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     Rheko    info 12  25 – 31 oktober 2021.  

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

  
 
 

 
 
Komende week wordt er ondanks de herfstvakantie gewoon getraind. 
 
 
 
Maandag: Competitiewedstrijd Keizer Karel 2 – Rheko 3 aanvang 20.00 uur. 
25 – 10 Opstelling is bekend. 
 
Zaterdag: Rheko E1 ontvangt om 9.30 uur nieuwe sponsorshirts. Deze zullen door Gerwin  
31 – 10 Rijneveld worden overhandigd. 
 

De volgende wedstrijden staan op het programma. 
  
   
  
 

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


Rheko Info seizoen 2021-2022 

 

 

 

  

2 

 

 

Wedstrijd   aanv. aanw. locatie   coach scheidsr. auto's  

EKC Nääs 1 Rheko 1 16:00 13:45 ENSCHEDE G.J. van Heekpark André J. Laarhuis   

SKF5 Rheko 2 10:00   8:30 VEENENDAAL De Groene Velden Vincent E. van Huisstede   

Arena 2 Rheko 3 14:00 12:30 RHENEN Sportterrein Candia       

                  

EKC Nääs A1 Rheko A1 12:15 10.30 ENSCHEDE G.J. van Heekpark Eloy   Kragt, Janssen, vd Burgt 

                  

Regio E2 Rheko E1 11:00   9.45 VAASSEN Sportpark Oosterhof Wendy   Hartgers, Hartgers 
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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, Rianne Jansen 
Heren:  Peter van den Berg, Paul Elderman, Vincent Koch, Daniël Middel,  
            Jaron van Zoest,  Maarten van den Berg 
 
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 E1 
Heren: Sepp Blok 
Dames: Maud Hartgers, Yumi Lieuw a Pieuw, Wies vd Borne  
  
  
 

 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! Dit formaat letter wordt speciale voor Rheko gemaakt 
door Grand Pasteur. 
 
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 

mailto:sinterklaasactie@rheko.nl


Rheko Info seizoen 2021-2022 

 

 

 

  

4 

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. 
 

 

 Oefenwedstrijden ter voorbereiding op de zaalcompetitie 

 
 Donderdag 11 november in de Hangmat 

Rheko dames 1 – SKUNK dames aanvang 20.00 uur 
 

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

 

 Zaterdag 20 november 
Reehorst B1 – Rheko B1 in Ede 

  Rheko 4 – Rivalen 2 om 11.15 uur 
 
 

 Zaalschoenen of andere sportkleding nodig?  
 

9 november verkoopavond Only Korfbal bij Rheko. 
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 
 

mailto:sinterklaasactie@rheko.nl


Rheko Info seizoen 2021-2022 

 

 

 

  

5 

 
 

Wedstrijdverslagen. 
 
DOT F1 – Rheko F1: 13 - 5 
Rheko B1 – Zwaluwen B1: 10 - 11 
 
Rheko  A1 – Zwart Wit A1: 12 - 14   
Daar was die dan, misschien wel de kraker van het seizoen. Rheko tegen Zwart wit. Het hele team had 
er zin in en we waren goed gemotiveerd. Het was vanaf de eerste minuut spannend en allebei de 
partijen scoorde na elkaar. 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 etc. In de tweede helft begonnen we hun spel te volgen, we 
begonnen te gehaast te spelen en veel passfouten te maken. Maar na een time out kregen we de 
motivatie weer terug en werd het weer spannend. Na meerdere blessures, hoge emoties en een van de 
spannendste wedstrijden van het seizoen eindigde we de wedstrijd met een 12-14 verlies. Knallen 
volgende week!! 
 
Devinco A1- Rheko A1 9 – 8 van 16 oktober 
We begonnen niet scherp aan de wedstrijd en kwam na 15 minuten spelen op een 4-0 achterstand. 
Gelukkig hebben we onszelf herpakt en zijn we de rust ingegaan met een 4-5 voorsprong. In de Tweede 
helft ging het gelijk op en leek het erop dat de punten verdeeld zouden worden alleen gaven we het in de 
slotminuten helaas op en maakte we onze kansen niet meer af. Daardoor hebben we de wedstrijd op het 
nippertje verloren. 
 
Astrantia/ONA 3 – Rheko dames 1: 9 - 14 
Vandaag had ik de eer om jullie te coachen. Oké we moeten er wat voor over hebben… 09:00 
vertrekken op de zondag, de ruiten krabben om überhaupt te kunnen rijden maar dan krijg je ook wel 
een beloning.  
Spelen op een grasveld waar al veel te veel wedstrijden op gespeeld zijn. 
Je zou er een mooi moddergevecht op kunnen houden maar dat is een hele andere bezigheid… 
Maar wat hebben jullie het goed gedaan. Op wat mindere momenten na hebben jullie de bal goed laten 
gaan, mooie ballen uit de ruimte genomen. 
Jullie waren de hele wedstrijd dominant en zaten er boven op. 
Wat vooral mooi om te zien was, is dat er een team stond die voor elkaar wilde werken en het samen 
ook nog eens super gezellig heeft. Daar gaat het om!! 
Iris top dat je weer mee bent gegaan. 
Groetjes Anke 
 
Astrantia/ONA 3 – Rheko dames 1: 9 - 14 
Vandaag speelde we de laatste wedstrijd tegen Astrantia/ONA3 uit. We kwamen aan en we zagen gelijk 
dat we in een boeren gat terecht waren gekomen. We hadden het er in de auto al over dat het veld niet 
al te best zou zijn. Eenmaal aangekomen zagen we dat het hele gras eigenlijk al geen gras meer was 
maar modder. Een aantal van ons hadden een goed feestje gehad dus waren lekker brak ;). Dit werd 
dus een vermoeiende wedstrijd… bij het inschieten waren we nog niet perse bezig met de wedstrijd. 
Toen eenmaal de fluit ging, ging bij iedereen de knop om en gingen we er vol op! Dit hebben we goed 
gedaan want de eerste helft gingen we de kleedkamer in met een goeie voorsprong! We zaten allemaal 
helemaal in de wedstrijd en de tegenstander had geen kans. Ze waren helemaal de weg kwijt van al 
onze trucjes. Het moet wel even besproken worden want Lotte stond dan wel brak op het veld… maar 

heeft alle 3 haar vrije ballen er in geschoten ��. Ik ben trots op ons meiden!! We zijn 3de geworden in 

ons eerste seizoen dames korfbal!! Iris bedankt voor het meedoen, je hebt het goed gedaan!  
 
Rheko 3 - Reehorst 4: 14 - 15 
 
Rheko 2 – Zwart Wit 2: 18 - 8 
Vandaag stond voor Rheko 2 de laatste thuiswedstrijd van het veld op het programma. De tegenstander 
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van vandaag is Zwart Wit uit Delden. De wedstrijd begonnen wij sterk en kwamen al heel snel op 5-0. 
Daarna scoorde Rheko even niet meer omdat de tegenstander een tandje erbij deed. Ze kwamen terug 
tot 5-3.... na een goede time out kwamen we uiteindelijk op een 9-5 ruststand. Tijdens de bespreking 
kwamen we er achter dat we echt wel een goede pot aan het spelen waren en dat we de goede vibe te 
pakken hadden. We gingen de 2e helft in met super veel energie en maakten ook lekker onze 
doelpuntjes. We hadden een paar 1 schots aanvallen, maar bleven communiceren en pakte dit snel 
weer met z'n allen op. Blij en trots zijn we met z'n allen dat we deze pot met 18-8 weten te winnen! 
Wissels bedankt! 
 
Rheko 1 – Zwart Wit 1: 14- 12 


