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     Rheko    info nr. 22  20 - 26 januari 2020.  

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

  
 
 

Rheko heeft er weer een ridder bij. 
Afgelopen zaterdag organiseerde cv De Heiknüüters hun jaarlijkse pronkzitting. Tijdens deze pronkzitting 
wordt ook de nieuwe Ridder in de orde van Rhedense Leeuw bekend gemaakt. Hij/zij zet zich in als 
vrijwilliger op diverse fronten. De nieuwe ridder is Henk Peelen geworden.  
Henk  van harte gefeliciteerd met deze benoeming. 
Hij was net als een delegatie van het bestuur en de maandagmorgen werkgroep op uitnodiging 
aanwezig. De carnavalsvereniging nodigt meerdere verengingen uit om deze avond bij te wonen. 
Henk zet zich in voor onder andere Rheko, het Dorpshuis, De Zonnebloem en de biljartvereniging in 
Ellecom.  
Op zaterdag 15 februari om 15.30 uur vindt de ridderslag plaats op het meester B. van Leeuwenplein bij 
de Rhedense Leeuw. 
 
 
Dinsdag: Competitiewedstrijd Zwaluwen MW1 – Rheko MW1 aanvang om 21.00 uur in  
21 – 01  sporthal Heerenmaten te Zevenaar. Vertrek om 20.00 uur. Nemen jullie reserveshirts  
  mee. Opstelling is bekend. 
 
Woensdag: het bestuur vergadert om 19.30 uur in de Korf. 
22 - 01 
 
  
Zaterdag: De volgende wedstrijden staan op het programma; 
25 - 01   

Rheko/ SIOS B2 is vandaag team van de week. Jullie worden met je korfbaltenue om 
18.00 uur in de sporthal verwacht. Mocht je niet aanwezig kunnen zijn geef dit dan even 
door aan jullie trainer/coach. 

  

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

 
aanv. aanw. Hal 

 
Coach Scheidsr. Auto's 

Rheko 1 Sparta (N) 1 18:30 17:00 De Hangmat RHEDEN 
 

knkv 
 Rheko 2 DVO/Accountor 6 17:10 16:10 De Hangmat RHEDEN 

 
knkv 

 Rheko 3 SIOS '61 1 14:40 13:55 De Hangmat RHEDEN 
 

Eloy 
 

         Rheko A1 EKVA A1 15:50 15:05 De Hangmat RHEDEN Onno - Paula knkv 
 

         Devinco B1 Rheko B1 16:50 15:20 De Scheg DEVENTER Maarten - Marco 
 

Mekkink, Kragt, vd Burgt, Dorland 

Rheko/SIOS  B2 WIKO/Aladna B1 13:40 12:55 De Hangmat RHEDEN Damian - SIOS Peter 
 

         SDO (V) C1 Rheko C1 11:15 09:30 De Atalanta VELDHOVEN Eloy - Ellen - Luna 
 

Mekkink, de Smit, Hermans, Terlouw 

         Keizer Karel D1 Rheko D1 13:10 11:45 Horstacker NIJMEGEN Femke - Tim - Annemiek 
 

Domi, Salman, Hartgers, Derksen 

         Apeldoorn E1 Rheko E1 09:30 08:25 Zuiderpark APELDOORN Rutger - Reina 
 

vd Borne, Erpeka 

Rheko E2 Olympus '58 E1 12:35 12:05 De Hangmat RHEDEN Sophie - Lisa Bas 
 Rheko E3 Olympus '58 E2 12:35 12:05 De Hangmat RHEDEN Julia - Jaron Ties 
 

         DVO/Accountor F4 Rheko F1 10:30 09:35 DVO-hal BENNEKOM Marjolein , Carlijn 
 

vd Kaa, ?? 

 

Zaaldienst:   
12.30 – 15.45 uur: Antoinette Vermeer  en Bart ten Brinke 
15.45 – 20.00 uur: Arnoud vd Kolk en Dicky vd Berg 
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Afschrijven, uiterlijk dinsdagavond bij : 

Sen, 1, 2, 3 bij aanvoerder   

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

D, E en F  jeugd Marjolein Kruithof 06-81386771   

Scheidsrechters Eloy Lischer 06-34594840 scheidsrechters@rheko.nl 

Zaaldienst         Wianda van de Borne      06-13483894 
 
Opstellingen: 
 
Rheko 1 en 2 zijn bekend 
 
Rheko 3: 
D: Carla Leeuwenburgh, Antoinette Vermeer, José Enkhof, Judith Rabeling,  Anke Dekker,  
     Wianda vd Borne, Lidewey Hoekstra 
H: Henk Schutten, Arjaan van Wijk, Harry Schoppers, Arnoud vd Kolk, Jos van Domburg, 
    Ronald Rusch 
 
Rheko A1:  
Dames: Julia Jurriens, Sophie Farkas, Femke van Duren, Karlijn Breedveld 
Heren: Bas Joosten, Job Langestraat, Rutger Kruithof, Sander Kruithof, Ties de Knegt, Tim Terlouw 
 
Rheko B1: Reserveshirts meenemen 
Dames: Babette Peelen, Dominique vd Berg, Sanne Mekkink, Simone Kragt 
Heren: Jesse Dorland, Marijn vd Burgt, Nick Goossens, Stijn Langestraat, Wesley Janssen 
 
Rheko B2:  
Dames: Eline vd Kracht, Emma Roelofse, Iris Fortuin, Isa Bochoven, Lindsey Bohmer 
Heren: Bart Daamen, Boris Berndsen, Roy vd Most, Glenn de Haas, Ruben de Boer, Stein Stolper,  
            Nick Eenkhoorn 
 
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, Elda Domi, Fleur Hartgers, Ember Lieuw a Pieuw, Lynn Mandemakers,  
              Noor Mennink, Defne Salman, Lana Derksen 
Heren: Tycho Deltenre, Jesse Hoekstra, Ricardo Bosma 
 
Rheko E1 
Dames: Jet v/d Borne, Jara Erpeka 
Heren: Pim Dekker, Thijs Terlouw, Sacha te Wildt, Guus Witteveen 
 
Rheko E2 
Dames: Hayley de Geest, Isa v/d Voort 
Heren: Bram Jurriens, Bart Smeenge, Lucas Zeilmaker, Leon Zeilmaker 
 
Rheko E3 
Dames: Sophie Nijenhof, Lisa Riebroek,  Evelien Kemperman 
Heren: Jesper Ouwens, Rudmer v/d Weij 
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Rheko F1 
Dames: Wies v/d Borne, Marit Erpeka, Emma v/d Kaa, Maud Hartgers, Yumi Lieuw a Pieuw 
Heren: Thijmen Elbertsen 
 
 

 Ander Rhekonieuws. 
 

 Rhekofeest op zaterdag 1 februari 
Elders op het info vindt je een flyer met de uitnodiging voor het Rhekofeest: Proud 2B Fout. Dit feest op 
1 februari begint om 20.00 uur. Ga alvast op zoek naar een fout outfit. De entree bedraagt € 1,00. 

 

 Zoeklichtenspel 
Op 7 februari is weer het zoeklichtenspel. We verzamelen vanaf 19.30 uur in de Korf en gaan om 20.00 
uur van start. Om 22.00 uur worden de deelnemers en de chauffeurs weer terug verwacht in de Korf 
We hopen natuurlijk op weer veel enthousiaste deelnemers, maar zijn ook nog op zoek naar mensen die 
het leuk vinden om opdrachtpost/adres of jager/chauffeur te zijn. 
In verband met de voorbereidingen vragen we je aan te melden voor uiterlijk vrijdag 24 januari, maar 
hoe eerder hoe liever! 
Aanmelden als deelnemer en als hulp kan beide via ons mailadres recreatiecommissie@rheko.nl 
  
De Recreatiecommissie: Anke Dekker, José Enkhof, Paula Jurriëns en Veronique Joosten 
 

 Zaaldienstrooster. 
Hierbij het zaaldienstrooster voor de rest van het zaalseizoen. Als je niet kunt dan graag zelf ruilen maar 
dit wel melden bij Wianda. Er zijn helaas nog enkele plekken niet ingevuld. 
25 januari: 12.30 – 15.45 uur: Antoinette Vermeer en Bart ten Brinke 
       15.45 – 20.00 uur: Arnoud vd Kolk en Dicky vd Berg 
1 februari: 13.30 – 16.45 uur; Paul Elderman en Rianne Jansen 
       16.45 – 20.00 uur: Wesley Janssen en reserve Rheko 2 
8 februari: 12.15 – 14.30 uur: Gertilde Hooijer en A2 
       14.30 – 17.00 uur:  Rheko A1 en ?? 
15 februari:13.30 – 16.30 uur; Rheko 2 en Nick Goossens 
        16.30 – 19.30 uur:  Wesley Janssen en Rheko 2 
7 maart:       9.30 – 12.00 uur: Lidewey Hoekstra en Arnoud vd Kolk 
       12.00 – 14.30 uur: Rheko A2 en A1 
14  maart:   9.30 – 12.45 uur: Stephanie Venema en ?? 
       12.45 – 15.30 uur: Ronald Rusch en ?? 
21  maart:  13.00 – 16.15 uur: Rheko 2 en ?? 
       16.15 – 19.30 uur: ?? 
 28  maart: In de Dumpel  9.30 – 12.30 uur: Rheko B1 en ?? 
        12.30 – 15.15 Lidewey Hoekstra en ?? 

 

Wedstrijdverslagen. 
Olympia '22 E2 - Rheko E3 : 5 - 9 
Vandaag mocht ik jullie coachen in de kraker tegen de eerste plaats. Bij aankomst zagen we al dat wij 
een flink stuk kleiner waren dan Olympia. We werden aan het begin een beetje overdonderd en waren 
nog niet echt scherp. Na 10 minuten stonden we 4-0 achter. De ouders van de tegenstanders dachten al 
dat dit een mooie score voor ons, maar helaas voor hun kwamen we nadat we 5-0 achterstonden 
kwamen we los. Ons tempo ging omhoog en we werden fanatieker. Door dat we zo snel naar de 
overkant gingen konden de lange spelers van Olympia ons niet bij houden. We waren niet meer te 
stoppen. Sophie verdedigde het lange meisje werkelijk fantastisch. Lisa was superbelangrijk in de 
omschakeling en als aanspeelpunt. Wies volgde alle tips goed op en haar meisje kon niet meer schieten. 

mailto:recreatiecommissie@rheko.nl
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Jet was goed op dreef. Rudmer stond te rebounden alsof hij nooit anders deed. En Jesper deed precies 
wat ik uitlegde en scoorde een prachtgoal. Super leuk om te zien dat jullie al zo veel geleerd hebben in 
de E. Ik ben trots op jullie en vond het leuk jullie weer eens te coachen! Marjolein 
 
Rivalen E1 - Rheko E2: 5 - 4. Strafworpen: 4-5. 
Wat een wedstrijd! Eigenlijk had de stand net als de strafworpen moeten zijn, maar helaas. Werkelijk 
alles ging goed in deze wedstrijd. Vrij lopen, snelheid, gooien, vangen, schieten. Wat een geweldig goed 
team zag ik vandaag. 
Aandachtspunten zijn misschien, dat we veel meer doorloopballen kunnen maken. Nu komen we toe 
lopen en lopen niet richting korf, maar er juist vandaan. 
En ook op grote afstand het schot pakken. Nu staan we toch nog dicht bij de paal als we schieten, maar 
er zijn er best wat die ook van grote afstand kunnen schieten. Gaan we volgende wedstrijd zeker doen! 
 
Rheko E1 - KVZ E1: 5 - 17 
De stand lijkt misschien een andere wedstrijd te schetsen, maar ik wil dit stukje beginnen met hoe trots 
ik op onze E1 ben. We wisten allemaal dat dit een lastige wedstrijd ging worden, maar vanaf minuut één 
deed iedereen z'n best. Zij waren allemaal lang, maar we gooiden er goed omheen. We speelden mooi 
rond de korf en zochten goede kansen. De enige reden waarom we in de rust achter stonden is omdat 
KVZ alle kansen ongeveer benutte, terwijl wij er veel meer hadden. In de rust zeiden jullie zelf ook dat 
het goed ging, wat volledig terecht was, de stand deed er vandaag niet toe. Helaas was de energie op in 
het laatste stuk, waardoor KVZ kon blijven aanleggen. De uitslag is erg geflatteerd, want jullie hebben 
ontzettend hard gewerkt! Jara heeft vandaag goed onze tips opgevolgd en uiteindelijk gescoord, omdat 
ze geen moment opgaf! Thijs was vandaag weer super fel en had ook een prachtig afstandsschot. 
Sacha maakte vandaag hele mooie aangeefjes en heeft er wat ballen tussenuit getikt. Guus was 
vandaag onze echte rebounder en heeft heel veel extra meters daarvoor gemaakt! Jet gaf ons spel echt 
de snelheid, ze speelde snel door en zette snel een aangeef neer. Pim kon daar van profiteren met een 
aantal prachtige doelpunten, waaronder één in de laatste seconde waarmee we de wedstrijd positief 
hebben afgesloten. Ik hoop vooral dat jullie ook trots zijn op jezelf, want dat jullie zo moe waren zien wij 
alleen maar als een goed teken ;). Als we wat rustiger gaan schieten kunnen wij op deze manier van 
iedereen winnen, goed gewerkt allemaal! Groetjes, Tessa en Reina  
 
Rheko D1 – Devinco D3: 9 - 0 
Zaterdag liet de D1 weer een mooie wedstrijd tegen Devinco zien. Voordat de wedstrijd begon vroeg ik 
nog aan ze “hebben we er zin in?” Het antwoord was “jaa”. Dat beloofde wat te worden. Iedereen deed 
goed mee met het inschieten en ze gingen er stuk voor stuk in! Toen de wedstrijd was begonnen, liep 
het allemaal wat stroef en moeizaam. Maar de D1 zou de D1 niet zijn als ze dit niet samen zouden 
oplossen, en dat ging super goed! De tweede helft ging het stukken beter! Er werden mooie ballen 
gegooid, mooie doorloopballen gescoord en verre afstand schoten! Het was weer een leuke wedstrijd, 
en het was leuk dat iedereen het zo naar zijn zin had. Dit maakte dan ook dat we 8-0 hebben 
gewonnen!!! Wij zijn trots! 
 
Rheko C1 – DOT C1: 17 - 1 
Mélynas B1 – Rheko/Sios B2: 19 – 4 
Rheko B1 – Reehorst B1: 14 – 10 
 
Rheko A2- DKOD A1: 12 - 10 
Vandaag was er in de Hangmat een zeer spannende wedstrijd tussen de nummer 1 en nummer 2 van 
de competitie van de A2. Alle spelers en de coach waren ruim op tijd. De opdracht van de coach was 
scherp beginnen en minimaal 4 doelpunten voorkomen. Het scherp beginnen is gelukt en 4 doelpunten 
voorkomen ook, maar helaas duurde dit niet lang. DKOD was de eerste helft gewoon gehaaider dan 
Rheko. In de rust stond DKOD een punt voor, dus weer een achterstand net als de aflopen weken. 
Inmiddels weten we dat de A2 een comeback team is en ook deze week lieten ze dat weer zien. DKOD 
scoorde nog een keer vlak na rust, maar toen begon de opmars van de A2. En de achterstand werd 
omgebogen in een voorsprong van 3 punten. Mede dankzij het enthousiaste publiek (super leuk dat jullie 
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er allemaal waren!) De punten zijn weer binnen en we staan bovenaan! Lekker gedaan :) Dick, super 
bedankt dat je ook onze wedstrijd nog wilde fluiten!!!!!!!! Op naar de kraker tegen Wageningen. 
 
ASVD A1 – Rheko A1: 11 – 13 
Wie binnenkomt bij ASVD, is meteen klaar voor de wedstrijd. De met rioolbuizen versierde zaal is een 
voorbeeld van afgrijselijk slechte toegepaste kunst, die weinig in je los maakt behalve woede. De 
Goedkope noch goede koffie versterkt dat gevoel dan ook zeker voor de coaches, ouders en 
bankspelers. Een betere voorbereiding is er niet! 
 
De eerste minuten kwamen we meteen op een achterstand. Een heer van ASVD schoot er 2 achter 
elkaar in, volgend door een serie andere goals waarvan maar enkele van ons waren. De heer schoot 
goed en juichte uitbundig. De vraag luidt dan, hoe schakelen we goede spelers uit. 
Het werd opgelost door Bas naar het andere vak te halen. Toch is er geen reden voor paniek als een 
iemand veel scoort. 'Niemand houdt dat een hele wedstrijd vol', vertelt Onno. 'Nu pieken zij, dadelijk wij.' 
Om te pieken moet je wel een bepaalde instelling hebben, iets wat wij nog miste. We gaven, hoewel dat 
anders afgesproken was, nog niet genoeg druk. De laatste 15 minuten van de eerste helft zagen we 
daar een ommekeer. Er werd meer geroepen en gejuicht, en we kwamen rustig terug van een 
achterstand. 
 
Door mijn blessure zit ik in de rust niet meer in de kleedkamer, te luisteren naar de prachtige speeches 
van onze coaches. Maar ik hoor ze nu vanaf de bank. We groeien als spelers, maar zij groeien ook als 
coaches. Ze geven betere tips, passen zich beter aan de wensen van de spelers aan en zijn zelfs nog 
gezellig af en toe. We mogen niet vergeten dat een goede coach evenzeer het verschil kan maken net 
als een goede speler. Hulde aan de coach. 
 
25:50 van de tweede helft, we stonden gelijk met 7:7. Iedereen had de lust om te winnen. De duels 
werden fanatieker en de instelling was fel. Toch kwamen we niet op een grote voorsprong. Het ging vrij 
gelijk op. De spanning bouwt zich op, en dan gaan we fouten maken. We hadden rommelige aanvallen 
en verdedigend kregen de tegenstanders een mengelmoes van meer en minder druk. De zaal werd dan 
ook gevuld met het krakende geluid van keelsnoepplasticjes, een indicator voor een onrustige Onno. 
Toch bleven we op een voorsprong. De laatste goal in de laatste paar minuten was door Lotte. Een mooi 
cadeau van en voor onze wissel van de A2 gaf ons 3 punten voorsprong met nog een paar minuten op 
de klok. We hebben misschien wel geluk gehad, want de tegenstander had makkelijk gebruik kunnen 
maken van onze fouten in de tweede helft. 'Bij een betere ploeg word je gewoon afgeslacht' was dan ook 
het oordeel van Onno. Maar het was geen betere ploeg. En dus mochten we naar huis met de winst van 
10-13 op ASVD. Kusjes Ties 
 

Regio 5 – Rheko 3: 19 -8 

 

Oost Arnhem 3 - Rheko 2: 23 - 14 

Vandaag mochten we het opnemen tegen de koploper uit onze poule, oost-arnhem 3. Zij hadden alles 
nog gewonnen, het beloofde dus een zware wedstrijd te worden. In de eerste helft kwamen we nog 
aardig mee. De aanvallers uit Arnhem waren zuiver, waardoor we veel druk moesten geven. Dit met het 
risico dat de doorloopbal makkelijker ging voor oost-arnhem. We gingen de rust in met een 11-7 
achterstand. In de tweede helft konden we het tempo wat oost-arnhem hanteerde helaas niet meer 
bijhouden. Ook maakte wij erg veel „simpele‟ fouten waardoor de Arnhemse ploeg kon profiteren. Na 60 
speelminuten hebben we uit eindelijk verloren met 23-14. Volgende week spelen we weer een 
thuiswedstrijd. We nemen het dan op tegen onze directe concurrent, DVO 6. Zij staan 2 punten onder 
ons, dus een belangrijke wedstrijd. We hopen jullie allemaal a.s. zaterdag om 17.10uur in de Hangmat te 
zien.  Hup die blauwe!  
 
Duko 1 – Rheko 1: 24 - 19 



Rheko Info seizoen 2019-2020 

 

 

 

  

7 

 



Rheko Info seizoen 2019-2020 

 

 

 

  

8 

 



Rheko Info seizoen 2019-2020 

 

 

 

  

9 

 


