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     Rheko    info 9  17 – 23 oktober 2022.  

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

  
 
 

 
Dinsdag: ALV in de Korf, aanvang 20.45 uur. Vanaf 20.30 uur staat de koffie en thee klaar.  
18 – 10  

 
 

Zaterdag: De volgende wedstrijden staan op het programma 
22 - 10 
  Vandaag spelen de teams die wedstrijdkorfbal spelen allen een uitwedstrijd. 
 

Zwart Wit 1 – Rheko 1, aanvang 15.20 uur in Delden. Coach: Vincent. Opstelling is 
bekend. Scheidsrechter: dhr A. Geerling 

 
Zwart Wit 2 – Rheko 2, aanvang 13.45 uur in Delden. Coach: Paula 
Opstelling is bekend. Scheidsrechter: dhr R van der Maten, 
 
Reehorst 4 – Rheko 3, aanvang 15.30 uur in Ede. Reserveshirts meenemen. 
Opstelling is bekend 
 
KVZ A1 – Rheko A1, aanvang 12.15 uur in Zutphen. Vertrek om 11.00 uur.  
Coach: Eloy en Daniel. Chauffeurs: Fortuin, Buno Heslinga, Jansen, v Brunschot 
Opstelling: Wesley Jansen, Nick Goossens, Jesse Dorland, Sam van Brunschot,  
Marijn van der Burgt, Sanne Mekkink, Simone Kragt, Kim van Duren,  
Mara Büno Heslinga, Iris Fortuin. 
 
 

 
 
 
 
 

Overig Rhekonieuws. 
 
 

 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 

mailto:rheko@planet.nl
http://www.rheko.nl/
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Hoe ziet de ochtend eruit? 
 Van elke vereniging krijg je een korte clinic. Zo leer je de vereniging/sport goed kennen. 
 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  
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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. 
 
Rheko F1 – Apeldoorn F1: 2 – 11, strafworpen 2-1 
De laatste veldwedstrijd. Helaas zonder een zieke Xem, maar wel weer met droog weer. Vandaag 
gewonnen met de strafworpen. Goed gedaan! Afgelopen week hebben we getraind op gooien, vangen 
en snel naar de korf komen. Mooi om te zien dat dit af en toe al terug kwam. Vooral in de tweede helft 
ging het overspelen beter en sneller en kregen we dus ook kansen en doelpunten! 
Ook het verdedigen ging vandaag best goed. Wel balen als de tegenstander langer is en dan gewoon 
over onze armen heen schiet en scoort. Daar is dan weinig aan te doen. 
 
Onze uitdaging voor het zaalseizoen gaat worden om naast het snellere overgooien en vangen van de 
bal, ook de bal meer te gaan zien om zo de bal sneller te kunnen onderscheppen.  
 
Maar door goed te blijven trainen en je best te blijven doen komt dat vanzelf steeds meer... 
 
Eline: Nu een echte hele wedstrijd gespeeld. Hoewel je het misschien in het begin nog wat spannend 
vond, was dat naarmate de wedstrijd vorderde al steeds minder zichtbaar! Je had al goed door wanneer 
je moest verdedigen of juist aanvallen. En over verdedigen gesproken, dat ging al best wel goed en dat 
was te zien. Jouw uitdaging wordt om alles iets minder spannend te vinden. Nu je je eerste minuten hebt 
gemaakt, is er wat ons betreft geen enkele reden om te twijfelen of jij kunt korfballen. 
 
Marly: Weer een strafworp gescoord! Als je helemaal uitstrekt, dan gaat de bal er in. � In de wedstrijd 
gaat het vrijlopen al steeds beter. Het blijft alleen wel belangrijk om met je billen naar de korf te blijven bij 
het verdedigen. Dus ook als je tegenstander zich omdraait en met het haar gezicht ineens de andere 
kant opkijkt. Jouw uitdaging voor in de zaal wordt jouw tegenstander te blijven volgen. 
 
Hannah: Je begint topscoorder van de F1 te worden, want vandaag heb je alweer twee keer gescoord. 
Daarnaast ben je belangrijk bij het snel overspelen omdat jij een van onze langste speelsters bent! Voor 
jou is het nu de uitdaging om nog sneller naar een medespeler te gooien. 
 
Mats: Ook jij hebt vandaag weer een strafworp gescoord! Het lukt nu om bij het verdedigen niet te 
springen! Goed! Daarnaast ben je als superspeler erg goed al je medespelers aan het helpen! Voor jou 
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de uitdaging om het moment te herkennen dat je je medespeler genoeg hebt geholpen als superspeler 
en je een andere medespeler kunt gaan helpen of ballen te onderscheppen.  
 
Mik: Je laat steeds meer pit zien tijdens de wedstrijd. Hierdoor lukt het af en toe al ballen 
onderscheppen. Knap! Ook lukt het vrijlopen al beter! Voor jou wordt het de uitdaging om uit te gaan van 
wat je kunt. Soms gaat het spel wat langs je heen als je het idee hebt dat de tegenstander wel heel erg 
groot of goed is. Als je dan ziet dat je best wel mee kunt komen, verschijnt er een mooie glimlach en laat 
je zien dat je gewoon prima mee kunt komen! 
 
Fedde: Je was vandaag weer lekker fanatiek. Ook al is jouw tegenstander een kop groter, toch ben jij 
steeds goed aan het verdedigen. De superspeler rol ligt jou erg goed, dan race je door het veld om 
iedereen te verdedigen! Jouw fanatisme is heel erg mooi om te zien. Probeer dat vast te houden! Jouw 
uitdaging in de zaal wordt net als bij Mik te bedenken dat je meer kunt dan je zelf denkt. 
 
Stijn: Je gaat al steeds beter alle ballen vangen. Je angst voor de bal, lijkt al stukken minder. Goed hoor! 
Daarnaast ben je een goede stabiele verdediger. Je blijft dan goed bij je tegenstander! Jouw uitdaging 
wordt snel de bal door te gooien en iets minder rondjes rond de korf te lopen om vrij te komen op de 
momenten dat de bal nog bij de andere korf is. � 
 
We trainen nog even buiten, maar gaan daarna lekker de zaal in. En daar kan het mooi niet regenen! � 
 
Hopelijk hebben we dan ook wat meer gelijkwaardige tegenstanders, waar we verder in kunnen oefenen 
met het korfballen! 
 
Jullie kunnen in ieder geval goed terug kijken op een eerste veldseizoen. Een seizoen met veel lol en 
waarin we veel geleerd hebben. Hopelijk kunnen we dat in de zaal volhouden. Wij vinden het heel erg 
leuk om jullie training te geven en om jullie coaches te zijn. 
 
Regio E1 – Rheko E2: 13 – 6 
Wauw wat was dit een goede wedstrijd! Deze keer mochten we in Vaassen tegen de eerste plek. Thuis 
hadden we dik tegen ze verloren, dus we wisten dat het geen gemakkelijke pot zou worden. Voordat de 
wedstrijd begon, spraken we met z’n allen af om er vijf proberen te scoren. 
 
Eenmaal de wedstrijd begon, zaten we er strak op. Tegenstanders probeerden wat kansen te nemen, 
alleen lukte dit niet. Ondertussen werd de bal onderschept en werd er een diepe bal gegooid en ja hoor, 
een doelpunt! Woe wat deden we het goed! We speelden een diepe bal keken of er iemand dichtbij de 
korf vrij stond, was dit niet het geval draaiden we gelijk om voor een aangeef. De rest werkten hard om 
er langs te komen. Wanneer de tegenstanders de bal richting de korf wilden gooien, waren wij gehaaid 
op de bal. En kwam de bal dan toch aan de overkant, hielden we de handen er goed voor en gingen we 
door onze knieën. Zelfs namen we elkaars tegenstander over! Dit zorgden voor een ruststand van 4-4.  
 
We wisten dat we nu echt door moesten pakken, och en of jullie dat wisten! Zo energiek en moe tegelijk 
waren jullie. We bleven doorgaan, met een stand van 6-6 gingen we de laatste helft in. Ach en wat 
waren jullie moe, er ontstonden slordigheidsfoutjes in de verdediging ook de eerste bal die werd gegooid 
na het onderscheppen, kwam gelijk bij de tegenstander terecht. En Vaassen maakten hier goed gebruik 
van, want er werd een diepe bal gegooid en gelijk geschoten. Zo wist Vaassen toch met 7 doelpunten 
verschil van ons te winnen. 
 
Roos, wat nam jij de goede kansen lekker dichtbij de korf en anders probeerde je de doorloopbal ook 
hield je goed je tegenstander in de gaten met verdedigen. Tijdens strafworpen nemen gooide Roos er 
nog ff twee in! Julia, verdedigde super goed haar tegenstander vooral in de laatste twee helften! En ze 
wist gelijk een aangeef neer te zetten. Sep, beet lekker van zich af, ging achter elke bal aan, keek goed 
of die kon overnemen en scoorde wat doelpuntjes. Marlou, had haar enkel gekneusd maar dat hield d’r 
niet tegen. Ze wist naast haar eigen kansen ook goed te kijken of andere een kans konden nemen. Ook 
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wist ze haar doelsaldo weer op peil te houden! Tim wist goed de tegenstander van Sep te overnemen en 
wist wat ballen te onderscheppen. Verder probeerde Tim wat vaker voor de doorloopbal te gaan, ga door 
hiermee! 
 
Keizer Karel/Noviomagum E1- Rheko E1: 2 - 3 
 
Rheko D1 – Olympus D1: 7 - 7 
 
Olympia C1 – Rheko C1: 14 - 3 
Het was afgelopen zaterdag tijd voor de laatste wedstrijd van het veldseizoen en tevens de laatste 
wedstrijd van onze Bart, die zijn illustere sportcarrière gaat vervolgen bij SC Rheden, als combinatie van 
een aanvallende linksback en een verdedigende linksbuiten: heel veel rennen dus. De felheid en energie 
die Bart altijd bracht, is iets wat we vandaag als team misten. Olympia leek het allemaal veel liever te 
willen dan wij. Ze waren sterker in de duels, waren scherper in de afronding en gaven meer energie. 
Dingen waar dit team afgelopen seizoenen zo ongelooflijk in uitblonk, maar vandaag niet lukte zoals we 
graag wilden. Er zaten natuurlijk wel prachtige aanvallen tussen: het doelpunt van Sacha of de aanvallen 
waar we strafworpen uit meekregen als meest duidelijke voorbeeld. Er zit echt heel veel talent in ons 
team, maar dan moeten we wel dat talent laten zien. Op dagen als vandaag zit het overigens ook niet 
mee: Pim, Noor en Lana konden alledrie niet meedoen vanwege een vorm van een blessure, Jesse viel 
na 2 minuten spelen op ongelukkige wijze uit en de scheidsrechter had het niet altijd bij het juiste eind 
(laat ik het maar zo verwoorden). We laten het veldseizoen nu achter ons en we gaan ons opmaken voor 
het zaalseizoen. Sommige van jullie hebben al meerdere keren benoemd dat we in de zaal altijd beter 
zijn, en dat gaan we laten zien ook!  
 
Tot dinsdag, Rutger 
 
Rheko B1 – Oost Arnhem B1: 14 – 5 
Werd afgelopen zaterdag gehuldigd als kampioen 
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Rheko A1 – Oost Arnhem A1: 14 - 16 
 
Rheko 3- Oost Arnhem 5: 20 - 16 
 
Rheko 2 – HHV 2: 9 - 10 
Rheko 2 verkeert in vorm. Na een ongelooflijke remontada op het Erica Terpstra sportcomplex volgende 
week (die helaas toch geen punten opleverde) moest vandaag korte metten gemaakt worden met 
hekkensluiter HHV. Met vertrouwen en een nat shirtje van de regen begonnen de sterren aan de 
wedstrijd. Van dat vertrouwen was al snel weinig over, de wedstrijd ging gelijk op en er vielen weinig 
doelpunten. Het alom geprezen flitsende positiespel had Rheko 2 in de kleedkamer laten liggen, in 
plaats van dynamische korfbal was ongeduld aan de orde van de dag. Van de passie en beleving waar 
de afgelopen wedstrijden zoveel sprake van was, was nu weinig te bekennen. Aanvallen zonder een 
duidelijk idee, verdedigen als een natte krant zorgden ervoor dat het team dat als doelstelling de derde 
plek heeft, door de hekkensluiter met beide benen op aarde werd gezet. 
 
Er zijn dan ook weinig hoogtepunten om uit te lichten. Waar wij als woordkunstenaars normaal 
gesproken een overvloed aan superlatieven en vergelijkingen hebben, komen we die vandaag tekort. De 
enige passende vergelijkingen met de Griekse mythologie zou er een zijn met een hoofdrolspeler in de 
tragedies. De enige hoogtepunten voor de spelers van Rheko 2 waren de avond in dartcafe Dubbel 10 
voor onze heren en het feestje van Gertilde voor sommige van onze dames. Deze momenten moeten 
we dan ook maar onthouden en de wedstrijd snel vergeten. Volgende week spelen we onze één na 
laatste wedstrijd van deze seizoenshelft en gaan we revanche nemen voor alle trouwe supporters die 
vandaag in de regen naast de lijn stonden. 
 
Rheko 1 – HHV1: 7 - 19 
 


