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     Rheko    info nr. 9  7 - 13 okt. 2019.  

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

  
 
 

 
 
Maandag: Competitiewedstrijd Tiel A1 – Rheko A1 aanvang 20.00 uur. 
07 – 10 Coaches Onno en Paula, Opstelling bekend, reserve dames Reina en Kim. 
  Auto’s onderling regelen. 
 
Dinsdag: Vandaag worden de inschrijflijsten voor Sinterklaasactie uitgedeeld tijdens de  
08 – 10  trainingen. Verdere informatie zie elders op het info.  
 
Woensdag; Competitiewedstrijd Rheko E3 – Duko E1 aanvang 18.00 uur aanwezig om 17.30 uur. 
09 – 10 Opstelling: Lisa Riebroek, Noëlle v/d Berg, Sophie Nijenhof, Hayley de Geest en Isa v/d  
  Voort?, Jesper Ouwens   Coaches: Julia/Lisa/Sophie.  Scheidsrechter: José 

 

Vrijdag: Oud papier actie!  

11 – 10 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: 
Robbert Leenders, Jos van der Burgt, Jarno Hoogendoorn, Jaco Ouwens,  
Peter Breedveld. 

 
 
  Activiteit in de Korf voor Rheko B2 en C1. Minute to win it 
 
 
Zaterdag: De Korf is geopend vanaf 8.30 uur 
12 – 10 Bardienst: 

08:30 – 09:30 uur: Ouders E2 
09:30 – 11:00 uur: Ouders D1 
11.00 – 12.30 uur: ouders Rheko C1 
12.30  uur – sluit ??  

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

Tijd Aanw. Plaats Coach Scheidsr. Auto's 

Revival 1 Rheko 1 15:30 13:50 TERSCHUUR Gerben 
  Revival 2 Rheko 2 14:00 12:10 TERSCHUUR Vincent 
  Rheko 3 Arena 3 12:30 11:45 RHEDEN 

   Oranje Zwart 6 Rheko 4 11:00 09:25 ZWOLLE 
   

        Fortissimo A1 Rheko A1 12:30 10:50 IJSSELSTEIN  Onno/Paula 
 

v Duren, Farkas, Kruithof, Langestraat 

Rheko A2 Wesstar A1 11:00 10:15 RHEDEN Tamara/Marten Maarten 
 

        Reehorst  B1 Rheko B1 12:45 11:30 EDE GLD Marco/Maarten 
 

v Duren, Peelen, Janssen, Goossens 

Apeldoorn B3 Rheko B2 13:30 12:10 APELDOORN Damian 
 

Roelofse, Berndsen, ?? 

        Rheko C1 Oost-Arnhem C1 11:00 10:15 RHEDEN Eloy/Ellen/Karlijn Dick O 
 

        Rheko D1 Regio '72 D1 09:30 08:45 RHEDEN Annemiek/Femke/Tim Sander 
 

        DVO E3 Rheko E1 10:15 09:20 BENNEKOM Rutger/Reina/Tessa 
 

Terlouw, Dekker 

Rheko E2 KVZ E4 09:00 08:30 RHEDEN Gerda/Luna/Lotte Bas 
 Olympia '22 E3 Rheko E3 09:30 08:15 BORCULO Julia/Lisa/Sophie 

 
vd Berg, vd Weij 

        Rheko F1 Regio '72 F1 09:00 08:30 RHEDEN Marjolein/Carlijn/Babette Julia 
 

         
Velddienst: 8.30 – 11.00 uur: Ilja de Knegt en Michelle van Loon 

        

         
 

AKC (Al) 3 12:40 11:40 RHEDEN, de Korf 
 

Vincent 
 

 
Rheko 4 13:00 11:45 APELDOORN, Orderbos 
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Afschrijven, uiterlijk dinsdagavond bij : 

Sen, 1, 2, 3, 4 bij aanvoerder   

A, B en C jeugd Jetske van Amerongen 06-10 59 54 99   

D, E en F  jeugd Marjolein Kruithof 06-81 38 67 71   

Scheidsrechters José Schutten 026-4951589 scheidsrechters@rheko.nl 

 
Opstellingen: 
 
Rheko 1, 2 en 3 zijn bekend 
 
Rheko 4: 
D: Carla Leeuwenburgh, Antoinette Vermeer, José Enkhof, Judith Rabeling,  Anke Dekker,  
     Wianda vd Borne 
H: Henk Schutten, Arjaan van Wijk, Harry Schoppers, Arnoud vd Kolk, Jos van Domburg, 
    Ronald Rusch  
 
Rheko A2: 
Dames: Carlijn Webber, Ilja de Knegt, Jetske van Amerongen, Julia Hennink, Lotte Berends,  
Luna Zweers, Marit van Veelen, Marjolein Kruithof, Michelle van Loon, Noah Bobbink,  
Reina Lammers, Verena Artz 
 
Rheko B1:  Jullie spelen in reserveshirts 
Dames: Babette Peelen, Dominique vd Berg, Kim van Duren, Sanne Mekkink, Simone Kragt 
Heren: Jesse Dorland, Marijn vd Burgt, Nick Goossens, Stijn Langestraat, Wesley Janssen 
 
Rheko C1:  
Dames: Julie vd Burgt, Lieke de Smit, Linda Breedveld, Mara Bruno Heslinga, Marit Mekkink 
Heren: Ivo Terlouw, Luuk Roseboom, Sam van Brunschot, Thijs Hermans, Mees Mandemakers 
 
Rheko D1 
Dames: Evi Dekker, Jolein Bakker, Elda Domi, Defne Salman, Fleur Hartgers, Lana Derksen,  
              Noor Mennink, Ember Lieuw a Pieuw, Lynn Mandemakers  
Heren: Tycho Deltenre en Jesse Hoekstra  
 
Rheko E1 
Dames: Jet v/d Borne en Jara Erpeka 
Heren: Guus Wittenveen, Pim Dekker,  Sacha te Wildt 
 
Rheko E2 
Dames: Isa v/d Voort  en Ember Lieuw a Pieuw 
Heren: Bart Smeenge, Lucas Zeilmaker, Leon Zeilmaker 
 
Rheko E3 
Dames: Lisa Riebroek, Noëlle v/d Berg,  
Heren: Jesper Ouwens, Rudmer vd Weij, Bram Jurriens 
 
Rheko F1 
Dames: Marit Erpeka, Wies v/d Borne, Emma v/d Kaa, Maud Hartgers, Sophie Nijenhof 
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Ander Rhekonieuws 
 

 Rheko Sinterklaas-actie 
Na het grote succes van vorig jaar ontvangen jullie komende week weer de bestellijsten voor de 
jaarlijkse Rheko Sinterklaas-actie. Via de bestellijsten verkopen we speculaastaart, chocolade figuren, 
speculaaspop en het jute zakje! Verkoop zoveel mogelijk aan iedereen die je kent. Bijvoorbeeld aan 
opa’s en oma’s, tantes, kennissen of vriendinnen! Heb je na het lezen van de flyer nog vragen? Vraag 
het je teamouder of mail naar sinterklaasactie@rheko.nl 
 
Flyer voor bedrijven 
Dit jaar ontvang je ook een flyer waarmee jij of je ouders bedrijven kunnen benaderen. Zo bied je 
bedrijven een leuk idee om hun personeel met Sinterklaas te verrassen met een leuke jute zak!  
 
Wie verkoopt het meeste? 
Maak kans op een shirt van Only Korfbal! 
Verkoop jij het meeste lekkers? Dan maak jij kans op een gaaf inschietshirt. Bij de jeugd ontvangen de 
jongen en het meisje die het meeste verkopen een leuk inschietshirt gesponsord door Only korfbal! 

 
 Van de selectiecommissie 

 
GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT 
Voor Rheko 3 zijn wij dringend opzoek naar een trainer/coach. 
Rheko 3 is een jong en enthousiast team dat grotendeel bestaat uit 1e jaars senioren. Dit team traint 2x 
per week op dinsdag en donderdag.  
 
Heb je interesse om met dit team aan de slag te gaan neem dan contact op met Joke Katgert 06-
46780643. Alvast bedankt, ook namens de spelers van Rheko 3 Tessa, Maaike, Lidewey, Ellen, Karlijn, 
Koen, Jaron en Paul. 

 
 
Wedstrijdverslagen. 
Devinco F1 – Rheko F1; 10 – 5 
Rheko E3 – Olympus E2: 15-0 
Devinco E1 – Rheko E2: 0-4 
 
Rheko E1 - Zwaluwen E1 10 - 7 (strafworpen 4-4) 
Vandaag moesten we tegen de Zwaluwen uit Zevenaar. We wisten van de vorige keer nog dat die 
gewaagd aan ons waren, dus we konden ons opmaken voor een leuke en spannende wedstrijd. De (wat 
later geregelde) scheids floot voor het begin van de wedstrijd en wat zagen we vandaag een goede E1! 
Vanaf het begin voor elke bal gaan, goed afvangen en iedereen mee willen laten doen in het spel. Dit 
betaalde zich uit in een voorsprong, die we de hele wedstrijd vast hebben gehouden. Pim, wat gooide jij 
goede passes! Jet bleef maar afvangen en afvangen, Guus zette goede aangeefjes op Pim en Jet. Thijs 
bleef (ondanks de kou) fantastisch verdedigen en vrijlopen, Sacha liep aan het einde echt geweldig vrij 
en Jara, Jara was weer de echte Superjara ;) 
Jullie hebben het allemaal echt supergoed gedaan en ik denk dat we terecht trots op jullie zijn! Tot 
woensdag! 
Rutger en Tessa 
 
EKCA D1 – Rheko D1: 2-5 
Devinco C1 – Rheko C1 8-11 
Rheko B2 – Devinco B2: 6-10 
Devinco B2 – Rheko B2 gespeeld op 2 oktober: 3-9 
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Rheko B1 – DOS-WK B1: 7 - 5 
Zo zo we hebben het gedaan. We zijn kampioen. Deze wedstrijd waren we allemaal strijdlustig. We 
wilde namelijk die titel binnen slepen. Dus we begonnen goed in de 1e paar aanvallen namen we de 
beste kanzen en maakte we ze ook af. Later in de wedstrijd lieten we verdedigend grote gaten vallen. 
Waardoor de tegenstander makkelijk van afstand kon schieten. Daardoor kwamen we achter. Toen 
gingen we onrustiger spelen, maar stond het alsnog 4-4 met rust. In de 2e helft was de verdediging 
ijzersterk ze kregen geen scoringskans meer. Aanvallend liep het minder. Wij selecteerde onze kanzen 
niet meer uit en voerde niet uit wat we moesten doen. Uiteindelijk herpakte we ons zelf en kwamen op 
voorsprong. Die hebben we vast gehouden. Ook nog even een bedankje aan Iris en Mara voor het 
wissel staan. Zo hebben wij het kampioenschap binnen gesleept en mochten de champagne flessen 
open.  
Groetjes de B1 
 

 
 
Devinco A2 – Rheko A2: 9-15 
Rheko 4- KVZ 5: 8 -10 
Rheko 3 – Skunk 2: 7-11 
 
Viking 2 – Rheko 2: 10 - 10 
Vandaag stond een belangrijke wedstrijd op het programma. We stonden twee punten los van de  
nummer twee en drie en dat wilden we graag zo houden.  
Echter starten we met een gehavend Rheko 2 met flink wat blessures en we moesten een aantal 
spelers af staan aan Rheko 1. Gelukkig waren er een aantal A spelers die bij ons in de basis konden  
beginnen!  
De start van de wedstrijd begon gelijkwaardig. Er werdt snel gescoord door beide partijen en binnen  
no-time stond het 2-2. Echter daarna liepen de aanvallen van Rheko moeizamer 
 en kon Viking weglopen. Ze sloegen een klein gat en bij rust stonden we 7-4 achter.  
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In de tweede helft hebben we het als Rheko zijnde goed dicht gehouden. Echter bleven de aanvallen 
moeizaam en was de afronding ondermaats. Hierdoor bleef Viking constant een gat houden en zag het 
 er naar uit dat we de punten niet mee naar Rheden gingen nemen. 
 Echter aan het eind van de tweede helft gingen we meer scoren en door de goede verdediging  
werdt het gat gedicht. We kwamen op gelijke hoogte 8-8. De laatste 5 minuten waren we erg spannend 
en we kwamen tot twee maal toe op achterstand. Echter bleef het geloof aanwezig en werdt er in de  
laatste seconde de gelijkmaker gescoord! 10-10.  
Voor de volgende wedstrijd zijn er zeker verbeterpunten maar voor de veerkracht en het niet 
opgeven van Rheko 2 mag toch een pluim worden gegeven! Invallers en reserves bedankt!  
Fijn weekend 
Met vriendelijke groet, Marten Wintermans 
 
Viking 1 - Rheko 1 10 - 10 
Goeiedag lieve supporters van Rheko,  
Wijk bij duurstede mochten we deze keer naartoe. Viking 1 die moesten we eens gaan laten zien/leren 
hoe goed wij als Rhedense doen korfballen.  De wedstrijd vooraf hoorde ik al wat dingen voorbij komen, 
dit wees erop dat er gezonde spanningen waren. We speelde tegen de nummer 1 in de competitie die 
gedegradeerd zijn uit de 1ste klasse. Het begon met goede focus in de verdediging. Hierbij hielde de 
heren het goed uit en wisten het de goeie momenten moeilijk te maken. Aanvallend hebben we veel 
kansen gehad en mooie aanvallen gezien, alleen was de afronding in het ene vak iets makkelijker als in 
het andere vak. Viking had in het begin de leiding in de wedstrijd en kwam al redelijk snel voor met 2-0 
maar Rheko liet zich niet kennen en begon ook te scoren. We gingen de rust in met 6-4. Ook na de rust 
begon de tegenstander flink te score en moesten we zorgen mee te gaan. Het was lastig maar 
uiteindelijk liet Rheko zich uiteraard weer niet kennen. We kwamen door Tim snel weer terug. En 
scoorde door Jarno de 10-9. In de laatste minuut werd het nog zwaar knokken om het verdedigen dicht 
te houden en aanvallend een goede aanval neer te zetten. De laatste minuut ging bijna in en hierbij gaf 
Gerben aan een time-out te willen, zoals werd laten zien door Rheko 1 had Gerben gezegd er vol 
bovenop te verdedigen zodat ze niks meer konden. Dit deden de lui van Rheko 1 heel goed en netjes 
waardoor viking 'geen poot meer aan de trapper kreeg' en wij in ons voordeel nog een aanval konden 
opzetten. Dankzij de heren van de tegenpartij werd Jarno nog op de grond gegooid doordat zij een bal 
lomp niet vingen en hierbij Jarno viel. Zo kregen wij de laatste vrije bal van de wedstrijd mee. Eloy liet 
zich niet kennen en gooide deze bal raak. Hierbij eindigde de wedstrijd op 10-10.  
Gelukkig ondanks het fysieke contact geen blessures en kunnen we deze week goed aan de bak om 
volgende week weer te knallen!  
Supporters die mee waren vanuit Rheden, bedankt voor jullie support. We zien jullie volgende week 
weer !  
Liefs,  Rheko 1 
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