Twenthe 6 22 13 1 8 40 86 52
4 Buurse 4 22 10 5 7 35 68 53
5 Bon Boys 13 22 10 4 8 34 61 50
6 Rekken 4 22 10 3 9 33 59 60
7 BSC Unisson 5 22 10 1 11 31 56 69
8 Hector 6 22 8 3 11 27 50 57
9 Rietmolen 6 22 7 2 13 23 48 75

10 Hoeve Vooruit 6 22 8 0 14 23 52 86
11 Delden 6 22 6 1 15 19 43 105
12 Bentelo 7 22 5 2 15 17 24 93

Rekken 5
Eindstand reserve 7de klasse poule 17

Wed Gew Gel Ver Punt V T
1 Erix 4 22 20 1 1 61 132 24
2 FC Trias 10 22 15 2 5 47 76 51
3 GSV '63 4 22 13 3 6 42 60 49
4 KSV 6 22 12 1 9 37 63 47
5 MEC 5 22 11 3 8 36 77 66
6 Rekken 5 22 9 3 10 30 63 57
7 DEO 4 22 8 6 8 30 55 65
8 VIOS B. 8 22 9 2 11 29 55 72
9 SVBV 4 22 7 1 14 22 63 96

10 Lochuizen 4 22 5 4 13 19 28 59
11 Ratti 3 22 5 1 16 16 66 119
12 Meddo SC 4 22 3 3 16 12 53 86
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gebruikt hebben dit seizoen. Coach Frank 
Bruins moest zelfs spelers uit het 2e en 3e 
voor de leeuwen gooien en zo stonden er dik-
wijls spelers op het veld waarvan nooit kon 
worden vermoed dat zij de kar bij het eerste 
nog eens zouden trekken.

Hieronder zal ik de verantwoordelijke stafle-
den en alle spelers die in actie kwamen (en zij 
die het in elk geval tot de bank schopten) de 
revue laten passeren. 

Frank Bruins, trainer/coach:
Het tweede jaar van Bruins als hoofdtrainer bij 
onze mooie club. Het ging allemaal net wat min-
der als verleden seizoen, maar de omstandig-
heden kennen we dus. Prima kerel die ons met 
zijn fanatisme steeds weer weet aan te sporen.

Paul Nijhof, elftalleider:
Mister Sportclub Rekken stopt als leider. Dit 
wordt door iedereen erg betreurd, want we 
zien Nijhof toch als een soort teddybeer bin-
nen de groep. Aan al het goede komt echter 
een eind. Paul, bedankt voor alle geweldige 
jaren en voor de inspanningen die je altijd le-
verde ten bate van de selectie! Op het gezeur 
over wasgeld na zullen we je ongetwijfeld 
gaan missen, maar we gaan elkaar vast en 
zeker nog vaak zien.

Rik te Velthuis, assistent-scheidsrechter:
Te Velthuis nam de vlag vorig jaar over van 
Jan Winkelhorst en deed dat eigenlijk geruis-
loos. Begint het vak steeds beter aan te voe-
len en straalt een soort rust uit op onze de-
fensie. Ligt daarnaast uitstekend in de groep 
en wij hopen dan ook dat Rik nog tijdenlang 
loopgraven blijft aanleggen.

Wouter Rexwinkel, aanvoerder en fysiothe-
rapeut: Rexwinkel was dit jaar waarschijnlijk 
onze gevaarlijkste pion. Kende een langduri-
ge periode van uitstekende vorm en wist zich-
zelf tevens tot topscorer te kronen. Nam als 
fysiotherapeut de taken van Paula Rhebergen 
over en dat doet hij met verve. Speelde door-
gaans als nummer 10.

Jorg Antvelink:
Antvelink leek dit jaar de eerste doelman te 
worden, maar blessures gooiden roet in het 
eten. Liep een wel heel merkwaardige bles-

Het seizoen is ten einde. Het vlaggenschip 
eindigde het afgelopen seizoen op een enigs-
zins teleurstellende zevende plaats. Daarmee 
staan we nipt in het linkerrijtje, maar onze al-
tijd gedreven selectie kan daar niet bepaald 
tevreden mee zijn. Velen van ons hadden dit 
jaar voor het kampioenschap willen strijden 
en nu ik er zo over nadenk was er volgens mij 
niemand die een klassering buiten de top vijf 
voorspeld had. Één en ander valt wellicht te 
verklaren, want we hadden dit seizoen veel 
pech met blessures. Niet om dat als excuus 
op te voeren, maar voor een kleine vereniging 
blijft het lastig iets dergelijks op te vangen. 

We traden deze jaargang aan tegen louter 
Gelderse ploegen. Op één na allemaal leu-
ke tegenstanders die net als wij graag een 
mooie pot op de mat willen leggen. Aan het 
einde van de rit stond FC Trias uit Winterswijk 
bovenaan. Met maarliefst tien punten voor-
sprong op de naaste belagers Lochem en het 
zeer verrassende Mariënveld verzilverden zij 
het kampioenschap en dus promotie naar de 
3e Klasse. Promotie was er ook voor Lochem 
dat in de nacompetitie een prima indruk ach-
terliet. Mariënveld en Keijenburgse Boys (de 
nummer vier) trokken aan het kortste eind en 
kunnen zich gaan opmaken voor nog een jaar 
4e Klasse. Het linkerrijtje werd afgesloten door 
MEC, Neede en Rekken. MEC deed lange tijd 
mee om de bovenste plaatsen, maar zakte 
naarmate het einde in zicht kwam ver weg.

Het rechterrijtje werd aangevoerd door het 
teleurstellende Ruurlo. Boven de ‘nacompeti-
tiestreep’ eindigden KSV en VIOS, twee ploe-
gen die zich prima staande hielden in onze 
divisie. Vosseveld en Erix waren gedoemd 
tot het spelen van playoff’s tegen degradatie. 
Alleen de eerstgenoemde wist zich te hand-
haven. Via de reguliere competitie degradeer-
den SVBV en Zelhem. Erg rouwig kunnen we 
er niet om zijn. Niet in de laatste plaats omdat 
die ploegen ons nooit zo lagen. 

Zoals gezegd hadden we dit jaar te kampen 
met onnoemelijk veel blessures. Zo’n beetje 
elke speler stond wel een keer langs de kant 
met één of ander mankement. Automatisch 
houdt dat in dat we een enorm aantal spelers 

Rekken 1
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Ritchie Klein Gebbink:
Kende een vervelend seizoen. Had voor zijn 
doen erg veel blessures en toestanden en 
mistte zo veel duels. Klein Gebbink gooit de 
handdoek echter niet in de ring en knoopt er 
gewoon weer een jaar bij aan. Maakte overi-
gens sinds lange tijd weer eens een competi-
tiegoal dit seizoen.

Eddy Kleinmeulman:
Kleinmeulman werd bereid gevonden het 
stokje onder de lat over te nemen van de 
door blessures geplaagde Jorg Antvelink en 
Bart Jan Mellink. Had al jaren niet in het 1e 
gekeept en deed het eigenlijk fantastisch. 
Prachtig overigens om te zien dat men bij an-
dere elftallen meedenkt indien er personele 
problemen zijn, want Eddy keepte sinds jaar 
en dag in het 3e.

Nick van der Luyt:
Van der Luyt scoorde er in het vorige seizoen 
op los en de buitenwacht had dat nu graag 
weer gezien. Vormproblemen speelden Nick 
lange tijd parten en dat knaagde, maar ook 
van Van der Luyt vernamen we al dat hij er ko-
mend seizoen gewoon weer dertig in schiet.

Bart Jan Mellink:
Alweer een doelman. Mellink is natuurlijk een 
graag geziene kerel binnen de selectie, maar 
ook hij had dit seizoen te kampen met tal van 
akkefietjes. Speelde niet veel, maar is gezien 
zijn staat van dienst een jongen die je zonder 
schromen op doel kan zetten.

Jelle Nijhof:
Zat lange tijd in het buitenland en bij terug-
komst werd hij pardoes voor de leeuwen ge-
gooid. Deed dit naar behoren (ook op voor 
hem onbekende posities), maar raakte helaas 
geblesseerd op het moment dat hij een basis-
plek had veroverd.

Jari Nijhof:
Het jongere broertje van. Jari heeft zich uitste-
kend ontwikkeld en met name door zijn wils-
kracht is hij uitgegroeid tot een jongen die je 
prima in kan passen. Interessant om hem te 
blijven volgen.

sure op toen hij ergens in een kruipruimte zijn 
schouder stootte. Voor een keeper onoverko-
melijk en voor Antvelink werd het op die ma-
nier een jammerlijk seizoen.

Bjorn Barts:
Één van de paradepaardjes van de Rekken-
se jeugdopleiding. Stond het gehele jaar in de 
basis en liet bij vlagen zien over een fluwelen 
techniek te beschikken. Is op de goede weg 
en gaat er wel komen.

Marc Blaauboer:
In het verleden hadden we het hier over ‘Bul-
ldozer’ Jerzy Aarnink, maar die titel kunnen 
we Blaauboer ook moeiteloos opspelden. De 
man beschikt over een lichaam van graniet en 
mede door zijn tomeloze inzet dreef hij menig 
tegenstander tot wanhoop.

Job Groen:
Zat lange tijd dicht tegen de basis aan, maar 
viel terug door een aantal blessures en ande-
re toestanden. Met het oog op de toekomst 
echter een hele waardevolle exponent uit de 
eigen opleiding.

Coen Groot Kormelink:
Tragisch verhaal. Maandenlang had Groot 
Kormelink gerevalideerd en na een op het oog 
succesvolle rentree bij VIOS (waar hij direct de 
winnende liet aantekenen), ging het op de eer-
ste training erna weer mis. Coen zag zich ge-
noopt met voetbal te stoppen en dat doet ons 
allen veel verdriet. Leuke bijkomstigheid is dat 
Groot Kormelink de vacature van Paul Nijhof 
gaat vervullen. Coen, bedankt voor de mooie 
jaren en je fantastische instelling! We gaan 
het meemaken en we hopen alvast dat je niet 
steeds over randzaken als wasgeld begint.

Marc Grooters:
Werd ‘Speler van het Jaar’ en dat is ook wel 
terecht. Kende eigenlijk een ijzersterk seizoen 
en speelde als één van de weinigen bijna elke 
wedstrijd. Een jongen met grote mogelijkhe-
den, iemand die nog veel beter gaat worden.

Daan Jongerling:
Zeer nuttige verdediger die is uitgegroeid tot 
een meedogenloze kracht. Staat er altijd en 
wordt bij gelegenheid ingezet als scout in 
Zweden.
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Robbin Wantia (sporadisch bij de selectie. 
Debuteerde wel)
Bob Vaanhold (sporadisch bij de selectie als 
stormram, maar kan eigenlijk veel beter voet-
ballen dan menigeen denkt)
Lars Koldeweij (sporadisch bij de selectie. 
Debuteerde wel)
Kasper Brugman (eenmalig bankzitter)
Rob Griesen (verrassende keuze van de trai-
ner om Griesen op de meest uiteenlopende 
posities in zetten. Stond back, middenvelder 
en buitenspeler en deed dit zo goed dat hij op 
een gegeven moment aansluiting vond bij de 
selectie. Het arendsoog van de trainer werkt 
dus prima, maar de complimenten gaan in 
deze naar Rob!)
Gijs Lamaker (eenmalig bankzitter)
Wouter Grooters (veelvuldig kortstondig 
invaller)
Tom Bannink (zat officieel nooit bij de selec-
tie, maar wordt gezien zijn rol algemeen geac-
cepteerd als gezicht binnen de selectie)
Jochem Odink (nam eenmaal de honneurs 
waar als vlaggenist toen Rik te Velthuis ver-
hinderd was)

Wellicht vergeet ik iemand? Dat spijt me dan.

Nu op naar komend seizoen. We zijn al be-
nieuwd met wat voor indeling de KNVB ons 
nou weer opzadelt, maar dat is voor latere 
zorg. We moeten er eerst maar eens voor zor-
gen dat eenieder fris en fruitig op de eerste 
training verschijnt en dat we niet meer met zo 
gigantisch veel blessures te maken krijgen. 

Verder nog een dankwoord richting Sjoerd 
Sengers. We kunnen altijd een beroep op 
hem doen, wanneer spelers pijntjes ervaren. 
Grote klasse!

Ook dank aan alle vrijwilligers, leden, spelers-
vrouwen, supporters, bestuursleden, pupillen 
van de week, etc.

Fijne vakantie en op naar het volgende voet-
balseizoen!

GEB

Patrick Nijland:
Uitstekende middenvelder die nooit verzaakt. 
Werd het vorige seizoen nog ‘Speler van het 
Jaar’, maar daaraan kon hij dit jaar geen ver-
volg geven. U raadt het al: een blessure gooi-
de roet in het eten.

Mark Rhebergen:
Is hard op weg de nieuwe ‘Mister Sportclub 
Rekken’ te worden. Rhebergen kan mijns 
inziens makkelijk mee bij pakweg HSC ’21, 
maar wordt er helaas ook niet jonger op. Ook 
Mark raakte op een gegeven moment gebles-
seerd en dan wordt het er allemaal niet mak-
kelijker op voor het 1e.

Merijn Roos:
Flamboyante linksbuiten. Loert altijd op zijn 
mogelijkheden en is dikwijls een plaag voor 
defensies. Zijn transfer van FC Eibergen naar 
ons is nog altijd een schot in de Roos geble-
ken en wij gaan er vanuit dat Merijn nog jaren 
voor vermaak gaat zorgen.

Maikel Stokkers:
Zeer gewaardeerde speler die werkelijk geen 
gevaar schuwt. Zoals bijna iedereen had ook 
Maikel last van blessures en daardoor zwierf 
hij van positie naar positie dit seizoen. Komt 
er wel weer bovenop.

Kevin Stokkers:
Het broertje van. Kevin kende een redelijk 
constant seizoen en vormde een goed duo 
met Marc Grooters in de as van de verdedi-
ging. Begint zich heel aardig te manifesteren 
en wordt alleen nog maar beter de komende 
jaren.

Tot zover de kern. We deden daarnaast een 
beroep op tal van spelers uit andere teams. 
Ze kwamen niet allemaal in actie, maar een 
vermelding in het verslag is op zijn minst wat 
die jongens verdienen. 

In willekeurige volgorde:
Bjorn Roossink (was al gestopt, maar werd 
enkele keren bereid gevonden aan te sluiten 
en sleepte er zelfs nog een transfer uit naar 
het naburige Hoeve Vooruit)
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was geregeld (bedankt Lars!). Als afsluiter 
werd er een dansje gewaagd op de 80’&90’s 
Party bij City Lido en Groenlo. Aan gezellig-
heid in het 2e in ieder geval geen gebrek!

Rekken 3
De zomer nadert, het seizoen is ten einde. 
Ook het seizoen 2014/2015 was weer een 
gedenkwaardig seizoen. Zoals voorgaande 
seizoenen begonnen we het seizoen met een 
grote selectie. 

Naar mate het seizoen vorderde dunde de se-
lectie uit. Het seizoen begonnen we erg goed. 
Een paar wedstrijden voor de winterstop en 
een paar wedstrijden na de winterstop was 
het wat minder. Hier hebben we een aantal 
punten laten liggen, maar we hebben ook een 
paar keer geluk gehad. We zijn uiteindelijk op 
de 5de plaats geeindigd met maar 4 punten 
achterstand op de nummer 2. Vooral het ein-
de was heel indrukwekkend. We hebben toen 
heel veel punten gepakt zonder enig verlies. 
Ook dit seizoen is voetballen bij Rekken 3 
veel meer dan voetbal alleen. Er vinden aller-
lei activiteiten plaats met als doel de saamho-
righeid binnen het team te vergroten.

Dit seizoen was het weer lachen geblazen in 
Rekken 3. De feestcommissie heeft zeer goe-
de feestjes georganiseerd. Een paar feestje, 
zoals de befaamde hottubparty, zijn in stand 
gehouden, maar er zijn ook een aantal zeer 
leuke elementen toegevoegd. Zo werd ons 
team dit jaar opgedeeld in 2 teams, team 
Jägermeister en team Sissyboy. ´´Wat op 
het begin een normaal spel leek, 
eindigde in een heftige tweestrijd 
binnen Rekken 3.´´ Er werd meer ge-
praat over de teams dan dat er gevoetbald 
werd, maar toch werden de punten gewoon 
gepakt. Op het einde moesten er 2 filmpjes 
gemaakt die aan strenge richtlijnen moes-
ten voldoen. Voor diegene die nieuwsgierig 
wordt; ze zijn te bekijken op youtube. Één 
ding is zeker, ook over tien jaar roept het kij-
ken van deze filmpjes nog veel herinneringen 
op. Alle lof voor de feestcommissie die vol-
gend jaar uit dezelfde personen zal bestaan.

Het seizoen is weer voorbij. Voor Rekken 2 
een erg lang en zwaar seizoen. Met als diep-
tepunt, het op de laatste speeldag laatste 
worden. Het seizoen werd mede bemoeilijkt 
door veel blessures, zowel bij het 1e als bij 
het 2e, waardoor vaak een beroep gedaan 
moest worden op het 3e en 4e, dank hiervoor.   

We begonnen met 18 man op papier, maar hoe 
verder het seizoen vorderde, hoe minder het er 
werden. Op Job, Jari, Bjorn en Jelle werd meer-
maals een beroep gedaan om bij het eerste op 
de bank te zitten of zelfs in de basis te starten. 

Kort samenvattend hebben we 3x gewonnen, 
3x gelijk gespeeld en de rest verloren hierdoor 
kwamen we op  12 punten, een punt meer dan 
vorige seizoen maar wel een plaatsje lager. 
De 3 overwinningen werden achter elkaar be-
haald en gaf hoop voor een ommekeer, maar 
niks was minder waar. Met een doelsaldo van 
22-49 waren we de minstscorende ploeg van 
de competitie. Daar ligt dan ook direct het 
probleem van Rekken 2, het kansen creëren 
en doelpunten maken. Daarbij kwam ook nog 
eens de blessures van de keepers. Hierdoor 
was Kasper genoodzaakt zich op te offeren 
voor het teambelang en te gaan keepen. 

We moeten niet te lang stilstaan bij afgelo-
pen seizoen en kunnen beter vooruit kijken. 
Volgend jaar is er weer een trainer, André 
Voortman en zullen een aantal spelers de 
gelederen komen versterken, Pieter Kuiper 
(3e), Sven Koldeweij (was gestopt), Maurice 
Barts (was gestopt), Ronald Karnebeek (was 
gestopt) en Jorik Reijerink (3e). Daarnaast 
zullen een aantal spelers vertrekken: Raoul 
Vos (A1), Bjorn Roosink (Hoeve Vooruit) en 
Paul ten Brinke (3e). Ook zullen Daan Pa-
penborg en Joep Peters terugkomen vanuit 
de ziekenboeg. Verder zal moeten uitwij-
zen hoe de selectie van het 1e vorm krijgt 
en of daar nog spelers van bij komen of nog 
naar toe moeten. Al met al is er voor vol-
gende seizoen een goed perspectief gecre-
eerd om een betere prestatie neer te zetten.

Het eindfeest is reeds geweest hierbij werd 
er gezellig gekanood en daarna gebarbecued 
bij Koldeweij, waar een varken aan het spit 

Rekken 2
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Namens SP.Rekken dank voor de sponsoring !!!

Balsponsoren 2014 / 2015

1. Rekken 1 KSV 1 Paul & Silvia

2. Rekken 1 Zelhem 1 Henk Schepers

3. Rekken 1 MEC 1 Jansen Timmerwerken

4. Rekken 1 Lochem 1 Edwin Geessink

5. Rekken 1 Keijenburgse Boys Stefan Bos

6. Rekken 1 Ruurlo 1 Waldo Rhebergen

7. Rekken 1 FC Trias 1 Sport 2000 Patrick Bomers

8. Rekken 1 Mariënveld Henk Hagens

9. Rekken 1 Neede 1 Harry's Snackcounter

10. Rekken 1 Erix 1 Jan & Ineke Winkelhorst

11. Rekken 1 Vios Beltrum 1 Benno Diepenmaat

12. Rekken 1 SVBV 1 Gerrit Hengeveld

13. Rekken 1 Vosseveld 1 Jochem Odink &
Wim Bronsvoort

14. Rekken Extra Bal Sport Böcker Graes
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bij TVO verloren, waardoor deze twee clubs 
samen met Twenthe Goor een gaatje sloeg 
met de rest. De twee nederlagen hadden erin 
gehakt, want ook de daaropvolgende wed-
strijd werd verloren. Daarna volgden toch nog 
twee overwinningen voor de winterstop, waar-
van de tweede wel de mooiste was. Koploper 
Twenthe Goor kwam naar Rekken. Uit werd 
(op kunstgras) nog kansloos verloren. En ook 
nu keken we binnen een paar minuten tegen 
een 2-0 achterstand aan. Maar … Rekken 
rechtte de rug. En op enorme inzet en met 
veel strijd en passie werd de koploper met 5-4 
teruggewezen. Hoogtepunt was de 5-4 van 
Roy H. Een speler die nooit scoor, maar nu op 
wonderbaarlijke wijze de drie punten voor het 
vierde binnen haalde. 

Conclusie. Nu al meer punten als vorig jaar 
het hele seizoen en door deze overwinning 
kregen we nog weer een beetje zicht op de 
top van de ranglijst. 

Rekken vier kwam moeizaam uit de winter-
stop. Er werd weliswaar met 1-0 gewonnen 
bij Bentelo, maar de scherpte was er nog 
niet. Daarna werden er vier wedstrijden op rij 
verloren. De vierde wedstrijd was tegen een 
nieuwe koploper, TVO. Zij dachten na de 8-2 
overwinning van voor de winterstop een mak-
kie te hebben aan Rekken. Het tegendeel was 
echter waar. Er werd moeizaam met 2-1 van 
het vierde gewonnen. Deze wedstrijd gaf toch 
weer moed voor het einde van de competitie. 
De weken erop werden er dan ook weer pun-
ten bij elkaar gevoetbald. Rekken vier eindig-
de met 33 punten keurig in de middenmoot. 

Dieptepunten waren er in de vorm van enkele 
rode kaarten die we pakten en door zware, 
langdurige blessures bij enkele medespelers. 

Hoogtepunten waren er naast het voetbal ook 
nog. Vier teamgenoten werden dit seizoen, of 
net na het seizoen vader. Alle vier een zoon, 
dus er komt straks weer een hoop nieuw ta-
lent aan voor het vierde. 

Op naar het volgend seizoen, waarin we vast 
en zeker vol goede moed  op weg gaan naar 
een kampioenschap…of dat gehaald wordt 
moet alleen de toekomst uitwijzen. 

Dit jaar was er ook weer het befaamde “Man-
Of-The-Match”-kistje, nadat het vorige kistje 
in flarden was geschoten bij het vorige eind-
feest. Het kistje is van een heel fraai design 
voorzien en gemaakt door de vader van de Boef. 

Grotendeels zullen volgend jaar dezelfde 
mensen mogen aantreden in Rekken 3. Joep 
Harmsen gaat ons verlaten na 2 mooie sei-
zoenen. We wensen hem veel succes in Am-
sterdam, al gaat er wel een hoop loopvermo-
gen verloren op het middenveld.

Al met al was het een heel mooi seizoen met 
heel veel gedenkwaardige momenten. Het is 
te hopen dat deze sfeer zal voortbestaan in 
Rekken 3. We hopen volgend seizoen weer 
met veel plezier en inzet te mogen starten.

Rekken 4

Zoals gebruikelijk begint het seizoen voor 
Rekken vier de zondag na de kermis met een 
training. Een nieuwe speler in de vorm van 
Maik Spanjaard werd verwelkomd. Na het 
stoppen van Hans en Martijn, was dat de eni-
ge mutatie tijdens de zomertransfers. 

Standaard staat er dan ook een oefenwed-
strijd op het programma. Het derde en vierde 
hielden elkaar op een mooie zondag in even-
wicht. De pot eindigde in 4-4. 

De eerste wedstrijd uit bij Hector werd meteen 
gewonnen. Het gebruikelijke “ zet de platte 
wagen maar vast uit de schuur” en “ wanneer 
worden we kampioen, eind maart of wachten 
we tot april” klonk al weer. Zoals gebruikelijk 
werden we in de tweede competitiewedstrijd 
meteen met de neus op de feiten gedrukt. Een 
kansloze 6-0 nederlaag uit bij Twenthe Goor. 
De derde wedstrijd werd na een half uurtje ge-
staakt, vanwege aanmerkingen van de tegen-
stander. De stand was op dat moment 2-0 in 
ons voordeel. Dat is later omgezet in de eind-
stand. In de drie volgende wedstrijden werden 
7 punten gepakt, waardoor we de koplopers 
in het vizier bleven houden. WVV uit Henge-
velde (een van de koplopers) kwam in rekken 
op bezoek. Er viel niets te halen tijdens deze 
wedstrijd en ook de week erop werd kansloos 
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wedstrijden maar 7 punten. Zo eindigden we 
dit jaar op  een 6e plaats met 30 punten. Pre-
cies in het midden. De topscoorders zijn  Paul 
Nijhof 19x en Jan Barts 17x terwijl er ook 
enige spelers het eigen doel troffen, waaron-
der onderstaande tegen Meddo.  

Als afsluiting van het seizoen hebben we naar 
de wedstrijd tegen GSV even om de tafel ge-
zeten met het team en besloten dat Martin zijn 
contract met een jaar verlengd, dat ook pen-
ningmeester Wim in functie blijft en de was-
vrouw Bernadette de wasmachine nog niet 
stop kan zetten.  Wel hebben we de conclusie 
getrokken, dat dit team i.v.m. de gemiddelde 
leeftijd er wel een speler bij kan gebruiken in 
het komende competitie. 

Namens de 17 aanvoerders van het 5e wens 
ik als super aanvoerder ieder één een pretti-
ge vakantie en zien we mekaar komende sei-
zoen weer terug op het ’t Asterloo.

Groeten, HMe 

We begonnen het seizoen vol goede moed 
maar het ging niet zo goed.

Hoewel we in de beker aan het vlammen wa-
ren konden we het in het begin van de com-
petitie niet klaren.

De wedstrijden uit en thuis tegen Lochuizen 
hebben we niet gered……ook al begonnen 
we beide keren met goede inzet.

Bij  Rigtersbleek hebben wij als Duracell ko-
nijntjes lopen zweten maar de overwinning 
zijn we daarbij vergeten.

Ook aan Raalte en Longa konden wij niet tip-
pen,  daar liep dan ook de eindstand op de 
klippen.

Bij Mec Thuis haalde we maar een punt, maar 
uit was een goede stunt. Mec zat in de neer-
waartse spiraal en wij zetten ze nog verder 
voor paal.

In onze 40+ klasse ging het de 1e  wedstrijden 
als gegoten, we wonnen vier wedstrijden op 
rij, inclusief GSV 4 en KSV 6. Jan Barts scoor-
de aan de lopende band en we hadden zelfs 
de 1e wedstrijd een speler over. Toch duurde 
deze luxe niet lang, Rob Koeslag haakte al 
snel af, problemen met de knie.  Ook kwam  
er  zand in de motor, bij Barchem uit. Ondanks 
onze goede bedoelingen gingen we met 1-0 
ten onder. Ook waren inmiddels Ludy Kolde-
weij en Paul Nijhof geblesseerd geraakt en 
werd leider Martin Wegdam het niet moeilijker 
gemaakt om te bepalen  wie er langs de  kant 
moest beginnen. We verloren er dan ook drie 
op de rij, waarbij we door Eriks 4, de nieuw 
kommer in deze klasse en latere terechte 
kampioen, weg gespeeld  werden  met 8-1.  

Om even op adem te komen speelden we 
vriendschappelijk tegen onze vrienden uit 
Ammeloe / Lünten en wonnen met 4-3 na een 
slijtage slag. Dit maakte het na de wedstrijd 
extra gezellig met een hapje en een drank-
je. Ook in de competitie ging het daarna weer 
beter. We wonnen dik van Vios 8, 2-7.  Speel-
den gelijk tegen Trias 10, 2-2.  Wonnen uit bij 
KSV 6, 1-2 en thuis tegen SVBV 4, 5-1. Geen 
slechte serie. En dit ook nog eens zonder de 
aan de hamstring geblesseerd geraakte BBQ 
meester Fred Roossink.  

In de winterstop hadden we ons jaarlijkse ui-
tje, dit keer naar het bedrijf waar de hooftrai-
ner van Rekken werkzaam is. Samen met de 
sponsor Fam.  Winkelhorst en kantine baas 
Gerrit in de bus, net een schoolreisje kwa-
men we aan bij Timmerije in Noordijk. Na een 
ruime presentatie en een mooie rondleiding 
door Frank Bruins, een hapje en een drank-
je gingen we naar Raymonds eetcafé  De 
Lindeboom om de dag af te sluiten met een 
warmbuffet en de nodige drank.  Helaas had 
deze teambuilding geen positief resultaat tot 
vervolg in de competitie. 

We bakten er de laatste serie wedstrijden 
niet erg veel meer van. We waren vaak ster-
ker dan de tegenstander, speelden best wel 
aardig, ook de stemming was ook wel goed, 
maar kregen te veel goals om de oren. Het 
ging altijd net mis. Zo pakten we de laatste  10 

Rekken 5

Dames 1 

Gedicht van de dames 
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Na het net niet seizoen 2013/2014 waarin we 
net het kampioenschap van de beste van de 
slechtste misliepen, begonnen we dit seizoen 
met nieuwe moed. Er waren wel wat wijzigin-
gen op dinsdag trainden we nog steeds onder 
Jan Gerrit, de vrijdagtraining werd afwisse-
lend verzorgd door Gerald en Henk. Daar-
naast was eind vorig seizoen Lieke gestopt en 
had Ivonne een tijdelijke pauze genomen om 
onze nieuwe supporter Sven op de wereld te 
zetten. Om ons team weer voltallig te maken 
kregen we nieuwe aanwinsten over vanuit de 
meisjes C. Aniek stopte eind vorig seizoen 
vanwege haar werk/studie maar kon ons toch 
niet missen en is de winterstop weer bij ons 
aangesloten.

Door de vele wisselingen begonnen we het 
nieuwe seizoen wisselvallig. We verspeelden 
punten die eigenlijk onnodig waren, we heb-
ben zelfs een keer 4-0 voorgestaan en nog 
met 7-4 verloren. Daarentegen hebben we 
ook met 3-0 achtergestaan en met 4-3 ge-
wonnen. Na de winterstop hadden we de stij-
gende lijn te pakken gekregen en deden we 
uiteindelijk nog mee om het kampioenschap. 
Na een heel slecht paasweekend, waarin we 
2x verloren was de titel helaas uit het zicht. 
We hebben het seizoen vervolgens nog wel 
goed afgesloten en zijn als 5e geëindigd. De 
laatste wedstrijd hebben we zelfs nog gewon-
nen van de kampioen Halle.

We zijn het seizoen geëindigd met 18 fitte 
speelsters. Dit is ons nog nooit gebeurd. We 
hebben zelfs wedstrijden 7 wissels gehad. 
Voor Sylvia werd het er toen met haar wis-
sel beleid niet makkelijker op. Maar zoals Ilse 
zegt je moet roeien met de zeilen die je hebt.

Helaas moet Marieke stoppen met voetbal, 
omdat haar lichaam voetbal niet meer toe 
laat. Helaas moeten we voor volgend seizoen 
nog op zoek naar een nieuwe trainer, omdat 
Jan Gerrit volgend seizoen op de velden van 
Bon Boys te bewonderen is. 

Tegen Marienheem  gingen wij er met de 
winst vandoor  ondanks dat onze nummer 10 
’s ochtends de tijd uit het oog verloor. Ze zette 
3 doelpunten op haar naam, in de vrije trap-
pen was ze zeer bekwaam.

Tubantia: Parkeerplaatsen, accommodatie en 
kunstgras was goed, verder ging het niet zo-
als het moet.

Onze nummer 8 mag bij Rekken blijven spe-
len, want bij de Tukkers gaat ze zich verve-
len. In de rust wisten wij de wedstrijd om te 
keren, zodat de tegenstander alleen nog van 
ons kon leren.

In onze geschiedenis hebben wij nog nooit 
een overwinning op Diepenheim behaald, 
maar op 29 maart hebben we onze inzet ein-
delijk naar winst vertaald. 

Aan Overdinkel willen we niet veel woorden 
kwijt, wij hebben twee keer gewonnen dat is 
een feit.

Juventa uit hebben we verloren, thuis konden 
wij  bij het publiek beter scoren.

Dit seizoen deden wij niet alleen, wij hadden 
ook nog een trainer om ons heen.

Een aantal fijne kreten zullen wij nooit verge-
ten, dit moet u nog even weten!

“Wijziging” was vaker regel dan uitzonde-
ring, en ook de tijd schoot erbij in. 

Met  “Passie” stonden wij 90 minuten lang op 
het veld,  zijn nagels werden door het bijten 
gekweld.

Onze trainer heeft een rare manier van aan-
sporen, hij liet vaak over de Rekkense velden 
de term “Hup Longa” horen. 

Met deze trainer beleefden wij afgelopen 4 ja-
ren een mooie tijd, maar nu raken wij hem aan 
Deo kwijt.

Wij kijken alweer uit naar volgend seizoen, 
met onze nieuwe trainer gaan wij weer ons 
best doen!

Dames 2
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De vakjury heeft de afgelopen periode de deelnemende verenigingen bezocht voor de vakju-
rybeoordeling. Door een ‘kijkje in de keuken’ bij achtereenvolgens v.v. Hellevoetsluis, s.v. DTS, 
v.v. SVI en SP Rekken heeft de vakjury een inzicht kunnen verkrijgen hoe het maatschappelijke 
project binnen de verenigingen leeft.

De verenigingen zijn door de vakjury beoordeeld op de uitgevoerde activiteiten binnen de kern-
waarden (AARDE, LICHAAM & GEEST en TEAM) van de Klaas-Jan Huntelaar Foundation. Ook 
het PROCES gedurende #KJHF2015-1 is beoordeeld.

De afgelopen maanden hebben de verenigingen veel stemmen binnengehaald door email adres-
sen te verzamelen waarmee het draagvlak is getoetst.

SP Rekken winnaar!
Klaas-Jan Huntelaar heeft, via Facebook, SP Rekken gefeliciteerd met het winnen van de 
#KJHF2015-1! De maximale score van 10 punten is een unieke prestatie, en laat zien dat de 
commissie uitstekend werk heeft geleverd. ”SP Rekken een 10! Met de maximaal haalbare 
score van 10 punten is SP Rekken de winnaar van #KJHF2015-1 van de Klaas-Jan Hunte-
laar Foundation.SP Rekken heeft 4 punten gekregen van de vakjury en behaalde de maxi-
male score van 6 punten via het werven van stemmen. Een fantastisch resultaat! GEFELI-
CITEERD met jullie pannakooi! Veel voetbalplezier gewenst!”, aldus Klaas-Jan Huntelaar.

SP Rekken wint #KJHF2015
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Eindstanden en verslagen Jeugd

B1
Eindstand 3de klasse poule 04 voorjaar

Wed Gew Gel Ver Punt V T
1 Vosseveld B1D 11 9 1 1 28 47 20
2 SJO Den Dam/NVC B1GD 11 7 1 3 22 31 28
3 Longa '30 B3 11 7 0 4 21 31 22
4 Zelhem B1GD 11 6 0 5 18 30 24
5 SP Rekken B1D 10 5 2 3 17 21 14
6 Zelos B2 10 4 4 2 16 27 18
7 Etten B1 11 4 3 4 15 28 25
8 VIOD B3 11 4 3 4 15 31 34
9 KSH B1 11 4 1 6 13 20 26

10 Terborg B1 10 3 0 7 9 17 31
11 FC Winterswijk B3D 11 3 0 8 9 20 34
12 Erix B1 10 0 1 9 1 5 32

C1
Eindstand 3de klasse poule 17 voorjaar

Wed Gew Gel Ver Punt V T
1 Rekken C1G 11 10 0 1 30 83 8
2 Wolfersveen C1GD 11 10 0 1 30 42 10
3 Dinxperlo C1 11 8 1 2 25 31 19
4 Vosseveld C1D 11 6 1 4 19 26 28
5 DZC '68 C4 11 5 2 4 17 29 38
6 Longa '30 C4 11 5 1 5 16 21 23
7 Meddo SC C1G 11 4 2 5 14 23 27
8 AZSV C3 11 4 2 5 14 17 25
9 FC Winterswijk C3 11 4 0 7 12 27 28

10 Bon Boys C4 11 2 1 8 7 12 41
11 Ajax B C2G 11 2 0 9 6 13 48
12 Rietmolen C1G 11 1 0 10 3 19 48

C2
Eindstand 5de klasse poule 08 voorjaar

Wed Gew Gel Ver Punt V T
1 Haaksbergen C2G 10 9 1 0 28 50 18
2 Neede C2 10 8 1 1 25 57 12
3 Erix C1 10 7 1 2 22 55 16
4 DEO C2G 10 5 3 2 18 40 23
5 FC Winterswijk C5 10 5 2 3 17 43 24
6 SP Rekken C2D 10 3 3 4 12 28 45
7 Bon Boys C6 10 3 2 5 11 26 39
8 KSV C1G 10 2 3 5 9 16 29
9 VIOS B. C2 10 2 1 7 7 24 55

10 FC Trias C5 10 1 1 8 4 22 62
11 Lochem SP C4G 10 1 0 9 3 17 55

MC1
Eindstand 2de klasse poule 07 voorjaar

Wed Gew Gel Ver Punt V T
1 Varsseveld MC1 11 10 1 0 31 49 5
2 AD '69 MC1 11 7 3 1 24 46 14
3 SP Rekken MC1D 11 7 2 2 23 46 12
4 Ruurlo MC1D 11 7 1 3 22 37 16
5 FC Winterswijk MC1D 11 7 1 3 22 20 15
6 Longa '30 MC1 11 5 3 3 18 25 24
7 Dinxperlo MC1D 11 4 2 5 14 20 20
8 RKZVC MC1 11 4 1 6 13 25 33
9 Grol MC1 11 4 0 7 12 38 27

10 FC Trias MC2 11 3 0 8 9 27 42
11 FC Winterswijk MC2 11 0 1 10 1 6 48
12 FC Eibergen MC2D 11 0 1 10 1 1 84

D1
Eindstand 5de klasse poule 11 voorjaar

Wed Gew Gel Ver Punt V T
1 Victoria '28 D5 10 8 1 1 25 58 15
2 Bon Boys D4 10 8 0 2 24 42 22
3 Lochem SP D6 10 7 0 3 21 41 27
4 VIOS B D3G 10 6 1 3 19 33 17
5 Excelsior'31 D5 10 5 2 3 17 27 20
6 Markelo D4G 10 5 1 4 16 36 30
7 DEC '10 D2G 10 4 1 5 13 20 26
8 FC Eibergen D5 10 3 0 7 9 32 34
9 WVV '34 D3 10 3 0 7 9 22 30

10 Rekken D1 10 2 2 6 8 21 47
11 Hector D2 10 0 0 10 0 8 72

E1
Eindstand 3de klasse poule 21 voorjaar

Wed Gew Gel Ver Punt V T
1 HSC '21 E3 11 9 0 2 27 55 22
2 GSV '63 E1GD 11 8 1 2 25 65 25
3 Grol E4 11 6 2 3 20 36 29
4 Twenthe E3 11 6 1 4 19 49 43
5 SVBV E1 11 5 2 4 17 58 44
6 FC Eibergen E5 11 5 2 4 17 44 39
7 Rekken E1 11 5 1 5 16 64 48
8 FC Trias E5 11 5 0 6 15 50 55
9 Bon Boys E5 11 4 1 6 13 44 47

10 Longa '30 E4 11 4 0 7 12 35 57
11 DEO E2 11 3 2 6 11 32 46
12 Rietmolen E2G 11 0 0 11 0 23 100

E2
Eindstand 5de klasse poule 22 voorjaar

Wed Gew Gel Ver Punt V T
1 SP Haarlo/Noordijk E1D 11 10 0 1 30 59 27
2 GSV'63 E2G 11 9 0 2 27 61 29
3 Bon Boys E7 11 8 0 3 24 70 26
4 TVO E2D 11 7 1 3 22 53 33
5 Hector E2 11 7 1 3 22 47 36
6 Ruurlo E5 11 7 0 4 21 49 24
7 WVV '34 E3 11 5 3 3 18 35 35
8 Grol E6 10 3 1 6 10 29 40
9 HSC '21 E6 11 2 1 8 7 24 59

10 Rekken E2 10 2 0 8 6 21 55
11 Bon Boys E11 11 1 1 9 4 39 75
12 Neede E5 11 0 0 11 0 21 69

F1
Eindstand 5de klasse poule 46 voorjaar

Wed Gew Gel Ver Punt V T
1 Rekken F1 11 11 0 0 33 60 12
2 FC Eibergen F6G 11 10 0 1 30 60 14
3 WVV '34 F4 11 8 1 2 25 75 19
4 Rietmolen F2G 11 8 0 3 24 58 32
5 Bon Boys F9 11 6 0 5 18 37 29
6 Neede F4 11 6 0 5 18 32 36
7 Longa '30 F6G 11 5 1 5 16 21 17
8 HSC '21 F6 11 4 0 7 12 32 61
9 Haaksbergen F2 11 3 1 7 10 22 44

10 FC Winterswijk F9 11 2 0 9 6 19 67
11 DEO F5G 11 1 0 10 3 18 37
12 FC Eibergen F11 11 0 1 10 1 10 76
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Langs deze weg willen wij ook onze trainer 
Robbin Klein Bruinink en de twee leiders Mai-
kel Stokkers en Jari Nijhof hartelijk bedanken!

Met vriendelijke groeten,
Janne ten Barge en Rekken B1

Tot 2015-2016!

Het seizoen 2014-2015 gaat voor Rekken 
C1 in de boeken als het seizoen van de 
Triple. Najaarskampioen, voorjaarskampi-
oen en bekerwinnaar, Rekken C1 pakte alle 
prijzen met voetbal dat volgens kenners 
als oogstrelend werd ervaren. Een unieke 
prestatie van de Rekkense C-jeugd.

Het begon allemaal op 9 augustus 2014, de 
eerste training na de zomerstop. 12 v/d 13 
spelers waren aanwezig op de allereerste 
training van het seizoen. Een uitstekend aan-
tal ondanks de vakantieperiode. Na de eerste 
training volgde een introductie waar de vas-
te afspraken naar voren kwamen en de tac-
tische & technische aspecten. Daarin stond 
de ‘Spaanse-filosofie’ centraal: dominant 
spelen, initiatief nemen, druk zetten (4 sec. 
regel), 3-pass-principe, chip-bal, opkomen-
de backs, ‘op de m2 voetballen’, omsinge-
ling rondom de zestien van tegenstander. De 
canteranos (spelers) pakte dit direct goed op, 
omarmde de filosofie en zijn van zichzelf zeer 
leergierig gebleken. Dit kwam ten goede aan 
de persoonlijke ontwikkeling en teampresta-
ties. Om jezelf als canteranos te kunnen ont-
wikkelen zijn veel trainings- en wedstrijduren 
nodig om dat doel te bereiken. De C1 heeft 
een gemiddelde trainingsopkomst van 93%, 
waaruit blijkt dat de canteranos qua trainings-
mentaliteit zeer goed hebben gescoord.
 “If you train badly, you play bad-
ly. If you work like a beast in trai-
ning, you play the same way. And 
these guys, they train like be-
asts”. Rekken C1 speelde haar wedstrij-
den in een 1-4-1-2-3 formatie. De ‘6’ positie 
(controleur) was de belangrijkste schakel in 
het voetbal van Rekken C1. De ‘6’ aka Tom 
Tankink verdeelde, creëerde en regisseerde  

B Elftal 

Na een jaartje training van the one and only 
Ruud Giesbers kregen wij een nieuwe trai-
ner uit Eibergen. Na zichzelf bewezen te heb-
ben bij Fc Eibergen vonden de investeerders 
het tijd dat Robbin het een stapje hogerop 
ging zoeken. Door middel van een miljoe-
nencontract werd hij naar Rekken gelokt om 
zichzelf ook daar de hemel in te prijzen. Na 
een goede voorbereiding werden wij helaas 
weer gelijk met de beide benen op de grond 
gezet, in de eerste bekerwedstrijd werd er 
met 3-1 van Longa verloren, waardoor wij 
gelijk auf wiedersehen tegen de beruchte 
beker konden zeggen. Na deze periode ha-
merde Robbin nog meer op het nieuwe 4-2-
3-1 systeem en mede door zijn snuffelstage 
bij het Amerikaanse ‘Surviving The Cut’ kre-
gen wij dit systeem beter onder de voetbal-
schoen. De eerste seizoenshelft verliep erg 
goed en we wonnen bijna alle wedstrijden.

Met Dennis Schepers, onze Jelle ten Rou-
welaar look-a-like, werden veel punten ge-
pakt. Met Bart de Witte, onze topscoorder in 
het verdedigend doel, konden wij prima ons 
eigen spel spelen. Hij was dit jaar weer erg 
productief. Rekken B1 beschikte dit jaar ook 
weer over verschillende nationaliteiten in het 
veld. Zo was onze ‘Rode Duivel’ David Scha-
gen weer fanatiek van de partij dit jaar met 
een verlezend inzicht in zijn spel. Koen ‘De 
Razende Reptor’ Konniger was onze sterspe-
ler van de eerste seizoenshelft. Deze periode 
werd afgesloten met een terechte 2e plaats 
waarbij alleen aartsrivaal Vosseveld net een 
maatje te groot was voor ons. 

Over de tweede seizoenshelft wordt nog al-
tijd nagespeculeerd onder het genot van een 
koude rakker. Wat ging er fout? Wat kon er 
beter? Onze conclusie is dat het lag aan de 
velden, de scheidsrechters, blessures en ga 
zo maar door. Het kon onmogelijk aan onszelf 
liggen. Deze werd afgesloten op een 6e plek. 

Al met al hebben wij een mooi, gezellig en 
vooral leerzaam seizoen gehad en maken wij 
ons nu op voor een potje ‘voetbal’ in het hoge 
Noorden van Valthermond. Wij kijken uit naar 
volgend jaar en hopen op een mooi seizoen. 

Het glorieuze seizoen van RekkenC1
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(0-6 winst), Rietmolen (8-1 winst), Longa ’30 
(5-0 winst), AZSV (0-6 winst), Dinxperlo (10-3 
winst), Vosseveld (0-8 winst), DZC ’68 (14-1 
winst), FC Winterswijk (1-7 winst), Ajax B (5-0 
winst) en Bon Boys (0-13 winst).

Bekerwinnaar
Rekken C1 pakt de triple! Rekken C1 won za-
terdag 16 mei in Eibergen van Excelsior’31 
C3 met 4-2 in de KNVB-bekerfinale. Vele toe-
schouwers waren aanwezig om de spannen-
de finale zelf te bekijken en zagen dat beide 
teams onrustig begonnen. Rekken toonde be-
ter veldspel en ging verdiend de rust in met 
een 2-0 voorsprong.

Na rust leek de wedstrijd gespeeld toen Rek-
ken de 3-0 maakte maar Excelsior kwam terug 
tot 3-2 en de spanning nam toe. Rekken bleef 
gecontroleerd spelen en zocht weer de aan-
val en besliste 10 min. voor tijd de wedstrijd 
, eindstand 4-2!  Na de officiële KNVB-prijs-
uitreiking op het bordes ging de beker mee 
de huifkar in richting Rekken en kon er nog 
even worden na-gepraat over het succesvol-
le seizoen. Doelpuntenmakers: Twan Lurvink, 
Robin Wegdam 2x , Stijn Vennevertloo.

The road to the Final van Rekken C1:
Rietmolen (12-2 winst), Bon Boys (0-8 winst), 
Haarlo (3-7 winst), GSV ’63 (0-6 winst), Lo-
chuizen (9-1 winst) en PH (1-4 winst).

Alle canteranos die dit seizoen hun opwach-
ting hebben gemaakt in de C1 worden hieron-
der één voor één belicht:

Bjorn Ten Haken – Manuel Neuer
Eén van de belangrijkste canteranos van dit 
team is de keeper, Bjorn Ten Haken. Bjorn moet 
niet alleen kunnen keepen maar was ook een 

het spel. Verdere kenmerken van de C1 wa-
ren de meevoetballende keeper, inschuiven-
de centrale verdedigers, opkomende backs, 
een vrije (in de bal spelende) 9, twee aan-
vallende middenvelders en diepte creërende 
buitenspelers.

Statistieken.. Robin Wegdam is topscorer ge-
worden met 50(!) (competitie) doelpunten. Ge-
volgd door Timo Buunk & Thies Diepenmaat 
met allebei 30 (competitie) doelpunten. Twan 
Lurvink pakte de ‘bronzen schoen’ met 9 doel-
punten. Timo Buunk werd unaniem verkozen 
tot ‘Speler v/h Jaar’. Timo Buunk had een trai-
ningsopkomst van 100%, een trainingsmen-
taliteit van een beest, belangrijk in assists & 
doelpunten (‘lelijke’ doelpunten heeft Timo 
Buunk nog niet gemaakt.) en oogstrelend in 
het combinatievoetbal. Op een verdienstelijke 
2de plek eindigde Tom Tankink, gevolgd door 
Robin Wegdam & Thies Diepenmaat op plek 3. 

Najaarskampioen
De eerste prijs in het succesvolle seizoen van 
Rekken C1 was het najaarskampioenschap. 
Rekken C1 verloor geen wedstrijd, scoorde 
60 doelpunten en kreeg er 10 tegen(verbeter-
punt). De grootste uitslag werd neergezet op 
het kunstgrasveld (perfecte omstandigheden) 
tegen FC Winterswijk 1-11. Dit was tevens 
onze beste wedstrijd in de najaarscompetitie. 
Niet zozeer om de hoeveelheid doelpunten 
maar om het oogstrelende positiespel.  Verde-
re uitslagen: Erix (7-1 winst), Vosseveld (3-5 
winst), Meddo (4-0 winst), KSV (8-0 winst), 
Grol (4-1 winst), FC Trias (8-1 winst), Longa 
’30 (1-3 winst), AZSV (1-4 winst) en Haarlo/
Noordijk (6-1 winst).

Voorjaarskampioen
De tweede prijs in het succesvolle seizoen van 
Rekken C1 was het voorjaarskampioenschap. 
Rekken C1 speelde in de voorjaarscompetitie 
een niveau hoger. Er werd 10x gewonnen en 
1x dubieus verloren (Wolfersveen 2-1). Rek-
ken C1 scoorde maar liefst 83 doelpunten en 
kreeg er slechts 8 tegen. Een positieve verbe-
tering ten opzichte van de najaarscompetitie. 
In de 2de seizoenshelft was Rekken C1 een 
ware voetbalmachine. De eerste helft (5-0) 
tegen Dinxperlo C1 was een ware galavoor-
stelling en was dan ook de beste wedstrijd 
van het seizoen. De ‘Spaanse-filosofie’ was 
uitgekristalliseerd. Verdere Uitslagen: Meddo 
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zeer belangrijke schakel als ‘’voetballer’’. Elke 
aanval begint bij de keeper, en hij was dan ook 
zeer belangrijk in de opbouw en omschakeling. 
Thijs Voortman – Dani Alves
Deze speler verzaakt nooit tijdens trainingen 
en wil altijd het optimale rendement uit zichtzelf 
halen. Thijs is als verdediger technisch vaardig, 
en kan op alle posities achterin uit de voeten.
Nick Lammers – Gerard Piqué
Deze speler is nauwelijks te betrappen als het 
gaat om een fout in de opbouw, neemt altijd 
de juiste beslissingen en speelt de ballen naar 
de goede kleur. Nick is, met een uitstekende 
timing, de beste kopper van Rekken C1. Kan 
tevens op het middenveld spelen. In het posi-
tiespel is Nick heer & meester.
Roy Leusink – Mehdi Benatia
Roy heeft alles in zich wat een moderne 
centrale verdediger moet hebben; snelheid, 
lengte, kracht en technisch zeer vaardig. Roy 
heeft een solide seizoen gedraaid en was een 
onmisbare schakel in de verdediging.  
Pepijn Lautenbach - David Alaba
Pepijn Lautenbach staat ‘synoniem’ voor be-
trouwbaarheid. Verzaakt nooit in een wed-
strijd, geeft altijd het goede voorbeeld en heeft 
een uitstekende trainings-/wedstrijdmentali-
teit. Pepijn is verdedigend sterk en heeft zich 
als opkomende back zeer goed ontwikkeld.  
Tygo Veldhuis – Jordi Alba
Deze speler is multifunctioneel inzetbaar, 
daarbij heeft Tygo bijna op elke positie in het 
veld gestaan en naar behoren ingevuld. Tygo 
is een ‘ras’ voetballer die alles voetballend op 
wil lossen. Verder is Tygo zeer leergierig, en 
wordt zonder meer in de nieuwe C1 een dra-
gende speler.
Tom Tankink – Sergio Busquets
Tom is een echte leider in het veld en is een 
absolute meerwaarde voor het team. Tom 
speelde bijna alle wedstrijden op ‘6’. Op deze 
positie verdeelde, creëerde en regisseerde  
hij het spel. Deze speler is er één voor de toe-
komst en daar kan SP Rekken (of ….) nog 
veel plezier aan beleven.
Timo Buunk – Andrés Iniesta ‘Speler v/h 
Jaar’ Over Timo Buunk is hierboven al vol-
doende geschreven. Zonder meer een uitste-
kende speler met geweldig inzicht. Wij heb-
ben als technische staf nog nooit een speler 
(überhaupt nog nooit een jeugdspeler) zoveel 
‘chip-goals’ zien maken als Timo. Pure klasse.

Thies Diepenmaat – Thiago Alcantara
El capitano van Rekken C1. Thies was een 
verlengstuk van de trainer. Zowel binnen als 
buiten het veld belangrijk. Thies beschikt over 
een geweldige passing/techniek. Daarbij kan 
Thies het spelletje goed ‘lezen’. Thies en om-
schakelen is dit seizoen niet altijd een goede 
combinatie geweest. Maar daar gaat Thies de 
komende jaren zeker verder aan werken. 
Stijn Vennertverloo – Luis Suarez
Stijn is een veelzijdige speler en kan daarbij op 
meerdere posities uit de voeten. Back, midden-
velder of aanvaller, Stijn scoort op elke positie 
wel een voldoende. Een (emotioneel) hoogte-
punt voor Stijn dit seizoen was zonder meer de 
belangrijke goal (4-2) in de bekerfinale. Deze 
goal heeft Stijn dubbel en dwars verdiend. 
Twan Lurvink – Neymar JR. 
Twan is onnavolgbaar in zijn acties en is 1 
op 1 elke tegenstander de baas. Deze links-
buiten kan scoren, assist leveren en werkt 
keihard voor het team. Een geweldig wapen 
wat Twan bezit is zijn snelheid. Twan scoorde 
daarbij de belangrijke openingsdoelpunt (1-0) 
in de bekerfinale. 
Robin Wegdam – Lionel Messi ‘Topscorer’
Een van de belangrijkste spelers dit seizoen 
was Robin Wegdam, een ‘valse’ 9. Onnavolg-
baar in zijn acties, technisch goed onderlegt en 
kan ongelofelijk makkelijk scoren. Robin heeft 
daarbij een fenomenale traptechniek. Robin 
moet soms wel leren dat hij de simpele oplos-
sing moet kiezen door de bal uit te kaatsen i.p.v. 
het duel aan te gaan. Spits voor de toekomst!
Mats Mos – Arjen Robben
Een veelzijdige speler met een goede basis-
techniek. Mats speelt of een uitstekende wed-
strijd of een matige wedstrijd. De balans daar 
tussen is nog niet gevonden. Op het gebied van 
inzet en het tactische vermogen kan Mats nog 
veel leren. Mats is een speler met veel potentie.
Milo Lautenbach – Mario Götze
Het grootste talent van de ‘’La Masía Acade-
my’’ is Milo. Deze speler lost alles voetballend 
op en is ondanks zijn jonge leeftijd al een zeer 
intelligente speler. Milo was eigenlijk een spe-
ler van de D1 maar heeft regelmatig zijn op-
wachting gemaakt in de C1. Trainde boven-
dien 1 x in de week mee. 

De technische staf wil verder iedereen be-
danken die dit seizoen betrokken is geweest 
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ten werd deze ruime score behaald. Daarna 
werd drie keer gelijkgespeeld en nog een keer 
gewonnen. Inmiddels uitgespeeld voor het 
kampioenschap werden we de een na laatste 
wedstrijd compleet weggespeeld door latere 
kampioen RKZVC uit Zieuwent. De laatste 
wedstrijd werd ook verloren, waardoor we uit-
eindelijk op een vierde plaats eindigden in de 
competitie, achttien punten na tien wedstrijden. 

Na de winterstop werden we opnieuw inge-
deeld. De tegenstanders zouden sterker wor-
den, want je wordt nu op sterkte van de eerste 
competitiehelft ingedeeld. De eerste wedstrijd 
werd gewonnen. De week erop moesten we 
naar Neede. Versterkt met enkele jongen van 
uit de D tegen een fysiek sterk Neede werd 
echter verloren. De derde wedstrijd ging ook 
verloren tegen de latere kampioen. Daarna 
herstelden we ons weer. Een serie van vijf 
wedstrijden zonder nederlaag werd neerge-
zet. Weliswaar eindigden de meeste potjes in 
een gelijkspel. In deze periode speelden we 
wel onze beste wedstrijd van het jaar. Uit bij 
Winterswijk speelden we een zeer goede pot 
voetbal. De laatste twee wedstrijden verloren 
we vrij kansloos. We eindigden op een plek in 
de middenmoot. Zesde met twaalf punten uit 
tien wedstrijden. 

Het werd op het laatst steeds lastiger om vol-
doende spelers bij elkaar te krijgen. Blessu-
res, maar ook andere hobby’s die tegelijktijdig 
vallen met het voetbal waren daar de schuld 
van. We willen de jongens en meisjes die uit 
de andere teams met ons meegedaan heb-
ben hartelijk danken voor hun geweldige in-
zet. Een aantal van ons zal nu verder gaan in 
de B en een aantal blijft nog een jaartje in de 
C. Iedereen veel succes volgend seizoen!!

Van de eerste seizoenshelft weten we niet 
zoveel meer qua hoogte en dieptepunten, 
behalve dat we na 11 wedstrijden op een 5e 
plaats waren geëindigd (22 ptn) met 45 doel-
punten voor en 14 tegen. In de competitie 
waren we helaas één van de weinige teams 
die probeerden te voetballen en van achteruit 
probeerden op te bouwen, dit lukte naarmate 
het seizoen vorderde steeds beter. Dit zorgde 
er ook voor dat we vol vertrouwen begonnen 
aan de 2e seizoenshelft. Een nieuwe indeling 

bij Rekken C1 en wenst de spelers succes in 
het nieuwe voetbaljaar bij hun nieuwe teams. 
Onze speciale dank gaat uit naar:
Esther Diepenmaat, voor het wassen van 
de wedstrijdkleding. Wim Mos, voor het flui-
ten van alle thuiswedstrijden van de C1. Bert 
Voortman, heeft trouw alle(!) wedstrijden be-
keken. Benno & Esther Diepenmaat, voor 
het beschikbaar stellen van de accommodatie 
(eindfeest) en de gastvrijheid. Robert Blaau-
boer, voor het maken van de kampioensaffi-
ches. Ewout Buunk, voor het maken van de 
foto’s en wedstrijdverslagen. Henk Jan Slot-
boom, voor het onderhouden van het trai-
ningsveld en materialen.

Wij sluiten af met een beroemde quote van 
Xavi Hernández omdat dit, kort samengevat, 
onze gedachte weergeeft over voetbal . ‘’Ik 
ben een voetbal romantici net als Cruyff. We 
willen voetbal spelen dat aantrekkelijk, aan-
vallend en gemakkelijk op het oog is. Als je 
wint met het spelen van deze filosofie is de 
bevrediging twee keer zo groot. Ik speelde al-
tijd aanvallend voetbal: mijn voetballende ide-
alen zijn zeer duidelijk en goed gedefinieerd. 
Ik ben opgegroeid in Barcelona met die stijl en 
dat is degene die ik leuk vind. Ik denk dat het 
goed is om te winnen als dat, door het nemen 
van het initiatief vanaf het begin tot het eind is’’.

Een seizoen om nooit te vergeten!
Rekken C1

In augustus begonnen we met een mix van 
ervaren C-jongens. Drie daarvan met dispen-
satie en een hoop jongens die na een of twee 
jaar D waren gepromoveerd naar de C. Zelf 
voetballen, het spel maken, combineren, sa-
menspelen was de boodschap, aangezien we 
niet het meest fysieke team hebben. We be-
gonnen goed aan het seizoen. Tijdens de drie 
bekerwedstrijden werd twee keer met ruime 
cijfers gewonnen en een keer met 2-2 gelijk-
gespeeld. Helaas had die tegenstander met 
nog ruimere cijfers de eerste wedstrijden ge-
wonnen, waardoor we op doelsaldo niet door-
gingen in de beker. De eerste vier wedstrijden 
werden gewonnen. Niet gemakkelijk, maar er 
werd goed gevoetbald. En de conditie was 
goed. Tegen aartsrivaal Eibergen werd thuis 
met 4-0 gewonnen. In de laatste tien minu-

C2 Elftal

C Meidenelftal
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vertrouwen en straalt dit ook uit. Erg balvast. 
Nienke is ook goed voor de sfeer in het team.
 
Maaike: Erg rustig aan de bal en probeert 
altijd de voetballende oplossing te zoeken. 
Werkt hard, balvast en ziet wanneer ze ie-
mand in de voet of in de loop hoort aan te 
spelen. 
Nienke en Maaike: passen jullie wel op dat jul-
lie de aandacht niet verleggen van het voetbal 
naar ‘brommers kieken’?

Demi: Belangrijke schakel binnen het team. 
Beschikt over een zeer goed voetbalinzicht, 
leest het spel en zoekt altijd de voetballende 
oplossing. Mag soms best nog wat egoïsti-
scher zijn. Helaas heeft ze nog veel last van 
haar knie, maar pas als het echt niet meer 
gaat zal ze iets aangeven.

Femke:  harde werker en erg hard voor zich-
zelf. Femke wil heel graag voetballen maar 
heeft dit jaar veel tegenslagen gehad mbt 
blessures. Ondanks dit ben je zowel binnen 
als buiten het veld van zeer grote waarde ge-
weest voor het team. Femke is iemand die in 
elke linie van het veld uit de voeten kan. 

Jorien: Onze keepster. Jorien heeft zich sterk 
ontwikkeld als keepster, met name op het ge-
bied van meevoetballen en meedogenloosheid. 

Emma: Aanvoerdster. Technisch zeer sterk, 
dit jaar fysiek ook steeds beter gaan gebrui-
ken. Belangrijk voor ’t team als aanspeelpunt, 
spelverdeelster en verantwoordelijk voor veel 
goals en assists. 

Fleur: In het veld op weinig fouten te betrappen. 
Ondanks dat ze klein van stuk is, verliest ze wei-
nig duels en is erg snel. Een echte verdedigster! 

Celine: Het seizoen als back begonnen, maar 
in de loop van het seizoen ook regelmatig 
rechts of linksbuiten gespeeld, hier kan ze 
ook prima uit de voeten en op beide posities 
komt haar snelheid goed van pas. 

Indy: Moeiteloos aangepast in het team. Qua 
leeftijd 1 van de jongste speelsters, maar voet-
ballend en verbaal 1 van de aanwezigsten. 
Technisch en tactisch zeer goed ontwikkeld. 
Indy is zeer rustig voor de goal en mist nooit 

met een paar voor ons bekende en onbeken-
de tegenstanders. We probeerden de goede 
lijn die in de 1e helft was ingezet door te trek-
ken in de 2e seizoenshelft. Iets wat soms heel 
erg goed lukte, maar ook wel eens dramatisch 
slecht ging. De statistieken wijzen uit dat we 
de 2e seizoenshelft als 3e zijn geëindigd (23 
ptn), met 46 doelpunten voor en 12 doelpun-
ten tegen. Een iets beter gemiddelde dan de 
1e seizoenshelft wat dat betreft. Tijdens deze 
seizoenshelft zijn we ook erg druk geweest 
met het binnenhalen van stemmen voor ons 
project bij de Klaas Jan Huntelaar Founda-
tion. Geen tegenstander kwam er onderuit, 
iedereen werd gevraagd om te stemmen. De 
meeste teams waren gelukkig bereid om te 
stemmen op ons project. We vroegen dit vaak 
extra voor de wedstrijd want je weet nooit hoe 
de verhoudingen na de wedstrijd nog liggen…

Hieronder kort even wat ‘hoogtepunten’ en 
weetjes over het team en de speelsters.
 Het kampioenschap ging tussen 
AD’69 en Varsseveld. In onze wedstrijden 
tegen AD’69 stonden we 3-0 achter en heb-
ben we ons met weliswaar minder goed voet-
bal maar een hoop inzet en wilskracht terug 
gevochten naar 3-3. Nienke maakte in deze 
wedstrijd met een wereldgoal de 3-3, waarna 
ze dit nog meerdere malen dacht te herhalen 
maar dat mocht helaas niet zo zijn.
 In de wedstrijd tegen Grol MC1 werd 
het helaas op het einde wat onvriendelijk 
tussen sommige meisjes. Annelin kreeg het 
aan de stok met Conny. Op dat moment was 
al duidelijk dat we er met de winst vandoor 
zouden gaan dus Annelin kon zich goed be-
heersen. Tijdens het toernooi bij FC Eibergen 
wilde Annelin even revanche nemen op Con-
ny, maar ze was er niet. Conny konnie komen 
vandaag, jammer.
 In de laatste competitiewedstrijd tegen 
Fc Eibergen hebben er 7 verschillende men-
sen van ons een doelpunt gemaakt.

Julien: verliest nooit een duel, verzaakt nooit 
en is een harde werker. Dit jaar ook voetbal-
lend erg gegroeid. Veel balvaster geworden 
en coacht goed. Van haar inzet en duelkracht 
kan menig voetballer nog iets leren.

Nienke: Goed in de combinatie en technisch 
dit jaar grote sprongen gemaakt. Heeft meer 
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Schuurman Intersport 
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en Guus Diepenmaat en Bram Vennevertloo 
vonden het spel Farming Simulator geweldig. 
Ook de meisjes in het team konden lachen 
om de fratsen van de jongens, en meestal 
de trainers ook wel. Af en toe moest er wat 
van worden gezegd maar dan konden we ook 
weer rustig verder trainen. We zijn in beide 
seizoenhelften ergens middenin geëindigd en 
dat klopte ook wel gezien de tegenstand. In 
de winterstop zijn we met het team naar Ten 
Brinke geweest om curling te doen, en als af-
sluiting komt er nog een gezamenlijke Barbe-
cue aan. Ook is er een toernooi in Arnhem, 
hier mogen we heen omdat Rekken het pro-
ject van de Klaas Jan Huntelaar foundation 
heeft gewonnen. We zullen hier onder andere 
voetballen tegen FC Schalke 04, Roda JC, 
RBC Roosendaal en Vitesse Arnhem. 

Al met al hebben we een mooi seizoen gan-
zen vangen en voetballen gehad, met als eni-
ge smetje het vervroegde vertrek van trainer 
Toon Kerkemeijer. Maar bij deze willen we 
Toon heel erg bedanken voor alles wat hij 
heeft gedaan voor ons dit seizoen, en de vele 
dingen in het verleden voor Rekken. Ook wil-
len we Nick Lammers bedanken voor de wed-
strijden die hij af en toe bij ons floot of vlagde. 

Met sportieve groeten,
SP Rekken D1  

Dit jaar begon de E1 van rekken weer aan een 
fris seizoen. Er kwamen nieuwe spelers bij uit 
de E2 en er waren een paar spelers door ge-
stroomd naar de D1 ook zaten er nog steeds 
een paar veteranen in het team die vorig jaar 
ook al in de E1 zaten. De technische staf was 

een 1 op 1 kans. Is niet egoïstisch en hier-
door ook verantwoordelijk voor vele assists. 
Indy heeft dit seizoen een heuse ‘Schwalbe’ 
gemaakt waardoor we een penalty kregen.

Julia: Straalt plezier uit en erg enthousiast. 
Dit jaar haar 1e doelpunt gemaakt, waarna ze 
dit vierde met een driedubbele salto en een 
koprol. Julia is leergierig en vraagt wanneer 
ze iets niet begrijpt. 

Nina: Dit jaar switch van back naar centra-
le verdedigster gemaakt, samen met Demi 
perfect duo achterin. Gaat ook steeds meer 
coachen. Fysiek sterk. Met haar linkerbeen 
een zeer goede trap, waar ze veel goede vrije 
trappen (en goals) mee heeft genomen. 

Sacha: Steeds beter gaan voetballen naar-
mate het seizoen vorderde. Sacha kan heel 
hard schieten maar doet dit niet altijd. Kan zo-
wel in de aanval als op het middenveld goed 
uit de voeten.

Annelin: Gretig en zeer snel, en technisch 
prima onderlegt. Heeft met beide benen een 
goede voorzet . Verantwoordelijk voor veel 
assists en doelpunten. Annelin is een goe-
de mix van een technische, snelle en gretige 
speelster. Toont veel inzet en enthousiasme. 
Is goed voor de sfeer in het team. 

We kunnen voor onze begrippen erg goed 
voetballen in de competitie deden we voetbal-
lend voor geen enkel team onder. Helaas zijn 
wij vaak ook erg vriendelijk voor de tegenstan-
der en gunden we bijna elke tegenstander wel 
een goaltje. Dit is het risico wat je neemt wan-
neer je vaak probeert de voetballende oplos-
sing te zoeken.

Groeten,
Sp Rekken MC1

Het afgelopen seizoen was de D ingedeeld in 
de 5e klasse. Onder leiding van Toon Kerke-
meijer, Sjoerd Weernink en Dennis Schepers 
gingen we aan de slag. Het systeem was 4-3-
3 en de opbouw was belangrijk. Naast voet-
bal hadden de spelers ook andere hobby’s. zo 
ging Jarno Reinders graag ganzen vangen, 

D Elftal E1
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nog nooit zo groot geweest bij de E1 als dit 
jaar de trainers waren Marc Grooters en as-
sistent trainer Maikel Giesbers op de dinsdag 
en Marc Diepemaat op de donderdag en op 
de zaterdag was Wouter Grooters de trainer 
en Maikel Giesbers de leider/scheids. 

De eerste wedstrijden werden gespeeld in 
de beker (4de klasse) waar mee we ook nog 
eens een heel eind in kwamen de poule fase 
werden we 1ste waarbij we alle wedstrijden 
hebben gewonnen en uit de drie wedstrij-
den slechts 8 tegendoelpunten hadden en 
30 voor. Met deze resultaten was iedereen 
natuurlijk heel blij en door het sterke voetbal 
is toen besloten om toch 3de klasse te gaan 
voetballen dit bleek een goede keuze te zijn 
want hier hadden de jongens meer uitdaging 
wat winnen dan toch net wat leuker maakt. In 
het najaar zijn we dan ook op de 6de plaats 
geëindigd met 4 gewonnen wedstrijden, 1 
keer gelijk en 2 keer verloren. Niet te verge-
ten zaten we ook nog steeds in de beker hier-
voor moesten we naar KSV E1. We hadden 
er veel vertrouwen in tot dan hadden we nog 
geen punt laten liggen iedereen was er op ge-
brand om door te gaan en het was dan ook 
een spannende pot die uiteindelijk door ons 
werd gewonnen met 5-7.

De tweede helft van het seizoen was weer be-
gonnen en met een nieuwe indeling hadden 
we er vertouwen in dat we dit kampioenschap 
gingen binnenslepen maar de eerste wedstrij-
den gingen niet zoals we hadden gehoopt. 
Net naast, op de paal en toen zat de lat weer 
in de weg. Hierdoor verloren we dan ook de 
eerste wedstrijden maar net. En toen was het 
tijd voor de kwart finale van de beker tegen 
GSV’ 63 E1 ondanks dat het niet goed liep 
bij ons hadden we er vertrouwen in. Aan het 
veld of aanmoediging zou het niet gaan liggen 
want we hadden het voordeel van de thuis-
ploeg. Het hoofdveld lag er goed bij dus daar 
ging het inderdaad niet aan liggen. Het team 
werd hard aangemoedigd door de toeschou-
wers langs de lijn en de zenuwen werden in 
bedwang gehouden. Maar ondanks dit alles 
was GSV net te sterk voor ons en verloren 
we met 2-3 en was ons avontuur in de beker 
voorbij. Dan maar proberen zo hoog moge-
lijk te eindigen in de competitie werd er in de 
kleedkamer gezegd en dit leek ook te gebeu-

ren de wedstrijden die er op volgden werden 
dik gewonnen. Toen kwam GSV weer bij ons 
maar deze keer voor de competitie en hoe dan 
ook zouden de punten in Rekken blijven. Na 
de eerste helft was het voor de toeschouwers 
al wel beslist wij stonden met 5-0 voor en met 
een goed gevoel gingen we de kleedkamer in 
er werden een nog een paar tips door Wouter 
gegeven. We gingen het veld weer op en wat 
er toen gebeurde snapt nog steeds niemand 
in Rekken. De ene na de andere goal kregen 
we tegen en de uitslag was dan ook 5-6 voor 
GSV. Daarna waren er nog 4 wedstrijden te 
gaan hiervan hebben we er 3 gewonnen en 
1 verloren. Hierdoor was onze uiteindelijke 
plaats 7de.

Met vriendelijke groeten,
Maikel Giesbers

Rekken E2 een jong speels team wat graag 
wil voetballen, maar ook van een potje ouwe-
hoeren houdt. Zijn allemaal vrolijke jongens 
en meisjes die goed met elkaar kunnen.

Aan het begin van dit seizoen zat er weinig 
voetbal in en was er veel om aan te werken, 
vooral de balcontrole en het lopen/goed staan 
in het veld. Daarom begonnen we elke trai-
ning en elke zaterdag met snel voetenwerk. 
Standaard 5 oefeningen die ze 3x zo goed 
mogelijk moesten uitvoeren. Daarna was de 
wedstrijd, het was altijd standaard dat we op-
bouwend gingen voetballen. En dat moet al 
bij de keeper beginnen, rustig kijken,  balletje 
aan de grond en goed strak inspelen, backs 
proberen het midden veld in te spelen en dan 
weer naar de vleugels en dan met z’n drieën 
een mooie aanval creëren en te belonen door 
een mooi doelpunt. Is er geen mogelijkheid 
om af te spelen mochten ze zelf naar voren 
en dan door middel van een actie langs de te-
genstander te komen en zo te scoren, met de 
acties voor in kon je het snel voetenwerk ook 
weer terug zien. Nou is Bart Winkelhorst even 
een mooi voorbeeld, hij is een technische jon-
gen wie goed met de bal overweg kan en ook 
zo langs de tegen stander kon komen door-
middel van snel voetenwerk.

E2
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Jerre ter Avest 
Jerre is een echte spits, voor in balvast en is 
goed in het afmaken van voorzetten, en is een 
scorende spits.

Jelle de Witte 
Jelle is een neutrale voetballer die vaak ach-
ter in het veld te vinden is, opbouwen kan die 
goed, heel af en toe komt de peppel nog van 
pas als er wat druk op wordt gezet. Jelle heeft 
ook nog een paar doelpunten mee gepakt.

Bart Winkelhorst
De Messi van de E2 die vaak goed in de wed-
strijd zat, stond meestal rechtsvoor waar hij 
ook op z’n best kon voetballen, goed in acties 
maken en afmaken, ook Bart heeft een ge-
scoord en heeft ook de meeste doelpunten op 
zijn naam.

Krieke Krooshof
Een goeie middenvelder die ook van omscha-
kelen hield. Krieke was samen met Bart een 
goed duo en dat zag het elftal ook. Er werd 
dus ook veel gebruik van gemaakt, Krieke is 
eigenlijk de spelmaker in het veld, bal aan-
nemen en spelen, bal snelheid hoog. Krieke 
heeft een aantal doelpunten mee gepakt.

Teun Krooshof
Manusje van alles, kon voor in voetballen en 
op het middenveld, als we iemand met snel-
heid hadden dan is het Teun, als Teun de 
brommer aan deed kon niemand hem meer 
bij houden, Teun dribbelt vaak naar de goal 
en schoot dan keihard op goal dat de keeper 
alleen maar kon kijken.

Youri Bentsink 
Een echte verdediger, bleef altijd heel rustig en 
hield van opbouwen, lekker rustig in het veld 
en dat straalde die ook uit naar zijn medespe-
lers, tegenstander naast hem was geen pro-
bleem, klein duwtje en Youri stond weer vrij.

Lyn Huitink
Links voor of keepster? Lyn kon beide goed, 
links voor heeft ze dit seizoen goed ontwik-
keld en veel verbeterd, ik kan zeggen dat Lyn 

de beste keepster was bij RekkenE2 en heeft 
heel wat ballen er uitgehouden, en als aanval-
ler ook nog wat doelpunten mee gepakt.

Manon Geesink
Rechts buiten was meestal de positie van Ma-
non, heeft zich dit seizoen wel ontwikkeld en 
is veel vooruit gegaan, aannemen en spelen 
en zelf weer door bewegen, dit ging steeds 
beter en gebeurde ook vaker, ook Manon 
heeft een paar doelpunten mee gepakt.

Iris Rotering
Ook een links voor, is veel verbetert, fysiek is 
Iris niet heel groot, maar wist altijd het duel te 
winnen van grotere jongens, dat verbaast ons 
nog altijd, Iris werd altijd ingespeeld, draaide 
open en zocht dan meestal Jerre, die dan ver-
der naar de goal ging, ook Iris heeft een paar 
doelpunten mee gepikt.

Kirsten Groothedder 
Kirsten was altijd aanwezig in het veld, ze zet-
te iedereen zo goed mogelijk neer en hield de 
motivatie erg hoog in het team, was er een 
dipje in de wedstrijd dan bracht Kirsten ze te-
rug in de wedstrijd, Kirsten heeft ook een aan-
tal doelpunten mee genomen.

Ouders
Ook de ouders hebben een belangrijke rol 
gespeeld, zorgden altijd dat de kinderen op 
tijd op voetbal kwamen, en stonden de mees-
ten wel trouw langs de lijn om naar hun zoon/
dochter te kijken. Nooit geen negatieve woor-
den van de kant gehoord zoals het hoort

Einde seizoen
Na leuk voetbal wat steeds beter ging hebben 
we toch nog wat puntjes mee kunnen snoe-
pen, niet elke wedstrijd verliep soepel maar 
gingen toch door, met totaal 7 punten hebben 
we toch nog een 9e plek behaald.

Op naar het nieuwe seizoen met nieuwe spe-
lers en een fris begin!

Sp Rekken E2.
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We zijn  het seizoen begonnen met 10 leer-
gierige en gretige pupillen. De eerste wedstrij-
den die we speelden waren de bekerwedstrij-
den. In deze poule wonnen we de eerste 2 
wedstrijden maar verloren helaas de laatste 
weedstrijd waardoor de beker voor ons al 
ten einde was. In de najaars-competitie zijn 
we vooral bezig geweest met het verbeteren 
van  de techniek. De Messi-dribbel, kort voe-
tenwerk en passing. Daarnaast werd er wed-
strijdgericht getraind op de spekjes. Ook werd 
de nadruk gelegd op het opbouwen vanuit de 
keeper. En op het verdedigen door het gehe-
le team. En tevens werd er ook aandacht be-
steed aan teambuilding, respect voor elkaar 
en plezier met elkaar hebben op het veld en 
daarbuiten. In de wedstrijden zagen we dit 
ook geregeld terug. 

De najaars-competitie zijn we geëindigd als 
zesde met 49 doelpunten voor en 48 tegen. 
Dus een goede middenmoter. Voetballend de-
den we zeker niet onder voor de rest. Dit gaf 
motivatie om de stappen die we hebben ge-
maakt in de voorjaarscompetitie een vervolg 
te geven. In de winterstop hebben de F–jes 
nog een wedstrijd gevoetbald tegen de ou-
ders in de zaal.  Al gauw werd duidelijk in de 
voorjaarscompetitie dat we als team steeds 
beter gingen voetballen. Het geleerde op de 
trainingen werd steeds vaker zichtbaar in de 
wedstrijden. Het elftal werd een hecht team in 
zowel balbezit als balverlies. We wonnen de 
eerste wedstrijden vrij makkelijk en lieten bij 
vlagen zeer goed en mooi voetbal zien. Hier-
door keken we omhoog en zagen in dat er iets 
moois kon gebeuren. 

De ontwikkeling ging in het laatste half jaar 
zeer snel, we speelden steeds meer samen  
en de concentratie konden we steeds langer 
volhouden. Tijdens de competitie bleek dat 
onze tegenstanders steeds zwaarder werden. 
De toppers kregen we aan het eind. Na zes 
wedstrijden kregen we de eerste tegenstan-
der die ook alles nog had gewonnen. Tijdens 
deze wedstrijd viel het kwartje. We speelden 
als een echte eenheid en met strijdlust. We 
gaven niet op en wisten deze wedstrijd win-
nend af te sluiten. Tijdens deze wedstrijd viel 

alles waar we op getraind hadden op zijn plek 
en kregen ze door waarom er hier zo op geha-
merd werd. Hierna  werd het team ook steeds 
fanatieker tijdens de trainingen en wedstrijden. 

Na negen wedstrijden stonden we bovenaan, 
maar in punten gelijk met FC Eibergen. De 
tiende wedstrijd was FC Eibergen onze te-
genstander. Met enorm veel publiek en een 
schitterende eerste helft verlieten we het veld 
met een 2-0 voorsprong. Op weg naar de 
kleedkamer kreeg het team al een staande 
ovatie. Dit was aan het begin van de twee-
de helft te merken. We vergaten te voetballen 
en dachten dat we er al waren. We verloren 
de duels en Eibergen wist hiervan gebruik te 
maken en scoorden al gauw. Na 10 min billen 
knijpen en veel aanwijzingen vanaf de kants 
werden we toch weer wakker. FC Eibergen 
had de 2-2 voor het intikken, maar door goed 
verdedigen en een perfect uitgevoerde coun-
ter maakten we de 3-1. Daarna begonnen we 
weer te voetballen als de eerste helft en lie-
pen uit naar 5-1. 

De volgende wedstrijd konden we kampioen 
worden, maar moesten nog wel een punt ha-
len in Haaksbergen bij HSc 21. Om 8.00 uur 
waren we aanwezig voor de laatste wedstrijd. 
Om 9.00 uur was de aftrap in Haaksbergen. 
Langs de kant stond zeer veel publiek uit 
Rekken. We scoorden al heel snel, hierdoor 
viel de spanning weg en behaalden we onze 
grootste overwinning van het seizoen 1-10. 
We waren kampioen. Na afloop werd er flink 
gejuicht en kregen we een champagne dou-
che van het publiek. Ook kregen we een kam-
pioens  T- shirt uitgereikt. Het bestuur was 
ook aanwezig en reikte ons een medaille uit. 
Na afloop gingen we met de huifkar terug en 
kregen patat in de kantine. Zoals al het gehe-
le seizoen was de teamsprit enorm groot en 
hadden we enorm veel plezier met elkaar. 
En zeer geslaagd seizoen.

Als begeleiding zijn we super trots op de ont-
wikkeling van elke speler en op de onderlinge 
sfeer en het team zijn van dit jonge elftal.

Nick, Thijs en Eric

F1  kampioen!

            Sportclub Rekken  ‘de Voorzet‘ juni 2015
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Na een langdurig traject zijn wij bijna zover dat de voetbalkooi gerealiseerd kan worden. 
De bewonderenswaardige inspanning van o.a. onze eigen leden en kennissen heeft 
tot op heden geresulteerd in een bijdrage van de Rabobank en de Klaas Jan Huntelaar 
foundation van respectievelijk € 3.000 en € 18.750,-. 

Op verzoek van het bestuur en een deel van de leden hebben wij het veld vergroot naar 
een minimale afmeting van 20x40 meter. Hierdoor kan het veld ook gebruikt worden voor 
teamtrainingen. Een nog groter veld is op dit moment financieel niet realistisch. 
Door het vergroten van het veld zitten wij op dit moment nog met een financieel tekort 
van grofweg € 15.000,-

Zoals inmiddels op de website gepubliceerd proberen wij dit geld voornamelijk met eigen 
leden bij elkaar te krijgen door het aanbieden van “sponsorpakketten”.
Pakket 1: Verkoop vierkante meters veld á € 15,-
Pakket 2 (bedrijven): Reclameborden voetbalkooi, all-in prijs per m1 € 212,50
Pakket 3: vrije gift
Alle 3 pakketten betreffen een eenmalige betaling, dus geen (lang) lopende verplichtingen!

De keuze formulieren worden zo veel mogelijk verspreid. Deze kunnen bij de kantine of bij 
de commissie ingeleverd worden. Aanmelden kan ook per  e-mail via website@sprekken.nl
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met informatie over de betaling.

Om niet telkens een beroep te hoeven doen op onze trouwe en vaste sponsoren hebben 
wij besloten om voor de borden niet actief onze eigen sponsoren te benaderen. Wij willen 
de komende periode alle energie en middelen in zetten om alle meters grond te verkopen. 
De totale opbrengst hiervan (800 x € 15,- = € 12.000) dekt nagenoeg het huidige tekort. 
Wanneer wij voor 15 juni as. alles hebben verkocht dan kunnen wij in juli beginnen met 
de aanleg zodat de voetbalkooi in het nieuwe seizoen in gebruik kan worden genomen.

Wij hopen op jullie medewerking!

Commissie voetbalkooi
Wouter Rexwinkel,
Bjorn Barts,
Waldo Rhebergen,
Marc Blaauboer en 
Mark Roossink

Wordt ´eigenaar´ van het kunstgrasveldje
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Dagelijks bestuur
Voorzitter Hans Onstein Ramsbeekweg 52 Eibergen 06-20959045 hansonstein@hetnet.nl
Secretaris Jochem Aanrink Hoogkamp 83 Eibergen 06-19656640 info@sprekken.nl
Penningmeester Chantal Veldhuis Paulus Potterstraat 34 Haaksbergen 06-12293683 chantalveldhuis@hotmail.com
Algemeen bestuur
Jeugd commissie Henk Schepers Emausweg 3 0545-431232 h.schepers12@kpnplanet.nl
Senioren commissie Harry Korten Wennewick 10 Oldenkott 06-12214436 korten101@live.nl
Accommodatie Henkjan Slotboom Zonderkamp 17 06-52344854 h.Slotboom4@chello.nl
Arbitrage Rob Koeslag Parkstraat 10 Enschede - mp46@live.nl
Sponsoring Gonny Mellink Holterweg 2 0545-431509 gonny.mellink@upcmail.nl
Commissie
Clubblad commissie Nick Scholten Wennewick 9 Oldenkott 06-23190372 devoorzet@sprekken.nl
Activiteiten Thea te Lintelo Rekkenseweg 55 0545-431584 lintelote@vredenstein.com
Wedstrijdsecretarissen
Wedstrijdsecr. senioren Joep Peters Kalverlaan 2 06-30043650 wedstrijdsecretariaat@sprekken.nl
Wedstrijdsecr. jeugd Paul Nijhof Rekkenseweg 57 06-51763295 p.nyhof@upcmail.nl
Ledenadministratie Thea Hogemans Kranenweg 3 0545-473257 ledenadministratie@sprekken.nl
Senioren trainers
Eerste selectie Frank Bruins Kwartelstraat 13 Haaksbergen 06-51030979
Tweede selectie vacant - -
Derde elftal vacant - -
Vierde en vijfde elftal Rob Koeslag Parkstraat 10 Enschede -
Keepers Bart Postma Barink 15 Haaksbergen 06-12887757
Eerste dameselftal Peter Giesen Lichtenvoorde 06-27330558
Tweede dameselftal Jan-Gerrit Grooters Haaksbergen 06-26148006
Recreanten Luc Bemelmans v. Ouwenallerlaan 15 0545-431649
Senioren leiders
1e elftal Paul Nijhof Rekkenseweg 57 06-51763295
2e elftal Marco Nijenhuis Holterweg 16 06-22572391
3e elftal Ruud Brinkers Klaashofweg 3 Eibergen 06-48979515
3e elftal Jochem Odink Wennewick 10 Oldenkott 06-41644295
4e elftal Harry Korten Wennewick 10 Oldenkott 06-12214436
5e elftal Martin Wegdam Winterswijkseweg 06-47660501
Dames 1 Walter Horck Sterkerstraat 25 Haaksbergen 06-10051233
Dames 2 Sylvia Wielens St. Isodorushoeve 06-21220826
Begeleiding jeugd
B1 trainer Ruud Giesbers Wenneker 42 Eibergen 06-22389806
B1 leider Maikel Stokkers Wennewick 9 Oldenkott 06-30109693
B1 leider Jari Nijhof Slemphutterweg 18 06-33207667
C1 trainer Toon Kerkemeijer Lindevoort 32 0545-431553
C1 leider Daan Papenborg Bonenkamp 6 06-23505443
C2 trainer dinsdag Ruud Giesbers Wenneker 42 Eibergen 06-22389806
C2 trainer donderdag Robert Boevink Lindevoort 3 06-27250309
C2 leider Maurice ten Barge Lindevoort 38 06-50933885
C2 leider Henk Schepers Emausweg 3 06-20108152
MC1 trainer maandag Sanne Tankink Hoonesweg 8 06-23644254
MC1 trainer woensdag Henriëtte Onstein Lindevoort 9E 06-10292392
MC1 leider Wouter Rexwinkel Holterweg 21 06-51491367
MC1 leider Henriëtte Onstein Lindevoort 9E 06-10292392
D1 trainer Toon Kerkemeijer Lindevoort 32 0545-431553
D1 leider Dennis Schepers Emausweg 3 06-23171216
E1 trainer dinsdag Marc Grooters Rekkenseweg 30a 06-53393061
E1 trainer dinsdag Maikel Giesbers Rekkenseweg 55 0545-431584
E1 trainer donderdag Marc Diepenmaat Woerden 17 06-10300953
E1 leider Wouter Grooters Rekkenseweg 30a 06-24165623
E2 trainer Jorg Antvelink Zonderkamp 15 06-10212064
E2 leider Mart Onstein - -
F1 trainer Nick v.d. Luyt Wennewick 9 Oldenkott 06-14870148
F1 trainer Thijs Tankink Hoonesweg 8 06-12689791
F1 leider Eric Diepenmaat Bonenkamp 28 0545-431813
Jeugdcoördinatoren

Wouter Rexwinkel Holterweg 21 06-51491367
Overige
Masseur vacant
Kantine gebouw Sportpark 't Asterloo Rekkenseweg 48 0545-431506
Beheerder Gerrit Hengeveld Blomsgaarden 3 0545-475981
Kledingbeurs Thea te Lintelo Rekkenseweg 55 0545-431584

Joke Kerkemeijer Lindevoort 32 0545-431553
Website Ewout Buunk website@sprekken.nl 06-22450794
Bezorgers Wim Scholte van Mast Rekkenseweg 59 0545-431501

Ria Berfelo H. ten Caterstraat 66 0545-475595
Annie Veldhuis Haaksbergen 053-5725571


