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     Rheko    info 11  18 – 24 oktober 2021.  

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

  
 
 

Wie o wie heeft er een mobiele telefoon over die in de Korf mag liggen met daarop de QR 
code scanner. Graag een reactie naar José Schutten. 
 
 

   Rabo ClubSupport 
          Samen vieren we de winst 
 

Laatste week om nog te stemmen op Rheko 
 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag: De volgende wedstrijden staan op het programma. 
23 - 10 
  Bardienst: 

19.15 – 11.15 uur: Ouders Rheko B1  
11.15 – 13.15 uur: Ouders Rheko A1  
13.15 - 15.15 uur: Ouders Rheko 2?  
15.15  - 17.15 uur: Gerda  
17.15 uur – sluit: selectie? 

  
 

mailto:rheko@planet.nl
http://www.rheko.nl/
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Wedstrijd   aanv. aanw. locatie   coach scheidsrechter auto's  

Rheko 1 Zwart Wit 1 15:30 14:10 RHEDEN Rheko André Dhr L Messerschmidt   

Rheko 2 Zwart Wit 2 14:10 13:10 RHEDEN Rheko Vincent knkv   

Rheko 3 Reehorst  4 17:15 16:15 RHEDEN Rheko    Tim   

                  

Rheko A1 Zwart Wit A1 12:00 11:15 RHEDEN Rheko Eloy  Vincent   

                  

Rheko B1 Rheko A1 10:00  9:15 RHEDEN Rheko Kirsten/Tamara  Eloy   

                  

DOT  F1 Rheko F1 10:00 08:45 Oss  De Rusheuvel Marjolein/Carlijn   Huurnink, Roos 

 
 
 
Zondag 24 oktober:  Astrantia/ONA 3 - Rheko dames 1 aanvang 11.00 uur, vertrek om 8,50 uur. Sportpark de Heikant, Heikantseweg 11a in Middelaar.  
   Coach : Anouk   
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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 B1:  
Dames: Julie vd Burgt, Lieke de Smit, Linda Breedveld, Marit Mekkink, Iris Fortuin, Yara Plug 
Heren:   Ivo Terlouw, Roy vd Most, Sam van Brunschot, Mees Mandemakers 
 
Rheko F1 
Heren: Sep Vlielander 
Dames: Marlou Roos, Julia Huurink, Ruby Pankras, Sterre Zweers, Jaylinn Imming 
 
 

 Ander Rhekonieuws. 
 

 Rheko Sinterklaas-actie 2021 
  
December staat alweer bijna voor de deur. En dat betekent dat het weer tijd is voor de Rheko 
Sinterklaas-actie! De bestellijsten hebben jullie al gekregen of ontvangen jullie komende week.   
 
Via de bestellijsten verkopen we speculaastaart, speculaaspop, chocoladeletter en de gevulde jute 
zak! De chocoladeletter is dit jaar nieuw in ons heerlijke assortiment. Deze luxe chocoladeletter is met 
de hand gespoten en is gemaakt van cacaobonen uit West Afrika van cacao Barry. Leuk om cadeau te 
geven, maar zeker ook om zelf van te genieten! 
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Verkoop zoveel mogelijk aan iedereen die je kent. Bijvoorbeeld aan opa’s en oma’s, tantes, kennissen of 
vrienden en vriendinnen! Lever je ingevulde bestellijst uiterlijk 10 november in bij je teamouder. Doe 
goed je best, want ook dit jaar hebben we weer een mooie prijs voor de jongen en het meisje die het 
meest verkopen. Heb je na het lezen van de flyer nog vragen? Vraag het je teamouder of mail 
naar sinterklaasactie@rheko.nl. 

  
Flyer voor bedrijven 
Ook krijg je een flyer waarmee jij of jouw ouders bedrijven kunnen benaderen. Zo bied je bedrijven een 
leuk idee om hun personeel met Sinterklaas te verrassen met een leuke jute zak! 
 
Kraamverkoop tijdens de Sinterklaasintocht 
Dit jaar gaan we geen huis-aan-huis verkoop doen. Wel gaan we weer met 2 gezellige kraampjes in het 
dorp staan. Dat gaan we doen tijdens de Sinterklaasintocht op zaterdag 13 november. Wil je ons een 
handje helpen? Stuur dan een mail naar sinterklaasactie@rheko.nl. 
 

 

 Marc Koch benoemd tot erelid. 
Afgelopen woensdag is tijdens de algemene ledenvergadering Marc Koch benoemd tot erelid van 
Rheko. 
 

 
 

 

mailto:sinterklaasactie@rheko.nl
mailto:sinterklaasactie@rheko.nl


Rheko Info seizoen 2021-2022 

 

 

 

  

5 

 Contributie 
Met ingang van 1 november zijn onderstaande contributie bedragen verschuldigd aan Rheko. Bij de 
leden die een automatische incasso hebben afgegeven aan Rheko wordt het te innen contributie bedrag 
aangepast door de penningmeester. 
 

Ledencategorie Contributie     shirts                     Totaal 

Senioren 25.70               0,20                     25,90 

Junioren 19.45               0,20                     19,65 

Aspiranten 13.70               0,20                     13,90 

Pupillen 10.90               0,15                     11,05 

  

Kidsclub   7,50                                                          

  

Niet spelende leden   5,50 

Jeu de boule leden   6,00 

  

Trainende leden  

Senioren 12,35 

Junioren   9,70 

Aspiranten   6,85 

Pupillen   5,45 

 
 

 Douchen na het sporten 
Het komt regelmatig voor dat spelers van jeugdafdelingen en senioren niet douchen na een training of 
een wedstrijd. Soms is het zelfs zo, dat er van een team meer spelers niet, dan wel douchen bij Rheko. 
Het lijkt misschien gemakkelijk en beter om jullie kind meteen na een training of wedstrijd naar huis te 
laten fietsen om daar te douchen of om je kind direct in de auto mee naar huis te nemen. 
Toch is het beter voor je zoon of dochter, wanneer hij of zij meteen doucht na het sporten.  
Hiervoor zijn meerdere goede redenen: 
 

1. Het is niet gezond voor een kind om bezweet op een fiets te stappen en sterk af te koelen. 
Zeker in de koudere maanden verhoogt dit de kans op griep en verkoudheid. 

2. Ook is het belangrijk om te weten dat juist het oude zweet zorgt voor mogelijke infecties en 
dat het bovendien stinkt. 

3. Het is beter voor je spieren als je na het korfballen gaat douchen. Met een warme douche 
voorkom je, dat je spieren te snel afkoelen en dat daardoor, de doorbloeding ervan minder 
wordt. Die doorbloeding is erg belangrijk, omdat het ervoor zorgt dat de afval producten in het 
lichaam snel worden weggevoerd uit de spieren. Bovendien kun je hiermee blessures 
voorkomen. 

4. Na het sporten is je lichaam warm geworden. Deze warmte moet je weer kwijt. Dit gebeurt 
vooral via de huid (transpireren). Als je een warme douche neemt, blijven de haarvaten in de 
huid langer open staan voor vocht afvoer. Een goed functionerende huid is belangrijk voor de 
sporter, omdat de huid een belangrijke plaats inneemt in het warmte regulatie mechanisme. 
Een slechte warmte regulatie is nadelig voor de prestatie.  

5. Het is fijn voor de andere mensen die in de auto zitten, als er teruggereden wordt van een 
uitwedstrijd. 

6. Samen douchen na het sporten is gezellig 
 

 Zaalschoenen of andere sportkleding nodig?  
 

9 november verkoopavond Only Korbal bij Rheko. 
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Onze sponsor Only Korfbal komt voor de zaalcompetitie naar Rheko toe en wel op dinsdag 9 november 
van 18.30 tot 20.00 uur.   
Mocht je nieuwe zaalschoenen nodig hebben, reserveer deze avond dan in je agenda. Het is in de 1e 
week dat alle teams weer starten met trainen in de zaal.  
  
Wil je graag kleding bestellen, zoals trainingspakken, rokjes, broekjes, sokken maar ook tassen, kun je 
ook naar de ledenshop van Rheko gaan.  
Voor korfbalschoenen biedt de website van Only Korfbal je de mogelijkheid om alvast naar het aanbod 
te kijken en eventueel te bestellen. 
Heb je vragen over de kleding of schoenen, dan kun je contact opnemen met Manfred Hofstede van 
Only Korfbal via info@onlykorfbal.nl. 
 
Belangrijk – van elke bestelling, die leden via de webshop plaatsen, ontvangt Rheko een percentage. De 
feestdagen staan nog niet direct voor de deur, maar misschien wel een idee voor later… 
 
 
Namens kledingcommissie,  
Judith, Joke en Carla 
 
 

 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. 
 
 

 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 

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 
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17.25 uur: Rheko A1 - Wageningen A3 
18.45 uur: Rheko 3 - Reehorst 3 

 

 Zaterdag 20 november 
Reehorst B1 – Rheko B1 in Ede 

 

Wedstrijdverslagen. 
 
Rheko F1 – Tiel F1:10 – 12 
Vandaag wilde revanche nemen op Tiel. De vorige keer verloren we in de allerlaatste seconde... we 
begonnen ook goed aan deze wedstrijd. We speelden snel over en zaten er goed bij als Tiel de bal had. 
Dit hielden jullie eigenlijk de hele wedstrijd goed vol, helaas had Tiel wat versterking geregeld die maar 
liefst 9x heeft gescoord. Ondanks dat hebben jullie de hele wedstrijd hard gewerkt en kwamen jullie 
terug van een grote achterstand. Sep viste vandaag weer een heleboel ballen er tussen uit. Julia stond 
weer als een huis te verdedigen. Sterre liep fantastisch vrij! Marlou kon weer een paar mooie doelpunten 
maken. Tim gooide mooie diepe ballen. En voor Jaylinn blijft 16 oktober een bijzondere dag, ze scoorde 

vandaag haar allereerste doelpunt in een wedstrijd (en ook nog eens een hele mooie�). Weer nog beter 

gespeeld als vorige week, weer net niet gewonnen. Maar zonder te winnen, hebben jullie het elke week 
hartstikke leuk met elkaar en dat is het allerbelangrijkste! 
 
Rheko E2 – Reehorst E3:3 – 6 
 
Rheko E1 – Oost Arnhem E1:11 – 9 
Jongens en meisjes, wat mogen wij ontiegelijk trots zijn op ons zelf. Wij begonnen weliswaar slecht. We 
stonden aan de verkeerde kant met verdedigen en we stonden stil, waardoor we de bal niet naar de 
aanval konden gooien. Als we dan eindelijk de bal naar onze aanvalskant hadden gebracht, schoten we 
niet, of schoten we niet raak. De tegenstander had dan onder tussen alweer de bal onderschept. Dit 
resulteerde dus ook in een redelijk dikke achterstand. Toen we namelijk de rust in gingen, stond het 8-1. 
Na een goede peptalk van Sanne en Babette, zagen we in het derde kwart het licht. We stonden goed te 
verdedigen, we gooiden hard snel de bal naar de overkant en de kansen gingen in de korf. Zo hadden 
we in het hele derde kwart maar liefst 6 doelpunten gemaakt!!  In het laatste kwart zetten we de goede 
lijn door. We gingen harder lopen, we gingen goed gooien en vangen en dat resulteerde in een super 
mooi resultaat. Hoe vaak kan je nou zeggen dat je van een 1-8 achterstand gewoon toch met 11-9 kan 
winnen. We mogen dus super trots zijn op deze winst en laten we het doorzetten voor de volgende 
wedstrijden! 
 
Rheko D2 – WIKO D1: 5 – 8 
 
Olympia D2 – Rheko D1: 3 – 13 
Vandaag was de laatste veldwedstrijd en we hadden er zin in. Totdat jullie erachter kwamen dat jullie op 
gras moesten spelen. Het gras was nat, je handen werden vies en het was koud en jullie wilden 
natuurlijk niet vies worden. Maar ondanks deze zware omstandigheden wisten jullie toch een goede 
wedstrijd neer te zetten. Jullie speelden goed samen en hadden veel plezier met elkaar. Jullie hebben 
als team een mooie laatste wedstrijd gespeeld!  
 
Oost Arnhem C2 – Rheko C1: 6 – 7 
Gewonnen van de nummer 1!! Vandaag speelden we de laatste uit wedstrijd tegen Oost Arnhem. Ze 
hadden tot nu toe alle wedstrijden al gewonnen, ook van ons, dus vandaag stond er niet veel voor Oost 
Arnhem op het spel. Des te meer reden voor ons om er vol voor te gaan en het ze moeilijk te gaan 
maken. Het was koud in Arnhem maar met een goede warming up en korte voorbespreking, begon de 
wedstrijd. Het duurde lang voordat er gescoord werd maar het eerste doelpunt was van ons! Oost 
Arnhem speelde snel rond en viel goed aan, maar kwamen niet tot kansen. Ook wij hadden het 
aanvallend lastig maar ons schot was beter, waardoor we met rust een 2-3 voorsprong hadden. Met rust 
twee opdrachten: wat afstand nemen in de verdediging om ze geen doorloopbal te laten nemen én in de 
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aanval blijven schieten! Oost Arnhem kwam goed uit de kleedkamer en het ging de tweede helft gelijk 
op. Wel kwamen wij steeds meer in de wedstrijd en voelden we dat we wel eens konden winnen. Met 
nog vijf minuten te spelen, pakten we de voorsprong en hielden die vast! Ondanks dat we door de 
spanning verkeerde ballen gingen gooien, toch de voorsprong niet weg gegeven! Twee punten mee 
terug naar Rheden en heel veel blije kinderen (en ook de vele ouders!!!). Super trots op jullie! 
 
Devinco A1 – Rheko A1:9 - 8 
 
Rheko dames 1- Fortuna 2: 12 – 3 
Vandaag speelden we een wedstrijd tegen Fortuna. Onze tegenstanders zagen er erg professioneel uit 
met hun oranje trainings jassen. Ze keken de hele tijd naar ons en wij zagen ze al kijken van nouuuu die 
meiden, daar gaan wij wel even van winnen. Maar niets is minder waar. We begonnen de wedstrijd en 
gelukkig scoorde Rheko gelijk de eerste twee punten. Hier kregen wij extra energie van. De ene na de 
andere mooie actie werd gemaakt. Wat ik ook heel mooi vond om te zien was dat wij allemaal voor 
elkaar aan het werk waren. Wij gingen met zijn allen voor de winst. Na een aanval werd de bal weer 
afgevangen en gingen wij voor de tweede kans, zoals geleerd op de training van Anouk. Deze bal ging 
er dan ook vaak in. Jammer dat Anouk deze mooie acties niet heeft gezien maar wij hopen dat Anouk 
een hele leuke vakantie heeft gehad. Heel mooi om te zien dat wij afgelopen zaterdag als team hebben 
gespeeld. Lieke, Marit en Iris bedankt voor het reserve staan! Jullie hebben het super goed gedaan en 
wij hopen dat jullie vaker mee willen. Ik ben super trots op jullie allemaal!  
 
Rheko dames 1 – SPES 4: 8 - 10 
KVZ 4 – Rheko 3: 10 – 14 
 
Elburg 2 – Rheko 2: 19 – 16 
Vandaag staan wij in Elburg, een belangrijke wedstrijd. Deze gaat bepalen of wij voor het 
kampioenschap mee gaan draaien of dat we dit aan ons voorbij laten schieten. Het fluitsignaal ging en in 
de allereerste aanval scoorde Elburg gelijk, deze heeft meteen de toon gezet voor de eerste 15 minuten 
van de wedstrijd waardoor we 5-1 achter kwamen te staan. We zijn in de eerste helft nog terug gekomen 
tot 7-6 maar gingen de rust weer in met 11-6. Het lukte ons de rest van de wedstrijd niet goed om terug 
te komen en hadden veel moeite met scoren waardoor dit gat de hele wedstrijd boven ons hoofd hing. 
Na een paar aanpassingen in de vakken ivm blessures lukte het ons om te laten zien wie wij zijn en 
gingen we pas écht vechten. Helaas was dit niet genoeg om volledig terug te komen en ging het 
fluitsignaal met een eindstand van 19-16. We hebben laten zien wat we in huis hebben, alleen hebben 
we dit vandaag niet 60 minuten volgehouden. Deze week hard trainen en volgende week gaan de 
punten weer meenemen naar Rheden!  

Groetjes, Edgar en Tim 
 
Elburg 1 – Rheko 1: 13 - 17 
Afgelopen zaterdag op naar Elburg waar Rheko moest spelen tegen korfbalclub Elburg. 
Het vinden van een parkeerplaats bleek achteraf de grootste uitdaging. 
Na een goede voorbereiding hadden we in de competitie nog niet de goede flow gevonden. We waren er 
op gebrand om deze wedstrijd juist weer het goede gevoel met elkaar te vinden, dat is gelukt. Bij het 
inschieten was dit al te zien. Vanaf de eerste minuut waren we scherp en wilde we samen een goede 
wedstrijd spelen en de punten mee naar Rheden nemen. 
Elburg 1 was de gehele wedstrijd de mindere partij.  We begonnen te scoren en kwamen in de goede 
flow te zitten. Verdedigend hadden we het ook goed onder controle. Over de hele linie werd er gescoord 
en was Paula onze topscorer Het was onze beste wedstrijd van het seizoen. We hebben de wedstrijd als 
een team uitgespeeld!! 
 
 
 
 
 


