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     Rheko    info 7 26  sept – 2 okt. 2022.  

                                                      e-mail adres Rheko:  rheko@planet.nl  
     website :  http://www.rheko.nl 
 

  
 
 

 
Maandag: Het bestuur vergadert in de Korf. 
26 – 09 
 
Dinsdag: Competitiewedstrijd: Rheko B1 – Olympia B1 aanvang 19.00 uur, aanwezig 18.30 uur.  
27 – 09 Opstelling: Ivo Terlouw, Mees Mandemakers, Tycho Deltenre,: Julie v/d Burgt,  

Linda Breedveld, Marit Mekkink, Lieke de Smit, Evi Dekker, Jolein Bakker, Lynn 
Mandemakers, Defne Salman. Coaches Annemiek en Kirsten. 

 
 
Zaterdag: De volgende wedstrijden staan op het programma 
01 - 10  

Bardienst:  
    10:45 - 11:15 uur: Ouder F1 incl hulp Gerda 

11:15 - 13:00 uur Ouder D1 
13:00 - 14:00 uur Ouder C1 
14:00 - 15:30 uur Anouk +..? 
15:30 uur - sluit Gerda + Aly 

 
 

mailto:rheko@planet.nl
http://www.rheko.nl/
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Wedstrijd 
 

aanv vertrek Locatie Coach  Scheidsr. Auto's 

Rheko 1 Elburg 1 15:30   Rheko Vincent 
  Rheko 2 Elburg 2 14:10   Rheko Paula ??   

Rheko 3 EKCA 3 16:50   Rheko 
 

Vincent 
 

        Rheko A1  Devinco A1 12:50 12:05 Rheko Eloy/Daniel Thomas 
 Olympia B1  Rheko B1 12:00 10:30 Borculo Kirsten/Annemiek 

 
Breedveld, Mekkink ,Salman     

Rheko C1 Apeldoorn C2 11:50 11:05 Rheko Rutger/Jesse Tim    

  
  

     Rheko D1 Apeldoorn D2 11:15 10:30 Rheko Jaron/Sanne Sander    

       
  

Zwaluwen E1 Rheko E1 09:15   8:25 
 
Zevenaar Tessa/Linda 

 
Grotenbreg,van Velsen  

Oost Arnhem E1 Rheko E2 11:00 10:10 Arnhem Marjolein/Carlijn 
 

Zweers, Roos 

Rheko F1 KVZ F1 11:15 10:45 Rheko Elwin/Nienke Lieke 
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Afschrijven bij : 

Senioren bij aanvoerder   

A, B en C jeugd Marjolein Kruithof 06-81386771  

D en E  jeugd Marjolein Kruithof 06-81386771   

Scheidsrechters José Schutten 06-20992604 scheidsrechters@rheko.nl 

 

 
Rheko 1: opstelling bekend 
 
Rheko 2: opstelling bekend 
 
Rheko 3: opstelling bekend 

 
Rheko A1 
Heren: Wesley Jansen, , Nick Goossens, Jesse Dorland, Marijn v/d Burgt, Sam van Brunschot 
Dames: Sanne Mekkink, Simone Kragt, Kim van Duren, Mara Büno Heslinga, Iris Fortuin 
  
Rheko B1 
Heren: Mees Mandemakers, Tycho Deltenre 
Dames: Julie v/d Burgt, Linda Breedveld, Lieke de Smit, Evi Dekker, Jolein Bakker, Lynn Mandemakers, 
Defne Salman 
  
Rheko C1 
Heren: Pim Dekker, Guus Witteveen, Bram Jurriëns, Sacha te Wildt, Jesse Hoekstra 
Dames: Lana Derksen, Noor Mennink, Jet v/d Borne, Jara Erpeka,  
  
Rheko D1 
Heren: Rudmer v/d Weij, Arendo Christ, Sepp Blok 
Dames: Lisa Riebroek, Fajah van Dijk, Evelien Kemperman, Wies v/d Borne, Marit Erpeka, 

  Emma v/d Kaa, Ella Hartgers, Yumi Lieuw a Pieuw 
  
Rheko E1 Nemen jullie een wit shirt mee 
Dames: Jente Grotenbreg, Lejla Kadiric, Jasmijn van Velsen, Julia Witteveen, Berber v/d Weij 
  
Rheko E2  Nemen jullie een wit shirt mee 
Heren: Sep Vlielander, Tim Smeenge 
Dames: Marlou Roos, Julia Huurnink, Sterre Zweers 
  
Rheko F1 
Heren: Mats Alblas, Xem Frederiks, Stijn Groot, Fedde Boon, Mik Vlielander 
Dames: Eline Noordmans, Marly Vrijhof, Hannah Brascamp 
 

Overig Rhekonieuws. 
 

 Van het bestuur: Reiskosten. 
Leden en ouders die voor een team rijden naar uitwedstrijden kunnen hun reiskosten declareren. De 
laatste jaren loopt het aantal declaraties flink terug. Dat is fijn voor de club en ook logisch omdat we 
minder teams hebben, er vanwege Covid veel minder competitiewedstrijden waren  en er meer 
leden/ouders met een auto van de zaak rijden en daarom niet declareren. Maar sinds we werken met het 
digitale wedstrijdformulier wordt bij uitwedstrijden ook geen declaratieformulier meer verstrekt aan de 
chauffeurs en mogelijk is inmiddels niet meer bij iedereen bekend dat men mag declareren. Vandaag dat 
we iedereen er hier op deze wijze nog op attenderen. Een declaratie kun je indienen via het digitale 
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formulier op onze website https://www.rheko.nl/declaraties. Dat kan ook nog voor wedstrijden uit de 
voorbije weken. 
 
Met vriendelijke groet, 
Harry Schoppers 

 

 Bedankt voor jullie hulp. 
Sandra, Myra, Renate, Mara, Gerda, Aly  en Willem bedankt voor het draaien van bardienst afgelopen 
zaterdag. Dankzij jullie hulp kon de Korf afgelopen zaterdagmiddag open blijven. 
   José Schutten, voorzitter 
 
 
 
 

 In memoriam 
 
Op zaterdag 24 september is Gerrit Baerends overleden, hij is 91 jaar geworden.  
Doordat zijn twee zonen Ruud en Tom gingen korfballen bij Rheko werd Gerrit samen met zijn vrouw 
Alie actief bij Rheko.  
Met Gerrit Bekking nam hij ca. 30 jaar geleden het initiatief om een jeu de bouleclub te starten onder de 
vlag van Rheko.  
Jarenlang verzorgde hij de ledenadministratie, ging scheidsrechters beoordelen en  verzamelde artikelen 
en foto's voor het archief.  
Vanwege zijn financiële achtergrond werd hij gevraagd om de financiële administratie van de Afdeling 
Gelderland van het korfbalverbond te verzorgen.  
In de laatste jaren ging de gezondheid van Gerrit achteruit. Het Lorentzhuis was zijn laatste thuis. 
Wij wensen Alie, Ruud en Tom en de overige familie veel sterkte met het verwerken van het grote 
verlies. 
 

 

 
 
 

Wedstrijdverslagen. 
Apeldoorn F1 - Rheko F1 9 - 2 (strafworpen 2-1) 
Wat een "mazzel", vandaag opnieuw een wedstrijd in de regen. Gelukkig zijn we niet van suiker en 
kunnen we tegen een stootje. Want ook deze week hebben we geen gemopper over het weer gehoord 
en was iedereen weer lekker actief en gemotiveerd! 
Mooi om te zien dat waar we op de training op oefenen ook in de wedstrijd te zien is. Afgelopen week 
hebben we veel geoefend op overgooien en zorgen dat we snel bij onze paal komen om kansen te 
kunnen nemen. En dat lukte dan ook al beter dan de vorige wedstrijden! Knap hoor. Er werd beter naar 
elkaar gekeken, meer (vrij)gelopen en beter gegooid. Doordat iedereen meer bleef lopen, waren de 
tegenstanders ook bezig en konden ze de bal ook niet zo makkelijk onderscheppen. En door het betere 
aanvalspel stonden we soms ook goed vrij en konden we kansen nemen. En dan dus ook 2 keer scoren! 
Verdedigend ging het ook alweer een stapje beter. We volgen onze tegenstander al beter, alleen moeten 
we soms nog wat dichterbij staan om te verdedigen. Vooral als een tegenstander een stuk langer is en 
dus makkelijker over ons heen schiet. 
 
Vandaag waren we compleet, alle spelende f-jes waren er. Fijn!  
Marly: je staat in de aanval al veel minder stil en hield hiermee je tegenstander goed bezig! En wat een 
mooi doelpunt bij de strafworpen heb jij gescoord!  
Fedde: als superspeler rende je hard, stond je letterlijk overal en was je iedereen goed aan het 
verdedigen. En ook nog ballen aan het onderscheppen! Het kan niet anders dan dat jij lekker slaapt.  

https://www.rheko.nl/declaraties
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Hannah: door jouw lengte kunnen anderen vaak gemakkelijk naar jou gooien en jij naar hen. Hierdoor 
gaat het vrijkomen steeds gemakkelijker. En dan ook nog scoren in de wedstrijd!  
Mik: Je lijkt het spelletje steeds wat beter te begrijpen. Vrijlopen, verdedigen en gooien ging al beter dan 
de vorige wedstrijd! Als superspeler had je een hele dikke smile op je gezicht. Leuk om te zien!  
Mats: Je ziet veel en rent overal! Daarmee verstoor je de aanvallen van de tegenstander! En ook jij 
scoorde je eerste doelpunt!  
Stijn: Je verdedigde vandaag weer super goed. Alleen wel lastig om tussen al die meiden steeds jouw 
eigen tegenstander te vinden. Ze leken ook zoveel op elkaar... Maar op inzet scoor jij supergoed! Wat 
kun jij fanatiek zijn!  
Xem: Ook jij bent fanatiek. Je kunt soms flink balen van de ballen die verkeerd gegooid worden en 
daardoor worden onderschept door de tegenstander. We gaan woensdag oefenen hoe we dat kunnen 
oplossen. Wij vonden het in ieder geval stoer dat je tegen die lange tegenstander zo goed verdedigde!  
 
Woensdag gaan we weer lekker trainen en verder oefenen. We doen het mooi stap voor stap. En leren 
snel!  
Volgende week weer een thuiswedstrijd! Dus kom allemaal maar eens kijken bij deze sterren! Neem wel 
voor de zekerheid een paraplu mee, of zouden we dan eindelijk een wedstrijd zonder regen hebben! 
 
Rheko E2 - Regio'72 E1: 2 - 11 
Vandaag in de regen (alweer....) mochten we aantreden tegen Regio. De wedstrijd begon en vanaf de 
eerste minuut werd het duidelijk dat Regio al een stukje verder is dan wij zijn. In de omschakelmomenten 
waren zij een stuk sneller en hierdoor konden ze vaak scoren, hierdoor liepen ze al snel uit naar een 
grote voorsprong. We moeten proberen om bij balverlies sneller tussen onze paal en tegenstander te 
komen, als iedereen dat actief doet, krijgt de tegenstander een stuk minder kansen. Het verdedigen 
wanneer er een aangeef staat, ging al veel beter als vorige week, knap hoor! In de aanval creëerden we 
aardig wat kansen, helaas gingen deze er niet in en ving Regio vaak de bal af. Vooral onze tweede helft 
was aanvallend goed, maar de bal leek er maar niet in te willen. Toen braken de laatste 10 minuten aan, 
jullie kregen steeds betere kansen en jullie harde werk werd beloond met prachtige aanvallen en 2 
mooie goals. Marlou, jij was vandaag weer superfanatiek. Met jouw goede acties en snelle ballen, 
kwamen er veel kansen. Ook verdedigend probeerde je goed over te nemen, knap hoor! Tim, wat was je 
de tweede helft vandaag goed zeg, je was contant aanspeelbaar en verdedigend pakte je er een paar 
mooie ballen tussen uit. Julia, in de aanval stond je vaak goed vrij, je probeerde af een toe een aangeef 
te maken voor andere kinderen. Sep, vorige week vond je verdedigen best lastig, maar vandaag was je 
weer helemaal de oude. Je pakte er flink wat ballen tussenuit en ook het verdedigen als er een aangeef 
staat gaat al veel beter. Je gooide ook hele mooie ballen, waardoor andere kinderen een kans konden 
nemen. Roos, je vond het vandaag spannend, maar je deed het super! Je kon zelfs al een paar kansen 
nemen. Sterre, wat ben jij gegroeid in het verdedigen zeg! Je stond er constant goed tussen en zelfs hun 
beste heer kreeg moeilijk kansen, super! We spelen nu tegen vooral kinderen met meer ervaring, hier 
kunnen we heel veel van leren! Elke week gaat het een beetje beter en spelen we als team beter samen! 
Op naar de volgende wedstrijd! 
 
Rheko E1 – Keizer Karel/Noviomagum E1: 2-3 
Olympus D1 – Rheko D1: 10-8 
 
Rheko C1 – Olympia C1: 3 - 7 
De zaterdag was weer aangebroken en wij hadden zin om een wedstrijd te winnen! We gingen er met 
volle moed tegenaan en begonnen de wedstrijd goed. We wouden heel graag, soms net iets te graag 
waardoor we onze tegenstanders liepen lopen of wat verkeerde ballen gooiden. We hadden ook veel 
moeite om hun doorloopballen te stoppen waar Olympus veel op scoorde. Toen we die dingen in de rust 
behandeld hadden draaide er een knop om en begonnen we tactisch te spelen. We begonnen hun 
aangeefjes er beter uit te halen, we gingen zakken zodat de tegenstanders er niet langs konden voor de 
doorloopbal en we begonnen zelf hele goede aanvallen te creëren. De tweede helft waren wij de betere 
ploeg, maar door de iets zwakkere eerste helft was Olympus toch net te sterk vandaag. We hebben dan 
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wel verloren maar we hebben deze zaterdag wel de beste pot tot nu toe neer gezet en dat is natuurlijk 
wat telt! Team, jullie mogen trots op jezelf zijn  
Groetjes, Rutger en Jesse xx 
 
Oost-Arnhem B2 - Rheko B1 7 - 9 
Zo rommelig als de voorbereiding was door het uitlopen van de wedstrijden, zo rommelig was de start 
van de wedstrijd ook. We kwamen snel 2-0 achter te staan maar gelukkig herpakken we ons snel en 
veranderde de stand in 2-2. Hierna gingen wij beter spelen en gingen we met 2-5 de rust in. We 
creëerden weer veel kansen voor elkaar en konden daardoor de wedstrijd naar ons toetrekken. Helaas 
was de afronding aan onze kant nog niet zo scherp anders hadden we met een veel groter verschil 
kunnen winnen! Groot compliment voor hoe jullie met elkaar samen spelen en kansen creëren met en 
voor elkaar !  
 
Rheko 3 – Duko 2: 9-7 
Rheko 2 – NKC 4: 11 - 9 
De afgelopen twee keren dat de matadoren van het tweede team het plastic korfbalveld betraden, liep 
het uit op een grote deceptie. Twee keer werd er met grote cijfers verloren. Vandaag, onder leiding van 
aanvoerder Rutger (omdat Tim het weer eens liet afweten) begonnen we aan een wedstrijd die het lot 
van komend seizoen voor ons zou bepalen. Bij winst konden we naar boven kijken, maar bij verlies 
zouden er donkere wolken boven het Rhekoveld komen te hangen. Dit zijn allemaal mooie woorden 
maar er werd ongelooflijk slap aan de wedstrijd begonnen. Vorige wedstrijden was het zo dat Rheko 2 
zichzelf weigerde te belonen, ondanks een grote hoeveelheid kansen. Je zou zeggen dat een ezel zich 
niet twee keer stoot aan dezelfde steen, maar dan heeft u nog geen kennis gemaakt met het 
sterrenensemble van Rheko 2. Korfballend zag het er strak uit, maar er werden in de eerste helft meer 
doelpunten gemaakt in de gemiddelde voetbalwedstrijd dan door Rheko 2. Dit was niet in de laatste 
plaats te danken aan het duo Job en Rutger dat na een sterke training afgelopen donderdag, zaterdag 
vergeten leek te zijn waar de korf hing. 
 
In de tweede helft gebeurde echter iets wat mens noch dier aan had zien komen. Zoals godin Athene 
volgens de Griekse mythologie uit het hoofd van Zeus opstond, zo stond Joep op in de 2e helft van 
Rheko 2-NKC 4. De focus was van zijn gezicht af te lezen, zijn doelpunten van het scorebord (die focus 
was nieuw voor ons). Daarbij had hij ook zijn tegenstander in de broekzak, ondanks dat het gemiddelde 
korfbalbroekje geen broekzak bevat. Zó goed was hij dus. Joep verraste vriend en vijand en leidde in de 
2e helft Rheko 2 naar de overwinning en twee broodnodige punten. Het aanwezige publiek was in 
complete extase van het spel van de adonis uit Brummen (nu overigens woonachtig in Zutphen). Na 
afloop stelde de media dan ook de vraag waarom het 1e geen beroep had gedaan op deze wereldster. 
Hoofdcoach Vincent zal zich nog wel is achter de oren krabben na het pijnlijke verlies van Rheko 1.  
 
Wat ook leuk is om te benoemen: Aan het einde gaf teammanager en hoofdcoach van Rheko 2, Edgar, 
talenten nog een kans om te spelen. Sanne, Jesse en ook de nog ruwe diamant Sander mochten voor 
maar liefst drie minuten hun kwaliteiten laten zien. Nog leuker nieuws: De vrouw van glas, Lisa, heeft 
vandaag zowaar de wedstrijd volgemaakt, iets waar Arjen Robben alleen van kan dromen. Alsof dat nog 
niet genoeg is mag Lisa ook nog is samen met Sophie voor een lekkere appeltaart zorgen, omdat u 
vorige week van een stukje bent bestolen.  
 
Rheko 1 – Duko 1: 12-15 


