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     Rheko    info 9  12 – 16 oktober 2022.  

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

  
 
 

 
Woensdag: Vanavond heeft Rheko E1 een inhaalwedstrijd gespeeld in Zevenaar tegen Zwaluwen E1. 
12 – 10 Helaas werd er met 9-6 verloren. 

 
Vrijdag: Filmavond in de Korf. Voor de E en F van 18.30 tot 20.00 uur daarna van 20.15 tot  
14 – 10 22.00 uur voor de D, C en B jeugd. 
 

  Oud papier actie!  
Deze vrijdag is er weer OPA. Wil iedereen ervoor zorgen dat de papiercontainer of dozen 
papier goed vastgebonden ( niet te zwaar) om 18:00 uur aan de weg staat.  
Rheko wijk globaal tussen de Oranjeweg(oneven nummers) en de IJsselsingel, Brinkweg 
en de Roggeweg.  

  
De volgende helpers zijn deze keer aan de beurt: 
Jens Dekker, Jos van der Burgt, Johannes vd Weij, Jan Erpeka, Peter Breedveld 

 
Zaterdag: De volgende wedstrijden staan op het programma 
15 - 10  

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

11:15 -12:30 uur: Ouders B1  
12:30 -14:30 uur: Anouk  
14:40 uur -sluit ..?+..?  

  
  

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

aanv vertrek Locatie Coach  Scheidsr. Auto's 

Rheko 1 HHV 1 15:30   Rheko Vincent H. Bruns 
 Rheko 2 HHV 2 14:10   Rheko Paula  ??   

Rheko 3 Oost Arnhem 5 12:50   Rheko 
 

Vincent 
 

    
  

   Rheko A1 Oost Arnhem A1 12:15 11:30 Rheko Eloy/Daniel Tim  
 Rheko B1 Oost Arnhem B1 11.35 10.45 Rheko Kirsten/Annemiek Thomas 
 Olympia C1 Rheko C1 11:00 09:30 Borculo Rutger/Jesse   Mennink,Bosma,Smeenge,Jurriens  

        Rheko D1 Olympus D1 11:15 10:30 Rheko Jaron/Sanne Job  
 

       
  

Keizer Karel/ 
Noviomagum E1 Rheko E1 10:00   8:55 Rheko Tessa/Linda 

 
 Witteveen, Kadiric  

Regio E1 Rheko E2 11:00   9:55 Vaassen Marjolein/Carlijn    Huurnink,Vlielander  

Rheko F1 Apeldoorn  F1 11:15 10:45 Rheko Elwin/Nienke Sander  
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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, Sam van Brunschot 
Dames: Sanne Mekkink, Simone Kragt, Kim van Duren, Mara Büno Heslinga, Iris Fortuin 
  
Rheko B1 
Heren: Ivo Terlouw, Mees Mandemakers 
Dames: Julie v/d Burgt, Linda Breedveld, Marit Mekkink, Lieke de Smit, Evi Dekker, Jolein Bakker, Lynn 
Mandemakers, Defne Salman 
  
Rheko C1 
Heren: Thijs Terlouw, Pim Dekker, Guus Witteveen, Bram Jurriëns, Sacha te Wildt, Jesse Hoekstra, Bart 
Smeenge 
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, Evelien Kemperman, 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, Roos Scholten 
  
Rheko F1 
Heren: Mats Alblas, Xem Frederiks, Stijn Groot, Fedde Boon, Mik Vlielander 
Dames: Marly Vrijhof, Hannah Brascamp 

 
 

Overig Rhekonieuws. 
 

 Sinterklaasactie Rheko 2022 
Volgende week worden tijdens de training de lijsten voor de Sinterklaasactie weer uitgedeeld. 
Met elkaar gaan we er weer een leuke actie van maken. De werkgroep zoekt nog 2 leden of ouders die 
willen helpen om deze actie te organiseren en goed te laten verlopen. Wil jij dit doen, neem dan contact 
op met José Schutten. 
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 Sportsafari in Rheden 

 
Rheko is bij deze activiteit uiteraard ook aanwezig. 
 

 
 
 
SportSafari Rheden 
Locatie: Sporthal de Hangmat & Sportveld c.k.c. Rheko 
Adres: IJsselsingel 7 
Donderdag 27 oktober 10:00 - 12:00 uur 
Deelnemende verenigingen/organisaties: Rheko, TTV Slagvaardig, RTC de Laak, Sport- en Healthclub 
de Cirkel en WIK 

Hoe ziet de ochtend eruit? 
 Van elke vereniging krijg je een korte clinic. Zo leer je de vereniging/sport goed kennen. 



Rheko Info seizoen 2022-2023 

 

 

 

  

5 

 Aan het eind van de middag ontvang je een goodiebag met daarin informatie over alle 
verengingen die deze middag aanwezig waren. 

 
 

 Van de recreatiecommissie 
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Inschrijflijst RHEKO PLAYBACKSHOW  

 

 

 

 

 
Wie? Aantal 

personen 
Liedje 

Rheko 1   

Rheko 2   

Rheko 3   

Rheko 4   

Rheko A1   

Rheko B1   

Rheko C1   

Rheko D1   

Rheko E1   

Rheko E2   

Rheko F1   

Kidsclub   

 

Wedstrijdverslagen. 
EKCA F1 - Rheko F1 20 - 5 (strafworpen 5-2) 
Vandaag eindelijk een wedstrijd in de zon en zonder regen!  
Al bij de start was duidelijk dat EKCA de betere club was. Complimenten voor de coach, de 
scheidsrechter en spelers van EKCA. Zij hadden hier oog voor en gaven ons in het laatste deel van de 
wedstrijd de ruimte om toch tot spelen te komen. Terechte kampioenen in deze competitie zowel qua 
spel als qua sportiviteit. 
Maar nu over onze eigen toppers: 
 
Het was een erg moeilijke wedstrijd en hierdoor zakte ook onze motivatie voor het spelen wat. Dus 
complimenten aan iedereen om toch de hele wedstrijd te hebben gespeeld. 
De goede tegenstander bracht ons ook wat van de wijs. Vanuit spanning hiervoor, lukte het verdedigen 
ook wat minder goed. Jammer, want als we gewoon uitgaan van onze kwaliteiten, kunnen we meer dan 
we denken. Maar los ervan hebben we jullie allemaal hard zien werken. Knap!  
Marly: je vond het moeilijk vandaag, knap dat je toch bent blijven proberen. En dan ook nog een mooie 
strafworp scoren! En daarna lekker douchen met je nieuwe douchefris!  
Eline: jouw allereerste wedstrijd. En wat voor eentje. Het verdedigen en meespelen ging al best goed! 
Volgende week ben je er weer toch?  
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Hannah: Ook jij vond het vandaag lastig en niet altijd leuk, maar jij bent ook een goede doorzetter. Het 
overspelen doe je steeds beter. Daarnaast heb je mooie doelpunten gescoord en heb je gezorgd dat ook 
anderen konden schieten! 
Mik: Wauw, van heel ver probeerde je te scoren. En het verdedigen ging vooral de laatste 10 minuten 
erg goed.  
Fedde: Je vond het best lastig en spannend tegen zo'n goede tegenstander. Maar je hoeft niet zo te 
twijfelen aan jezelf. Je gaat namelijk steeds meer durven en beter spelen! Verdedigen is echt jouw ding!  
Mats: Wat ben jij een fanatiekeling! Je blijft rennen en je best doen. En dan nog meerdere keren scoren! 
En de bordjes van het scorebord omdraaien. Waar haal je die energie vandaan?  

 
Volgende week de laatste thuiswedstrijd, lekker thuis tegen Apeldoorn. 
 
Rheko E2 – Oost Arnhem E2: 6 - 14 
Inhaalwedstrijd E2 
Afgelopen woensdag speelden we onze inhaalwedstrijd tegen Oost-Arnhem die was afgelast vanwege 
het weer. We wisten van te voren dat we veel kans zouden maken, aangezien we de vorige keer de 
punten tegen Oost-Arnhem mee naar huis namen. Maar goed we wisten ook dat we dan net zo hard 
weer aan de bak moesten.  
We gingen goed van start er werd gelijk een diepe bal gegooid en dit zorgde voor een doelpunt. Al snel 
konden deze ballen niet meer gegooid worden, de tegenstanders hadden het door. Gelukkig ging het 
gelijk op en konden we het een en ander dichthouden. Totdat het vanuit ons te nonchalant werd. De bal 
hadden we net te lang vast, waardoor we moeilijk een aanval konden creëren. Daarnaast was het in de 
verdediging niet al te scherp. De pech hadden we ook dat een meisje heel zuiver was en daarmee viel 
de achterstand niet meer in te halen. Het harde werken en onszelf daarmee belonen tijdens de vorige 
wedstrijd was deze keer niet het geval. Toch hebben jullie je best weten te doen, goede aangeven weten 
neer te zetten en keken goed wie het beste de kans kon nemen! Roos maakte haar allereerste doelpunt! 
Wauw wat gingen wij uit ons dak, je bent goed bezig weet dat ook! Tim was lekker gehaaid op de bal, 
viste er hier en daar wat uit en keek goed mee in de verdediging met overnemen. Ruby zag goed wie er 
vrij stond en werkte heel hard om vrij te lopen tegen haar tegenstander. Sterre was weer top in de 
verdediging, goed door de knieën, afstand houden! Dit is helemaal jouw ding, leuk om te zien! Julia 
gooide snelle lange ballen en kwam goed in de aangeef! Marlou had haar tegenstander goed in de hand, 
wist weer wat doelpuntjes te maken en bleef doorgaan tot het einde. Sep bleef goed vrij lopen, 
onderschepte natuurlijk hier en daar wat ballen en scoorde een mooi doelpunt, jezelf goed beloond!  

 
Apeldoorn E2 - Rheko E2 uitslag: 4 - 13 strafworpen 2-2 
Vandaag in het zonnetje tegen Apeldoorn. De uitslag doet vermoeden dat Apeldoorn vele malen beter 
speelden dan Rheko dat vandaag deed, maar dit was echter niet zo. In de verdediging waren we er 
eigenlijk heel goed bij, we gaven Apeldoorn weinig ruimte, maar als ze een kans hadden ging hij er 
gewoon altijd in. Het duurde vaak lang voordat Apeldoorn een goede kans kreeg, maar ze speelden 
goed door tot deze laatste kans. Dat is iets waar bij nog beter naar moeten gaan kijken, we schieten nu 
vaak al te snel, waardoor we de bal verliezen en de tegenstander weer kan aanvallen. Gelukkig zaten er 
vandaag een aantal hele mooie goede aanvallen bij, waaruit we een paar keer konden scoren! Julia, 
vandaag was je verdedigend goed bij, jouw tegenstander kon bijna niet schieten! Marlou, jij zorgde voor 
goede lange ballen in de aanval en liep heel goed vrij, hierdoor kreeg je goede kansen. Sterre, wat ben 
jij een goede teamspeler, je geeft je teamgenootjes complimenten en helpt ze, super! Vandaag liep je 
vaak goed vrij en verdedigend zat je er goed tussen. Tim, als wij de bal onderschepten, liep je supersnel 
vrij voor de lange bal, hierdoor was je vaak aanspeelbaar. En dan hebben we nog Sep, wat was jij 
ontzettend goed vandaag zeg! Je hebt wel 100 ballen onderschept, liep de hele wedstrijd goed vrij, 
gooide prachtige ballen en maakte hele goede aangeefjes waaruit je teamgenootjes konden scoren. Je 
hebt vandaag laten zien dat je heel belangrijk kan zijn voor je team, zonder te scoren! Verliezen is 
helemaal niet erg, jullie hebben hard gewerkt en het spel gaat elke week een beetje beter. De 
doelpunten gaan vanzelf meer vallen, op naar de volgende wedstrijd! 
 
Rheko E1 – Duko E1: 5-3 
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Devinco D1 - Rheko D1  5 - 6 

Op verzoek een stukje van de wedstrijd. Los van dit verzoek, hoort er bij zo’n spektakelstuk een uitleg. 
Daar gaan we. 
Vandaag was de tegenstander een oude bekende, namelijk Devinco. Thuis hebben wij, na een goede 
wedstrijd, de winst uit handen gegeven en verloren met twee verschil. De echte fans weten dat wij dit 
seizoen een stroeve start hebben, maar wél goed korfbal spelen. Aan ons de taak om nou toch echt een 
keer die twee punten te gaan pakken. In de voorbespreking besproken dat we, ongeacht het resultaat, 
vandaag plezier gaan maken. In het zonnetje onder het genot van ‘piepjestest muziek’ begonnen wij aan 
de warming-up. De scheids bloos op zijn fluit en de kraker ging van start. Al vrij snel was het duidelijk dat 
Devinco niet van plan om te verliezen. Zij waren fel, maar wij waren slimmer. Wij profiteerden van de 
slordige passes. Er werden veel diepe ballen gegooid, waar een aangeefje op stapte. Kans na kans, 
totdat de doelpunten vielen. We gingen de rust in met een stand van 3 tegen 6. In de rust afgesproken 
om vooral rust in het koppie te houden en de stijgende lijn van de eerste helft door te zetten. Devinco 
kwam de tweede helft met slimme wissels. Op gegeven moment stonden er meer heren in het veld dan 
dames. Gelukkig wisten de Rhejese het hoofd (tot vijf minuten voor tijd) het hoofd koel te houden. Ik kan 
u vertellen dat de laatste vijf minuten erg hectisch en spannend waren. Wij werden slordiger, waardoor 
Devinco kans na kans kreeg op de gelijkmaker. De Rhejese waren zelfs zo sportief dat zij besloten de 
bal een paar keer in de tegenstanders handen te gooien. De tijd tikte langzaam(!) weg, totdat de scheids 
floot. Einde wedstrijd. De eerste winst van het seizoen is een feit en wat voor één!  
Complimenten voor jullie maatjes! Jullie hebben, ondanks de nieuwe samenstelling, vandaag echt als 
één team gespeeld. Mooi dat dat beloont wordt met twee punten!! Aankomende week gaan we weer 
hard trainen zodat we het veldseizoen winnend gaan afsluiten! 
Een fijn weekend allemaal en tot volgende week! 
Groetjes, een trotse coach 
 
Oost Arnhem C1 – Rheko C1: 12 - 3 
Rheko B1 – Olympus B1 18-7. 
Deze wedstrijd is op 4 oktober gespeeld 
 
Apeldoorn A1 – Rheko A1: 16 - 15 
Na een lange zoektocht naar een coach hadden we er vrijdagavond eindelijk een gevonden. Vandaag 
stond de kraker tegen de koploper op het programma. Dit beloofde op voorhand een spannende 
wedstrijd te worden, aangezien we allemaal aan elkaar gewaagd zijn. In de eerste helft ging het gelijk 
op.  De tweede helft begonnen we sterk en hadden door waar onze kansen lagen. De tweede helft 
stonden we dan ook de hele tijd  voor. Tot aan de laatste 5 minuten voor het einde. Door herhalende 
overtredingen kregen de tegenstanders veel strafworpen mee in de laatste 5 minuten.  Helaas 
resulteerde dit in een 16-15 verlies. We mogen trots zijn op dit resultaat en nemen dit mee naar de 
volgende wedstrijd.  
Jorik bedankt voor het coachen!!!! 
Rheko A1 
 
DVO 8 – Rheko 3: 10-17 
 
Rood Wit 2 – Rheko 2: 17 - 15 
Rheko 2 begon vandaag in de tweede helft met 12-4, vanaf hier begonnen wij onze comeback. We 
waren ontzettend scherp in zowel de aanval als de verdediging en het leek alsof we niet te stoppen 
waren. In de eerste 20 minuten kregen we er 1 tegen en scoorde we er 10 waardoor we op een 
voorsprong kwamen. Spelers Gert-jan en Sophie lieten ondanks een gezellige vrijdagavond een 
fantastisch spel zien. Helaas kon Rheko de druk niet aan, lieten we de punten in Wezep staan en ging 
het team weer op huis aan. 
 
Rood Wit 1 – Rheko 1: 17 - 13 
 


