
Rheko Info seizoen 2021-2022 

 

 

 

  

1 

3 

 
 

 

 

     Rheko    info 10  11 – 17 oktober 2021.  

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

  
 
 

 

   Rabo ClubSupport 
          Samen vieren we de winst 
 

Stem op Rheko 
 
Het bestuur heeft onze vereniging ingeschreven om weer mee te doen aan deze actie. Mensen die lid 
zijn van de Rabobank kunnen  van 4 tot en 25 oktober online 5 stemmen uitbrengen.  
Om te kunnen stemmen moet je wel lid zijn van de Rabobank . 
Steun onze vereniging door op Rheko te stemmen. Vraag eventueel familie, vrienden en bekenden uit 
deze regio om op Rheko te stemmen 
 
 
Woensdag: Algemene Ledenvergadering. Aanvang 19.30 uur in de Korf 
13 – 10  De stukken hiervoor heeft u afgelopen zaterdag al ontvangen. Elders op het info staat nog 

een kleine aanvulling.  
 
Zaterdag: De volgende wedstrijden staan op het programma. 
16 - 10 
  Bardienst: 

10.15 – 11.15 uur: Ouders Rheko F1  
11.15 – 12.15 uur: Ouders Rheko E2  
12.15 - 13.15 uur: Ouders Rheko B1  
13.15 uur - sluit Ouders Rheko dames 1  
 
 

  
  
 

mailto:rheko@planet.nl
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Wedstrijd   aanv. aanw. locatie   coach scheidsr. auto's  

Elburg 1 Rheko 1 15:30 13.00 ELBURG Burg. Bode Sportpark André knkv   

Elburg 2 Rheko 2 14:00 12.00 ELBURG Burg. Bode Sportpark Vincent knvk   

KVZ 4 Rheko 3 14:40 13.10 ZUTPHEN  Zuidveen       

                  

Rheko 1  dames Fortuna '74 2 13:30 12.45 RHEDEN Rheko Anouk Dick v Kooi   

                  

Devinco A1 Rheko A1 12:15 10.45 DEVENTER  Rielerenk Eloy   Buno Heslinga, v Duren, Langestraat, Goossens 

                  

Oost-Arnhem C2 Rheko C1 10:00 8.55 ARNHEM Oost-Arnhem Arena Tim   Domi,Salman, Mennink ,Deltenre 

                  

Olympia '22 D2 Rheko D1 10:30 9.00 BORCULO De Wildbaan Rutger/Annemiek   Dekker, Terlouw,vd Voort,Jurriëns 

Rheko D2 WIKO D1 12:30 11.45 RHEDEN Rheko Jaron/Julia Ronald   

                  

Rheko E1 Oost-Arnhem E1 11:15 10.45 RHEDEN Rheko Sanne/Babette Joep   

Rheko E2 Reehorst '45 E3 12:15 11.45 RHEDEN Rheko Femke/Tessa Jose Grotenbreg, Smeenge 

                  

Rheko F1 Tiel '72 F1 11:15 10.45 RHEDEN Rheko Marjolein/Carlijn Sander   

 
 

Zondag 17 oktober:  Rheko dames 1 – SPES 4 aanvang 11.00 uur, aanwezig 10.15 uur. Coach : Anouk  Scheidsrechter Tim vd Berg 
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Afschrijven, uiterlijk dinsdagavond bij : 

Senioren bij aanvoerder   

A, B en C jeugd Jetske van Amerongen 06-10595499   

D en E  jeugd Marjolein Kruithof 06-81386771   

Scheidsrechters José Schutten 06-20992604 scheidsrechters@rheko.nl 

 
 
Opstellingen: 
Rheko 1:  
Dames: Tamara Christiaanse, Femke van Duren, Gertilde Hooijer, Annemiek Jansen, Paula Jurriëns 
Heren:   Thomas Ottevanger, Tim van den Berg, Jarno Hoogendoorn, Eloy Lischer 
 
Rheko 2:  
Dames: Sophie Farkas, Julia Jurriëns, Kirsten Jurriëns, Lisa Mekkink,  Devi Klein Hesselink     
Heren:  Joep ten Brinke, Rutger Kruithof, Sander Kruithof, Job Langestraat, Tim Terlouw 
 
Rheko 3 
Dames: Dicky van den Berg, Maaike Breedveld, Tamara Burghardt, Susanne Harmelink,  

 Sanne van der Teems, Stephanie Venema 
Heren:  Peter van den Berg, Paul Elderman, Vincent Koch, Daniël Middel,  
            Jaron van Zoest,  Maarten van den Berg 
 
Rheko dames 1 
Dames: Jetske van Amerongen, Lotte Berends, Tessa Jalink,  
             Marjolein Kruithof, Anique Peppelman, Marit van Veelen, Carlijn Webber,  
             Luna Zweers, Anouk Venema 
 
Rheko A1:  
Dames: Babette Peelen, Kim van Duren, Simone Kragt, Mara Buno Heslinga, 
Heren:  Jesse Dorland, Marijn vd Burgt, Nick Goossens, Stijn Langestraat, Wesley Janssen 
 
Rheko C1: Jullie spelen in een wit shirt 
Dames: Evi Dekker, Elda Domi, Fleur Hartgers, Lynn Mandemakers,  
              Noor Mennink, Defne Salman, Jolein Bakker, Lana Derksen 
Heren:  Tycho Deltenre,  
 
Rheko D1 
Heren: Thijs Terlouw, Pim Dekker, Bart Smeenge, Bram Jurriëns, Guus Witteveen 
Dames: Jet v/d Borne, Jara Erpeka, Deborah Bosma, Isa v/d Voort 
 
Rheko D2 
Heren: Rudmer v/d Weij, Arendo Christ 
Dames: Lisa Riebroek, Evelien Kemperman, Fajah van Dijk, Emma v/d Kaa, Marit Erpeka,  
              Wies v/d Borne, Julia Zuur 
 
Rheko E1 
Heren: Sepp Blok,  
Dames: Ella Hartgers, Maud Hartgers, Yumi Lieuw a Pieuw, Lisa Riebroek 
 
Rheko E2 
Heren: Jasper Harwig, Michael Poyraz, Tim Smeenge 
Dames: Jente Grotenbreg, Berber v/d Weij, Julia Witteveen 
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Rheko F1 
Heren: Sep Vlielander, Tim Smeenge 
Dames: Marlou Roos, Julia Huurnink, Sterre Zweers, Jaylinn Imming 
 
 

 Ander Rhekonieuws. 
 

 ALV 
Aanpassing bij agendapunt 6: 
 
Bij het bestuurslid Vincent stonden de verkeerde punten, hieronder zijn speerpunten; 
Hieronder de kernpunten van de diverse bestuursleden die tijdens de vergadering worden toegelicht  
 
Vincent Koch, korfbaltechnische zaken 

 Een selectie dat minimaal op 2e klasse niveau speelt met bijbehorende staf  
 Van ieder niveau ten minste één jeugdteam (A t/m F) en streven naar 5 seniorenteams.  
 Werving nieuwe leden  
 Aandacht voor trainers/coaches en hen begeleiden en opleiden/trainen naar een hoger niveau  
 Ism Willem zorgen voor kwalitatief goede bezetting jeugdcommissie, seniorencommissie, 

scheidsrechterszaken en ledenwerving 
 samenwerking tussen teams bevorderen (van elkaar leren en talenten gebruiken) en naast 

samen sporten ook samen vrijwilligers taken doen 

 
 Coronatoegangsbewijs (CTB) 

Met ingang van zaterdag 2 oktober is onderstaande bij Rheko van toepassing 

 
Beste leden en ouders, bovenstaande kreet is een zeer hot item in Nederland. 
Het kabinet heeft besloten dat een CTB nodig is voor toegang tot horecagelegenheden. Dit geldt ook 
voor de kantine van Rheko als je binnen gaat zitten in het afgebakende gedeelte. 
Je mag ten aller tijde een drankje of eten halen aan de bar en dat buiten nuttigen. Je mag gewoon het 
toilet in de hal gebruiken. 
 
Voor het gezamenlijk wat drinken na een training of wedstrijd in de Korf heb je ook een CTB nodig. 
Voor een bespreking/vergadering in de Korf is geen CTB nodig. 
 
Ben je ouder dan 13 jaar zorg er dan voor dat je jouw QR code bij je hebt op je mobiel of op papier.  
  
De kantine mag wel als “schuilplaats” gebruikt bij een grote regenbui. Echter is dan de bar tijdelijk 
gesloten. 
 
Het scannen van de QR code zal plaatsvinden achter de bar. 
 
Mochten er nog vragen zijn neem dan contact op met de voorzitter, José Schutten. 

 
 Wedstrijdwijzigingen. 

De wedstrijd Rheko B1 – Zwaluwen B1 wordt gespeeld op zaterdag 23 oktober aanvang 10.00 uur 
De wedstrijd Keizer Karel 2 -  Rheko 3 wordt gespeeld op maandag 25 oktober  aanvang 20.00 uur. 
De wedstrijd Regio E2 – Rheko E1 wordt gespeeld op zaterdag 30 oktober aanvang 11.00 uur. 
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 Verzoek aan alle spelende leden, trainers en coaches. 
Samen zijn wij verantwoordelijk voor ons korfbalmateriaal en ons clubgebouw. 
Dit betekent ook dat je een ruimte zo achterlaat zoals jij die met je team aantrof. 
 
Daarnaast is er de afspraak bij Rheko dat het laatste team ervoor zorgt dat ook de kleedkamers 
geveegd zijn en de prullenbakken leeg zijn. Hier horen ook de gastenkleedkamers bij.  
Tijdens een dag met vele thuiswedstrijden is het goed als een team even kijkt hoe de 
gastenkleedkamers eruit zien, veeg ze desnoods een keer extra. Als jij met jouw team ergens te gast 
bent hoop je ook op een schone kleedkamer. 
 
Paalvoeten plat op tegels leggen en niet op kunstgras. 
 
Voor de laatste bardienst betekent dit ook het aanvullen van de koelingen en het vegen van de vloer. 
 
Onze materiaalcontainer is aardig vol vanwege het spelmateriaal van de kidsclub. Als we de banken 
terugzetten zoals op onderstaande foto kan iedereen gewoon overal bij 
 

              
 
 
  
 
Als we dit nu met elkaar doen, dan blijft het voor iedereen leuk om bij Rheko te korfballen en 
vrijwilligerswerk te doen.  
 
 

 Oefenwedstrijden ter voorbereiding op de zaalcompetitie 
 Zaterdag 13 november in de Hangmat 

 
 
 9.00 uur   Rheko F1 - Wageningen F1 

     Rheko E2 - Wageningen E6 
     Rheko E1 - Wageningen E4 
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10.00 uur  Kidsclub training van 10 tot 11 uur 
11.25 uur: Rheko D2 - Wageningen D5 
12.30 uur: Rheko D1 - Wageningen D4 
13.35 uur: Rheko C1 - Wageningen C5 
14.45 uur: Rheko 2 - DWS 2 
16.05 uur: Rheko 1 -  DWS 1 
17.25 uur: Rheko A1 - Wageningen A3 
18.45 uur: Rheko 3 - Reehorst 3 

 

 Zaterdag 20 november 
Reehorst B1 – Rheko B1 in Ede 

 

Wedstrijdverslagen. 
DVO F2 – Rheko F1: 9 - 6 
Afgelopen zaterdag hadden we een wedstrijd tegen DVO. Het team had verloren van Tiel, waar wij op het nippertje 
van hadden verloren, opnieuw spannend!  
Marlou had er zoveel zin in dat ze om 5:00 naast mama haar bed stond.  
 
De eerste tien minuten hielden we het helemaal dicht, de tegenstander kreeg letterlijk geen kans om te scoren. We 
verdedigden er dicht op en gooide de bal snel door om proberen te scoren. Na een aantal kansen vanuit ons, 
scoorde Sterre de allereerste doelpunt! Dit zorgde ervoor dat de tegenstanders een tandje erbij zetten, zij maakten 
dan ook een inhaalslag. Omdat we beter doorhadden dat lange ballen erg belangrijk zijn. Bleven we die proberen 
te gooien. Net zoals het verdedigen, iedereen stond er snel en dicht voor. De tegenstander lukte het alleen wat 
beter om de bal erin te gooien, want kansen kregen wij genoeg.  
 
Aan de moed lag het in ieder geval niet.  
Nog extra complimenten van de coaches van DVO “Jullie hebben goed met ze getraind, want wat een verschil”. 
Met een eindstand van 9-6 ipv 14-3 kunnen we zeggen dat we alleen maar stappen maken, richting de winst.  
 
Sterre stond heel vaak vrij en verdedigde haar tegenstander zo, dat ze niks kon. Julia zat er dicht op, wat maakte jij 
het haar moeilijk, goed zeg! Sep onderschepte natuurlijk weer de ene naar de andere bal, wat zie jij goed wanneer 
je er juist wel of niet tussen moet. Jaylinn liep veel vrij en volgde haar tegenstander constant. Marlou gooide lange 
ballen en liet zich niet zomaar aan de kant zetten door haar tegenstander. Onze versterking dit keer Yumi, scoorde 
een mooi doelpunt van minimaal 5 meter!!! 
 

Rheko E2 – de Hazenkamp E1: 1 - 3 

Vandaag hadden we de wedstrijd tegen Hazenkamp. We begonnen wat moeizamer, we vonden het lastig om vrij 
te lopen. De tegenstander  die goed aan het verdedigen waren. Hazenkamp scoorde 2x een doelpunt waardoor we 
achter stonden. In de rust hadden we de belangrijke dingen besproken. Jullie hebben dat goed uitgevoerd 
waardoor er een doelpunt kwam. Ook waren jullie goed aan het verdedigen waardoor Hazenkamp niet kon scoren. 
In het laatste kwartje werden jullie wat zenuwachtiger waardoor we verdedigend wat minder goed aan het opletten 
waren. En Hazenkamp nog een doelpunt maakte. Maar ik ben super trots op jullie. Ondanks het goede verdedigen 
van Hazenkamp en ons zelf. Hebben we nog steeds geprobeerd om goed vrij te lopen en te proberen te scoren. 
We gaan woensdag weer trainen en ons klaar maken voor zaterdag!!  
Tot woensdag!       Groetjes  Femke  
 

DUKO D1 - Rheko D2: 0 - 16  

Vandaag in alle vroegte op pad. Er stond een oude bekende op het progamma: Duko D1. In het mistige Duiven 
begonnen wij aan een serieuze warming-up, waar ook de tegenstanders onder de indruk van waren. Van te voren 
afgesproken dat wij de aandachtspunten van de vorige wedstrijden zouden verbeteren en met succes. Vanaf de 
eerste minuut bleek al dat DUKO niks had in te brengen. Wij begonnen fel. De aanvallen verliepen goed. Er zat 
tempo en vooral energie in. Niet geheel onverwachts, maar de doelpuntenparade was begonnen! Ruststand: 0-10.  
Iemand met enige kennis over de kinderen van de D2 weet dat zij een ontiegelijke verslaving hebben aan snoep. 
Eenmaal in de kleedkamer vlogen de argumenten en weddenschappen om onze oren. „Jaron, hoeveel moeten wij 
er scoren?‟ „Als wij dat halen, ga jij trakteren!!‟ „Een snoepzak de man‟. Julia en ik zijn de beroerdste niet en sloten 
een deal. Terug naar de wedstrijd. De tweede helft begonnen de snoepmonsters slapjes. Het tempo, vergeleken 
met de eerste helft, was lager. Onnodige pass-fouten zorgden ervoor dat er minder werd aangevallen. Tijdens de 
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aanvallen veel (onnodige) kansen gemist. Ik ga hierbij geen specifieke namen noemen haha. Bij de laatste 12.5 
minuut de kinderen bij elkaar geroepen en hun herinnert aan de weddenschap. Wederom schoten zij uit de 
startblokken. Een heer in de aangeef, waarop de dames konden sprinten. Dit was eigenlijk het enige spel wat er in 
de laatste 12.5 minuut werd gespeeld. Met nog 1 minuut op de klok én nog één doelpunt te gaan (volgens de 
weddenschap) was het racen geblazen. Tevergeefs,  de scheidsrechter floot voor het einde van de wedstrijd. 
Eindstand: 0-16. 
Julia en ik zijn trots dat jullie, binnen zo‟n korte tijd, het spelletje en überhaupt het in twee vakken spelen zo snel 
doorhebben!! En ik hoor alle kinderen al denken. Wees maar niet bang, de traktatie komt er wel! 
Iedereen een goed weekend! 
Groetjes, de veelte fanatieke coach, Jaron 
 
KVZ D2 - Rheko D1: 2 -10 
Vandaag speelden we in Zutphen en hadden we heerlijk korfbal weer erbij. Onder leiding van aanvoerder Bram 
startten wij de wedstrijd. Kvz had een aantal goede verdedigers waar we het aan het begon moeilijk mee hadden. 
Hierdoor werd het opzetten van de aanval lastig gemaakt maar gelukkig konden wij nog wel tot scoren komen. 
Verdedigend deden we het super goed en konden we veel ballen onderscheppen! Met een 1-4 voorsprong gingen 
we de rust in. Na rust ging er een knop om bij Rheko en gingen de aanvallen stukken beter. Er werd goed naar 
elkaar gekeken en goede ballen naar elkaar gegooid. Hierdoor hebben jullie allemaal kunnen scoren!! Jullie 
hebben vandaag weer super goed als team gespeeld en de doelpunten met elkaar gevierd!  
 
Rheko C1 – Zwaluwen C1: 5-4 
Tiel B2 – Rheko B1: 8-10 
 
Juventa A2 - Rheko A1: 13 - 12 
We begonnen de wedstrijd met veel energie. Zowel aanvallend als verdedigend waren we goed in vorm. De eerste 
helft verliep goed. De tegenstanders gaven veel druk, dat zijn we niet zo gewend dus pasten we ons spel hierop 
aan en lieten ons hierdoor niet hinderen. Wij stonden de eerste helft voortdurend voor en eindigden de eerste helft 
met een stand van 4-7. In de tweede helft begonnen we wat minder goed dan in de eerste helft. Echter stonden we 
ook in de tweede helft lange tijd voor. We waren echter iets minder geconcentreerd waardoor de tegenstanders op 
ons in liepen met punten en het verschil steeds kleiner werd. De stand kwam daardoor in de laatste 4 minuten op 
12-12 te staan. We vielen op het laatst nog goed aan maar het mocht niet baten om nog een doelpunt te scoren. In 
de een na laatste minuut scoorden de tegenstanders en stond het 13-12. We hadden nog een paar pogingen om 
een doelpunt te maken en één mooie kans. Helaas scoorden we die niet en daarna klonk eindsignaal. De 
eindstand was dan ook 13-12 geworden. We hebben helaas nul punten mee maar huis genomen. 
 
Diosa 3 - Rheko 1: 11 - 7 
Vandaag vertrokken we vroeg, zonder coach en zonder wissel en speelde we ook nog eens op natuurgras....niet 
de ideale omstandigheden om een wedstrijd te spelen. Toch startten we goed! In de eerste verdediging hadden we 
de bal snel afgevangen en na een lange aanval kwamen we ook op voorsprong. Helaas maakte Diosa even later 
de gelijkmaker en daarna blijf het spel op en neer gaan. Beide teams konden niet echt uitlopen en het bleef gelijk 
opgaan. In de rust stonden we 1 punt achter, we spraken af om zo door te gaan en gefocust te blijven. Ook de start 
van de tweede helft was goed, weer gelijk een doelpunt en dus een gelijke stand. Helaas konden we dit niet 
doortrekken, Diosa wisselde een paar keer en kreeg hierdoor nieuwe energie waar tegen wij niet opwassen waren. 
Onze kansen wilde er niet meer in en zo kon Diosa uitlopen. We hebben dan wel niet gewonnen, maar we hebben 
zeker niet slecht gespeeld! Volgende week weer 2 nieuwe kansen :) 
 
Rheko 3 - Rustdag: onbetaalbaar 
Ja vaste lezers, het is helaas echt zo, maar er was deze week geen wedstrijd voor kanoside knallers. Maar gun 
ons ook even rust, het lijkt soms niet zo, maar wij zijn ook gewoon maar normale mensen.  
 
Hoewel er een wedstrijd tegen keizer karel gepland stond, hebben de afgelopen wedstrijden zijn  sporen nagelaten 
op de vedetten. Tegenslagen hebben mentaal een deuk gegeven, en daarom is de wedstrijd verplaatst naar 25 
oktober. 
 
Even een weetje over de tegenstander: Keizer Karel (V) was een Habsburgs keizer die over het 
grootste Europese rijk regeerde sinds dat van Karel de Grote. Hij was landsheer van de gewesten die de latere 
Nederlandse Republiek zouden vormen. In de Nederlandse historiografie heeft Karel V relatief weinig aandacht 
gekregen. De meeste aandacht ging uit naar zijn opvolger Filips II als heer der Nederlanden. In een poging Om 
toch nog populairder te worden  dan Filips, heeft karel een korfbalclub opgericht. Een club met historie dus. 
 

https://historiek.net/karel-v-koning-spanje-keizer-biografie/72545/
https://historiek.net/c/europese-geschiedenis-europa/
https://historiek.net/karel-de-grote-vader-van-europa/60853/
https://historiek.net/koning-filips-ii-spanje-opstand/65164/


Rheko Info seizoen 2021-2022 

 

 

 

  

8 

Maar goed, genoeg over de tegenstander,  
Even een greep uit hoe de mensen van het onoverwinnelijke (want we hebben nog niet verloren dit seizoen) 3e de 
Rustdag benutten: Daniel heeft z'n hernia terug op z'n plek gedrukt, Damian had eindelijk tijd om met de auto naar 
de deka te rijden, Paul was toe aan vakantie, wat ie al lang niet meer heeft gehad... Peter had last, Jaron moest 
balansen, Vinny moest z'n Limburgs accent bijspijkeren, Sanne en Tamara moesten bijkomen van een hardcore 
feest, Dicky had een checkup van de bionische gewrichten, Suus kon weer even roddelen, Maaike moest naar de 
manege, Stephanie heeft haar hond een botoxbehandeling gegeven en Rianne wilde geen commentaar geven.  
 
De Rustdag is dus goed benut, dus volgende week kunnen jullie een topfit, gemotiveerd 3e verwachten tegen het 
altijd lastige KVZ 
 
Revival 2 - Rheko 2: 7 - 21 
Het is weer zaterdag, dat betekent dat we de wei weer in mogen. Dit keer moesten we het opnemen tegen Revival 
2 uit Terschuur.  
Aan de stand en vorige uitslagen te zien ging het geen moeilijke wedstrijd worden maar ondanks dat was iedereen 
erop gebrand om de punten in de tas te steken en mee te nemen naar het mooie Rheden. 
Aan het begin van de wedstrijd was al te zien dat Rheko de sterkere ploeg zou zijn, we kwamen al snel op een 0-4 
voorsprong en die voorsprong hebben we niet meer weggegeven het gat werd gedurende de wedstrijd alleen maar 
groter.  
De eindstand was uiteindelijk 7-21 voor Rheko 2. 
Bedankt Revival voor de punten en de leuke wedstrijd in het zonnetje. De volgende keer bij ons :) 
Aankomende week gaan we weer flink aan de bak tijdens de training, want volgende week staat de wedstrijd tegen 
Elburg op het programma. 
 

 
DIKKE KNUFFEL & KUSJES 
Julia en Devi  
 
Revival 1 – Rheko 1: 14 – 16 
Vandaag tegen Revival 1, een ploeg waar we al van wisten dat we de 2 punten mee naar Rheden moesten nemen. 
Aan het begin werden we al snel door ze verrast. We komen goed terug, maar kunnen geen afstand van ze 
nemen. We creëerden veel meer kansen dan zij en het was duidelijk dat we de betere ploeg waren, maar ze lieten 
ons niet gemakkelijk weglopen met 2 punten. Rustand: 6-9. 
Na de rust begonnen we heel sterk en liepen we in 10 minuten uit tot 7-13.  
Met nog 20 minuten te gaan lijkt er niks aan de hand. Met een gat van 6 doelpunten zijn de punten zo goed als 
binnen, maar toch maken we het ons moeilijk in de laatste minuten. We scoren niet mee met Revival en ze lopen 4 
doelpunten op ons in. Na 3 belangrijke doelpunten van Paula, Gertilde en Maarten lopen we toch weer een beetje 
uit. Revival komt nog terug tot 14-16, toch neemt Rheko 2 belangrijke punten mee naar huis samen met een gele 
kaart in de laatste seconden. We kunnen genoeg leren van deze wedstrijd, maar deze 2 punten mogen natuurlijk 

gevierd worden. Volgende week wéér knallen en de 2 punten binnenhalen! 


