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     Rheko    info 8  3 – 9 oktober 2022.  

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

  
 
 

 
Walking korfball 
  
Sinds medio mei is er bij Rheko ook Walking Korfball.  
Walking Korfball is korfballen zonder hardlopen en springen.  
 
Na een korte warming up worden er wedstrijdjes gespeeld waarbij plezier voorop staat en we sluiten af 
met een cooling down.  
Na afloop van de training met elkaar nog wat drinken in de Korf. 
 
Walking korfball  is de ideale manier voor ouders van onze jeugdleden om zelf een keer te korfballen. 
Daarnaast zijn oud leden en leden die vanwege een blessure hebben moeten stoppen met korfballen, 
ook van harte welkom.  
 
Wie durft de uitdaging aan om verantwoord te bewegen onder deskundige leiding, kom dan 
dinsdag 11 oktober om 19.30 uur bij Rheko om mee te doen!!  
 
Ben jij ook van de partij stuur dan een mailtje naar rhekowalkingkorfball@gmail.com 
  
Tot 11 oktober bij Rheko, 
José Schutten, 
voorzitter  
 
 
 
Dinsdag: Competitiewedstrijd:  Rheko B1 - Olympus'52 B1, aanvang 19.00 uur, aanwezig om  
04 – 10 18.15 uur. Opstelling: Ivo Terlouw, Mees Mandemakers, Julie v/d Burgt, Linda Breedveld,  
  Marit Mekkink, Lieke de Smit, Evi Dekker, Jolein Bakker, Lynn Mandemakers,  

Defne Salman. Coach: Annemiek en Kirsten. 
Scheidsrechter: Job Langestraat 

 
Woensdag:  Competitiewedstrijd: Rheko E2 – Oost Arnhem E1, aanvang 18.00 uur, aanwezig om  
05 – 10 17.30 uur. Opstelling: Sep Vlielander, Tim Smeenge, Marlou Roos, Julia Huurnink,  

Sterre Zweers, Roos Scholten, Ruby Pankras. Coach: Marjolein en Carlijn. 
Scheidsrechter: ?? 

 
Zaterdag: De volgende wedstrijden staan op het programma 
08 - 10  

Bardienst:  
    10.30 uur – sluit: ouders Rheko B1 
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Wedstrijd 
 

aanv vertrek Locatie Coach  Scheidsr. Auto's 

Rood Wit 1 Rheko 1 15:30   Wezep Vincent M. Hulleman 
 Rood Wit 2 Rheko 2 14:00   Wezep Paula     

DVO  8 Rheko 3 16:00   Bennekom 
 

  
 

        Apeldoorn A1 Rheko A1 13:00 11:40 Apeldoorn Eloy/Daniel   Mekkink, Kragt, Goossens, vd Burgt  

Oost Arnhem C1 Rheko C1 10:30 09:25 Arnhem Rutger/Jesse   Hartgers,Erpeka,Dekker,van der Voort  

  
  

     Devinco D1 Rheko D1 11:00 09:30 Deventer Jaron/Sanne   Kemperman,vd Borne,Blok, E Hartgers  

       
  

Rheko E1 Duko E1 11:15 10:45 Rheko Tessa/Linda Sander    

Rheko E2 Apeldoorn E2 11:15 10:45 Rheko Marjolein/Carlijn ??   

EKCA F1 Rheko F1 10:20 10:45 Arnhem Elwin/Nienke   Brascamp,Boon  
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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 C1  Nemen jullie een wit shirt mee!! 
Heren: Thijs Terlouw, Pim Dekker, Guus Witteveen, Bram Jurriëns, Sacha te Wildt, Jesse Hoekstra,  
Dames: Lana Derksen, Noor Mennink, Jet v/d Borne, Jara Erpeka, Isa v/d Voort, Deborah Bosma 
  
Rheko D1 
Heren: Rudmer v/d Weij, Arendo Christ, Sepp Blok 
Dames: Lisa Riebroek, Fajah van Dijk, Wies v/d Borne, Marit Erpeka, Emma v/d Kaa, Ella Hartgers, 
Maud Hartgers, Yumi Lieuw a Pieuw 
  
Rheko E1 
Dames: Jente Grotenbreg, Lejla Kadiric, Jasmijn van Velsen, Julia Witteveen, Berber v/d Weij 
  
Rheko E2 
Heren: Sep Vlielander, Tim Smeenge 
Dames: Marlou Roos, Julia Huurnink, Sterre Zweers 
  
Rheko F1 
Heren: Mats Alblas, Fedde Boon, Mik Vlielander 
Dames: Marly Vrijhof, Hannah Brascamp 

 
 

Overig Rhekonieuws. 
 

 Algemene ledenvergadering. 
Samen met dit info ontvangt een ieder ook de agenda voor de Algemene Ledenvergadering welke 
plaatsvindt op dinsdag 18 oktober 2022. Aanvang 20.45 uur.  
 

 Walking korfball 
  
Sinds medio mei is er bij Rheko ook Walking Korfball.  
Walking Korfball is korfballen zonder hardlopen en springen.  
 
Na een korte warming up worden er wedstrijdjes gespeeld waarbij plezier voorop staat en we sluiten af 
met een cooling down.  
Na afloop van de training met elkaar nog wat drinken in de Korf. 
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Walking korfball  is de ideale manier voor ouders van onze jeugdleden om zelf een keer te korfballen. 
Daarnaast zijn oud leden en leden die vanwege een blessure hebben moeten stoppen met korfballen, 
ook van harte welkom.  
 
Wie durft de uitdaging aan om verantwoord te bewegen onder deskundige leiding, kom dan 
dinsdag 11 oktober om 19.30 uur bij Rheko om mee te doen!!  
 
Ben jij ook van de partij stuur dan een mailtje naar rhekowalkingkorfball@gmail.com 
  
Tot 11 oktober bij Rheko, 
 
José Schutten, 
voorzitter  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 Week van de scheidsrechter 
Afgelopen zaterdag startte de week van de scheidsrechter. Alle scheidsrechters die afgelopen zaterdag 
actief waren bij een wedstrijd van Rheko hebben een attentie ontvangen. 
Tijdens alle wedstrijden tot en met zaterdag 8 oktober zal de scheidsrechter een attentie ontvangen. 
Hieronder op de foto ontvangt de scheidsrechter van Rheko A1 een attentie. 
 

mailto:rhekowalkingkorfball@gmail.com
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Wedstrijdverslagen. 
 
Rheko F1 – KVZ F1: 1 – 11, strafworpen 1-0 
Weer een wedstrijdje in de regen, maar de bikkels van de F1 laten zich hierdoor niet afschrikken. 
Afgelopen woensdag hebben we getraind op het snel pakken van de bal. Mooi om te zien dat we hier 
echt scherper op waren. We worden steeds wat feller en onderscheppen al wat makkelijker de 
verdwaalde ballen. Ook het verdedigen gaat in stapjes steeds beter. Er moet nog wel veel geroepen 
worden, maar als dat gedaan wordt, dan lukt het al steeds beter om de directe tegenstander te blijven 
volgen. De vorige wedstrijd tegen KVZ, scoorden zij 18 keer. Nu maar 11. Goed hoor! 
 
Marly: Net als de vorige keer liep jij weer tegen hun beste meisje. Niet leuk, vooral als ze ook soms wat 
gemeen deed door te zeggen dat jij je handen naar beneden moest doen zodat zij kon schieten. Maar 
wat deed jij het weer goed! En complimenten voor jouw "kopkracht" � 
Xem: Met jouw nieuwe sokken was je weer super snel. En knap dat je al probeert om lange ballen over 
de tegenstanders heen te gooien. En dankzij jouw goal hebben we de strafworpen gewonnen!  
Mats: Het enige doelpunt in de wedstrijd kwam van jou! Daarnaast kunnen we altijd vertrouwen op jouw 
verdedigen. Alleen nu nog je handen hoog blijven houden in plaats van steeds blijven springen. 
Fedde: Als superspeler heb je goed geholpen met verdedigen, wat lastig was door vervelende 
opmerkingen van de tegenstander waar Marly ook tegen liep. Belangrijk om je hier niet gek door te laten 
maken. Je doet het namelijk super! 
Stijn: Ook jij moest vandaag aan de bak met verdedigen doordat je tegen goede tegenstanders liep. En 
dat ging erg goed. Alleen soms nog even aan de goede kant staan. � 
Mik: Je wordt steeds scherper in de wedstrijd. Verdedigen gaat steeds beter en je hebt best veel ballen 
in de wedstrijd onderschept! Je hebt goed opgelet tijdens de laatste training.  
 
Woensdag weer lekker trainen en volgende week naar Arnhem. 
 
Oost-Arnhem E1 - Rheko E2 : 3 - 10 
Vandaag stond de wedstrijd tegen Oost-Arnhem op de planning. Bij aankomst scheen de zon en het 
leek eindelijk een keer droog te worden, maar helaas zodra de wedstrijd startte viel het met bakken uit 
de hemel. Gelukkig zijn jullie echt doorzetters en trokken jullie je niks aan van de regen. Vorige week 
was het een moeizame wedstrijd en waren we overal net te laat, maar vandaag was alles omgekeerd. 
Wat hebben jullie een superwedstrijd gespeeld vandaag! Jullie schakelden supersnel om en kregen 
hierdoor veel kansen! Jullie speelden vaak ook goed door te een goede kans dichtbij. Ook in de 
verdediging waren jullie er goed en snel bij, hierdoor kon de tegenstander veel minder kansen nemen! 
Sterre, wat stond jij er verdedigend goed tussen vandaag! Aanvallend stond je ook vaak op de goede 
plek en heb je een paar mooie aangeefjes gemaakt. Tim, je was vandaag ontzettend snel en kon 
hierdoor vaak kansen nemen. Sep, wat heb jij fantastisch verdedigend vandaag, Oost-Arnhem kon geen 
bal overgooien, zonder dat jouw handen er tussen zaten! Marlou, wat was je weer fanatiek vandaag, je 
nam de kansen vandaag heel rustig en scoorde hierdoor nog veel meer. Je had prachtige lange ballen 
op jouw teamgenoten, waardoor zij konden scoren! Julia, vandaag was je er verdedigend goed bij, 
super! Langs de lijn stonden twee supertrotste coaches en heel veel trotste ouders/familie. Wees trots 
op jezelf, want vandaag is jullie harde werken extra beloond! 
 
Zwaluwen E1 – Rheko E1 is verplaatst naar woensdag 12 oktober 
Rheko D1 – Apeldoorn D2: 3-15 
Rheko C1 – Apeldoorn C2: 6-8 
Rheko B1 – Olympia B1 12-1, gespeeld op dinsdag  
Olympia B1 – Rheko B1: 7-7 
Rheko A1 – Devinco A1: 11-9 
Rheko 3 – EKCA 3: 19-9 
 
Rheko 2 – Elburg  2: 10 – 8, rust 5-4 
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Mooi weer korfballers, een term die al vaker is gevallen bij het tweede van Rheko. Na een paar 
zaterdagen met regen waren we blij dat we vandaag een keer ná de regenbuien mochten spelen en niet 
tijdens. Na de mooie overwinning van vorige week zat de sfeer er goed in en was er het geloof dat we 
overwinningen over de streep kunnen trekken. Precies wat we nodig hadden voor de tegenstander van 
vandaag, want winst zal resulteren in een mooie vierde plek, die in handen was van Elburg, was.... Voor 
de wedstrijd werden we door Paula en Edgar op scherp gezet. Het voorkwam echter niet dat we na zo’n 
15 minuten tegen een 3-0 achterstand aankeken. Maar door een paar mooie, en nodige, doelpunten 
konden we gelijkkomen tot 3-3 en met een 5-4 voorsprong de rust ingaan. Tactisch gingen we de 
tweede helft in en hadden we afgesproken om het spel van de tegenstander te ontregelen. Zo bouwden 
we de voorsprong verder uit tot de uiteindelijke winst van 10-8. Job heeft bewezen dat zijn titel als mooi 
weer korfballer niet overdreven is aangezien hij met de zon in zijn rug toch 4 doelpunten heeft gemaakt. 
 
Rheko 1 – Elburg1 : 19 - 12 
Zaterdag 1 oktober in Rheden gingen we weer aan de bak met z'n allen! Eindelijk compleet met het hele 
8tal die is gekozen voor Rheko 1. Elburg was de groene vijand op deze zaterdag. We begonnen scherp 
vol energie en uiteraard ons mooi getrainde spelletje! Iets om trots op te zijn voor wat en hoe goed het 
nu naar voren komt in de competitie, veel kansen, veel doelpunten en mooie aanvallen. We gingen de 
rust in met 13-5, in de bestuurskamer werden we scherp gesteld door Paula (invalster) voor Vincent. Ze 
gaf aan veel beweging te willen, verdedigend meer concentratie, meer dubbelen om tot de kansen te 
komen en samen te vechten. Dit is ook wat we meenamen de 2de helft in. Samen gingen we ervoor, de 
tegenstanders waren ook redelijk scherp gesteld maar gelukkig niet zo goed als wij door Paula ;p  
Tweede helft, Elburg scoorde hier en daar net iets makkelijker, we hebben dit verdedigend toch weten te 
overwinnen en pakte onze concentratie terug, (toch nog iets om op te trainen). We merkten ondanks de 
scherpe toespraak van Paula ruimte te krijgen voor verbetering op ons spelletje, dit nam ons dan ook 
mee in kleine discussies op het veld waardoor we net iets minder tot scoren kwamen. We zullen al deze 
punten meenemen om de aankomende periodes, sterker maar ook zeker beter spel neer te gaan zetten. 
 
We willen het publiek ook graag weer bedanken voor jullie support, dat kunnen we goed gebruiken!! 
 


