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Omdat er eind van deze week gestaakt wordt in het onderwijs kwam vanuit SC Rheden het initiatief tot 
het spontaan organiseren van een sportochtend voor de kinderen van groep 3-8. Daar werken we 
natuurlijk graag aan mee. 
Aangezien we nog niet weten op wat voor opkomst we mogen rekenen, kan het zijn dat we graag meer 
hulp zouden willen hebben. 
Dus als mensen het leuk vinden en vrijdag beschikbaar zijn, kunnen ze een berichtje sturen aan 
recreatiecommissie@rheko.nl, of dit kenbaar maken aan Veronique Joosten of Gerda Koch. Dan hoor je 
woensdag of je hulp nodig is. 
 

 
 

 
Op 1 februari is er een fout feest in de korf na de wedstrijd van Rheko 1 (20:00 - 00:00 uur). 
Natuurlijk hopen we iedereen op het feest te zien, maar we zijn ook nog op zoek naar mensen die 
een deel van de avond bardienst willen draaien (hoe meer mensen, hoe korter iedereen achter de 
bar hoeft!). Mocht je mee willen helpen, stuur dan een berichtje naar Marjolein (06-81386771). 
Groetjes de B1 en A2 
 
  
Zaterdag: De volgende wedstrijden staan op het programma; 
01 - 02   

Rheko E1 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/
mailto:recreatiecommissie@rheko.nl
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Thuisteam Uitteam aanv Vertr. Accommodatie Plaats Coaches Scheidsr. Auto's 

Rheko 1 Reehorst '45 1 18:30 17:00 De Hangmat RHEDEN   KNKV   

Rheko 2 Fiducia 2 17:15 16:15 De Hangmat RHEDEN   ??   

Rheko 3 Diderna 2 16:00 15:15 De Hangmat RHEDEN   Tim   

                  

Antilopen A1 Rheko A1 16:40 15:00 Sportcentrum Buiningpark LEUSDEN Onno - Paula   van Duren, Farkas,  Kruithof, Terlouw 

Wageningen A4 Rheko A2 14:10 12:55 Het Binnenveld WAGENINGEN Tamara- Marten   Jalink, de Knegt, Bobbink, Hennink 

                  

Rheko B1 Elburg B1 15:00 14:15 De Hangmat RHEDEN Maarten - Marco Robin   

Rheko/SIOS  B2 Melynas B1 10:00 n.t.b. De Dumpel VELP GLD Damian     

                  

DVO C2 Rheko C1 14:00 12:50 DVO-hal BENNEKOM Eloy - Ellen - Luna   Buno Heslinga, Breedveld, Roseboom, v Brunschot 

                  

SEV D1 Rheko D1 16:15 14:55 De Pol ZELHEM ?? Mennink, Mandemakers,  Deltenre, Hoekstra 

                  

Rheko E1 Olympia '22 E1 14:00 13:30 De Hangmat RHEDEN Rutger- Reina Annemiek   

KVZ E4 Rheko E2 17:15 16:20 Hanzehal ZUTPHEN Gerda   vd Voort, Smeenge 

SEV E1 Rheko E3 15:15 14:10 De Pol ZELHEM ouder   Nijenhof, de Haan 

                  

Rheko F1 Wageningen F3 14:00 13:30 De Hangmat RHEDEN   Anouk   

 

 
 
 

Zaaldienst:   
13.30 – 16.45 uur; Paul Elderman en Rianne Jansen 
16.45 – 20.00 uur: Wesley Janssen en reserve Rheko 2 
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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:  
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:  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 
Heren: Tycho Deltenre, Ricardo Bosma 
Dames: Evi Dekker, Elda Domi, Fleur Hartgers, Ember Lieuw a Pieuw, Lynn Mandemakers,  
             Noor Mennink, Defne Salman, Lana Derksen, Jolein Bakker 
 
Rheko E1 
Heren: Pim Dekker, Thijs Terlouw, Sacha te Wildt, Guus Witteveen 
Dames: Jet v/d Borne, Jara Erpeka 
 
Rheko E2 
Heren: Bram Jurriens, Bart Smeenge, Lucas Zeilmaker, Leon Zeilmaker 
Dames: Hayley de Geest, Isa v/d Voort 
 
Rheko E3 
Heren: Jesper Ouwens, Rudmer v/d Weij 
Dames: Sophie Nijenhof, Lisa Riebroek, Evelien Kemperman 
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Rheko F1 
Heren: Thijmen Elbertsen 
Dames: Wies v/d Borne, Marit Erpeka, Emma v/d Kaa, Maud Hartgers, Yumi Lieuw a Pieuw,  
             Chelsea van Ee 
 

 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. 

 

 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. 
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 ?? 

 

 RHEKO KAMP 
Jeugdleden, noteer alvast. Rhekokamp is dit jaar van 3 tot 5 juli. 

 

Wedstrijdverslagen. 
DVO F4 - Rheko F1: 2 -10 strafworpen: 1-1 
Vandaag met vijf kinderen (want Yumi was helaas ziek :() naar de mooie hal in Bennekom. We spraken 
voor de wedstrijd af om snel over te gooien en fanatiek te verdedigden. We schoten uit de startblokken 
en kwamen 0-3 voor, met de superspeler bij DVO werd het was lastiger, maar jullie bleven doorgaan. De 
omschakeling was erg snel en verdedigend stonden we er goed bij. Marit liep heel goed vrij en tikte bal 
na bal er tussenuit. Emma maakt erg goed gebruik van haar lengte door elke bal erboven uit te pakken 
en ze was ook nog eens echt op schot vandaag. Maud gaf zoals altijd weer wereldpasses en Wies was 
weer onze ballenafpakker. Thijmen speelde zijn eerste wedstrijd en hij deed het supergoed! Jullie 
hebben het weer fantastisch gedaan. Op naar volgende week :) 
 
Rheko E3 - Olympus E2 6 - 4 (1-0) 
Vandaag mochten wij tegen een bekende tegenstander en dat met ons eigen team. Jaja, je leest het 
goed! Vandaag hebben wij gespeeld zonder reserves van andere teams. Nadat de zaalvoetballers de 
zaal verlaten hadden was het tijd voor de echte sport. Na de wekelijkse bespreking over jullie liefde voor 
snoep en hoe moe jullie allemaal waren, was het tijd voor focus. Na een fanatieke warming-up kwam 
onze scheidsrechter ietsjes te laat aan. Maar dat kon de pret niet drukken. Na wel bekende opstart 
problemen, vonden we de korf. Na een goede omschakeling vanuit de verdediging werd de bal hard 
naar de andere kant gegooid om vervolgens te schieten. Wat resulteerde in een 3-0 ruststand. En daar 
kwamen onze welbekende opstart problemen weer. Olympus maakten hier gretig gebruik van en 
kwamen zelf 3-4 voor, of was het nou 3-3? Een ouder van Olympus was erg overtuigd van het 4e 
doelpunt en kwam dat tegen Julia en mij vertellen. Nou ja vertellen, hij paste het aan op het scorebord. 
Dit lieten wij niet gebeuren, wat resulteerde in een discussie. Uiteindelijk doorgespeeld met een stand 



Rheko Info seizoen 2019-2020 

 

 

 

  

5 

van 3-4. Onrecht daar houden wij niet van en dus scoorde Lisa de aansluitingstreffer. Je zal wel 
begrijpen dat wij hier erg hard om juichte, en ook zeker omdat die boze ouder nog steeds achter ons 
stond. Ties deed het fluitje al in zijn mond om het eindsignaal te fluiten, echter scoorden wij ook nog van 
ver in het fluitsignaal. Je raad het misschien al, de boze ouder van Olympus was het hier niet mee eens. 
Alleen konden wij niet twee keer het onderspit delven dus bleven wij doorgaan totdat het doelpunt 
goedgekeurd werd en met succes. Eindstand 6-4. 
Vandaag veel leerpunten uit de wedstrijd gehaald waar wij op gaan trainen. Al met al zijn wij wederom 
trots op jullie!! Ene een leuk feitje: Olympia, onze directe concurrent, heeft verloren dussss WIJ STAAN 
BOVENAAN, JA WIJ STAAN BOVENAAN!! 
PS: jullie hebben je snoep nu gehad dus ik wil geen appjes meer van jullie ouders over jullie tekort aan 
snoep ;)  
Tot de volgende keer maar weer 
Groetjes de schreeuwende coach, Jaron !! 
 
Apeldoorn E1 - Rheko E1 10 - 6 
Vandaag in het ochtendgloren op weg naar het hol van de leeuw, het Zuiderpark. De zaal met houten 
vloer en ouders die vergeten dat dit niet de plaatselijke voetbalclub is, maar gewoon kinderen die 
korfballen voor de lol. Bij aankomst was het erg druk in de zaal. Overal rennende en schreeuwende 
kinderen, maar de sterren van de E1 bezwijken niet onder groepsdruk. Met zijn vijven zaten ze op de 
bank moppen te vertellen. Na de chaotische voorbereiding begon de wedstrijd net zo chaotisch. 
Iedereen stond klaar, maar de F-jes deden er iets langer over. Zo stonden we 2 minuten in het veld te 
wachten tot we konden beginnen. Toen het eenmaal zover was, begonnen we erg sterk. De eerste goal 
was voor ons. Maar het was al snel duidelijk dat Apeldoorn het betere van het spel had. Ze bogen de 0-1 
achterstand om naar een 3-1 voorsprong. Bij elke goal van Apeldoorn klonken er vage feesttoeters van 
de tribunes, maar wij gingen er alleen maar beter van spelen. Het werd nog 4-1, maar toen waren we 
klaar met het vervelende geluid en ging de deur dicht. We maakten de 4-2 en dat was de start van een 
gelijkopgaande fase. De ene goal werd afgewisseld met de andere goal, insgelijks voor verdedigende 
acties en goede passes. Het was een leuke wedstrijd om te kijken en als ik naar de gezichten van de E1 
kijk, op momenten ook om te spelen. Het laatste stukje gingen we in met een 7-5 stand, er was nog niets 
verloren. Helaas was de scherpte in de afronding verdwenen en kon Apeldoorn uitlopen tot vier verschil. 
Uiteindelijk speel je een goede wedstrijd, maar verlies je op de killermentaliteit van Apeldoorn. Is dat 
publiek toch ergens goed voor. 
Jet domineerde het spel vandaag, met doelpunten en aangeefjes, Pim maakte zijn heer helemaal gek 
met hoe hij telkens weer vrij stond, Thijs heeft vandaag geleerd hoe hij de doorloopbal moet verdedigen 
en heeft dat de tweede helft top gedaan, Jara was onopvallend maar foutloos, als een soort motor 
passte ze de rest vrij, Sacha speelde zijn beste wedstrijd van het seizoen. Als een muur hield hij de 
verdediging potdicht. 
Guus was ziek, dus bij deze, Beterschap Guus!  
Groetjes Reina, Tessa en Rutger 
 
Keizer Karel D1 – Rheko D1 4 - 16 
Vandaag de wedstrijd tegen keizer-karel. Zij hadden tot nu toe 0 punten en wij al 8 dus we begonnen vol 
goede moet aan de wedstrijd. In de eerste paar minuten scoorde we meteen maar zij scoorden ook 
meteen. Het leek er dus op dat we ze hadden onderschat. Maar Rheko kreeg door hoe we gemakkelijk 
tot kansen konden komen en zo ook al in de eerste helft veel doelpunten te scoren. We hadden veel 
over in de aanval en daardoor duurden de aanvallen heel lang en scoorde we bijna elke aanval!! 
Verdedigend hadden we het niet zo lastig. Dat zorgde ervoor dat we soms lekker aan het kletsen waren 
en vergaten dat we ook moesten verdedigen. Hierdoor kwam Keizer-karel een paar keer tot scoren. In 
rust stond het 3-10. In de rust afgesproken om scherp te blijven in de verdediging zodat ze niet meer 
zouden scoren. Aanvallen gingen we erop letten dat we niet meer gaan schieten wanneer we verdedigd 
worden want dit gebeurde de eerste helft wel een aantal keer. Jullie kregen de opdracht om degene die 
nog niet gescoord hadden ook te laten scoren. Dit hebben jullie de tweede helft heel goed gedaan!! Er 
werd goed samenwerkt en goed gekeken naar hoe we een kans konden creëren. Jullie hebben allemaal 
hard gewerkt, goed gedaan !!  



Rheko Info seizoen 2019-2020 

 

 

 

  

6 

 
 
 
 
 
Rheko A1 – EKVA A1 14 - 11 
We hadden dezelfde scheidsrechter. De tegenstanders hadden fel gekleurde schoenen en de heren 
waren even breed als lang. Het was dezelfde formule als de eerste wedstrijd van het seizoen. Dé 
wedstrijd waar we prachtig spel hadden neergezet én er een waar spektakel was ontketend. Zouden we 
dit nog een keer kunnen regelen?  
 
Vandaag mocht ik na 8 weken eindelijk de spijkerbroek weer omruilen voor het sportbroekje. Ik zat op de 
bank als wissel, en had er zin in. De bloeddruk was dan ook zeker hoger dan voorheen, vooral als je in 
de eerste minuten 3-0 achter komt te staan. EVKA gaf krachtig spel, het overrompelde ons in het begin 
een beetje. Echter was dit maar van korte duur. Onze hoge druk op de ballijnen zorgen ervoor dat veel 
ballen over de lijn of in onze handen werden gegooid.  
We gooiden in de aanval fenomenale diagonale lijnen zoals ik het nog nooit eerder had gezien. Er 
gingen veel ballen in en onze voorsprong werd groter. Nu was het EVKA die overrompeld werd. De 
theorie geluid is kracht was hier zeker van toepassing. We waren fel tegen de tegenstander en het 
publiek liet zich meenemen in het schouwspel. Toch komt er aan elk hoogtepunt een einde. Aan het 
einde werden onze prachtige diagonale ballen ingeruild voor slechte passes rond de paal en te korte 
schoten. We gingen de rust in met een kleinere voorsprong dan had gekund.  
 
De tweede helft was van start gegaan. Na 8 weken kreeg ik nu eindelijk mijn nodige minuten. Ik maak de 
wedstrijd dan ook zeker anders mee dan vanaf de kant, waar ik veilig met een notitieboekje de wedstrijd 
volg. Ik vond dat we hetzelfde niveau lieten zien als de eerste helft, met de nodige ups and downs. 
Hierdoor liepen we niet erg uit op de tegenstander. Het was precies dezelfde spanning als de eerste 
wedstrijd van het seizoen. Een prachtige eersteklaspot, met gepaste agressie, akkefietjes, duwpartijen 
en vooral wilskracht om te winnen, zowel bij ons als bij het publiek. Precies zoals de eerste wedstrijd van 
het seizoen. De laatste tien minuten. De verlossende goal die ons één puntje voorsprong gaf op EVKA, 
we schreeuwden het uit. Vanaf toen kon het alleen nog maar meer worden. Het was eindelijk het 
moment dat we uitliepen op hen. We sloten de wedstrijd zakelijk af, aldus Rutger. Door de bal lang in de 
aanval te houden kon EVKA niks anders meer dan hopen. Maar het mocht niet baten. We wonnen met 
14-11 en spelen nu mee in de top 3 van het klassement. We moeten nu doorpakken. Als we dit zo 
houden, eten we binnenkort op kosten van de sponsor bij een restaurant. En zeg nou eerlijk, is dat niet 
waarvoor we het doen? 
 
Rheko 2 – DVO 6: 21 - 4 
Vandaag had Rheko 2 een wedstrijd tegen onze gasten uit Bennenkom voor ons een onbekende 
tegenstander. Na de wedstrijd van vorige week tegen Oost-Arnhem waren we nu allemaal gebrand om 
de punten in Rheden te houden. Na een goede speach van onze Eddy waren we er allemaal klaar voor. 
Iedereen begon fel aan de wedstrijd, we voerde het spel goed uit en waren allemaal positief naar 
elkaar.  De eerste helft begon super goed de afronding was fantastisch. De rust stand was 10-1 voor 
Rheko. In de rust weigerde iedereen de mandarijnen van onze Eddy, dit kwam omdat meneer 
Wintermans ze niet had gepeld. In de rust hebben we een aantal afspraken gemaakt, we zouden vrij 
gaan spelen omdat niemand druk kreeg van de tegenstanders. Vol goede moed ging iedereen de 2e 
helft in. In de 2e helft duurde het even voordat onze kansen erin vielen, onze aanvallen waren goed 
maar we scoorde niet. Door onze schotkanon Suus kwam iedereen weer in de wedstrijd. De 2e helft 
heeft iedereen zijn best gedaan om DVO zo goed mogelijk van het scoren af te houden. Helaas was 
daar aan bijna het einde van de wedstrijd de 2e tegentreffer iedereen baalde hier enorm van. De 
eindstand was uiteindelijk 21-4. Iedereen van Rheko heeft vandaag gescoord, we hebben goed 
samengewerkt en voor elkaar gespeeld. 
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Lieve mensen van DVO 6, we hopen dat jullie geen slapenloze nachten hebben vanavond. Tot de 
volgende keer maar weer in Bennekom. Dit is namelijk 28 maart, jullie hebben dus nog even de tijd om 
te trainen. 
 
We hopen dat we jullie allemaal volgende week weer zien, we hebben jullie steun hard nodig. We 
mogen het opnemen tegen Fiducia 2 uit Vleuten. 
 
XXXXXXXXXXXX 
JOE JOE      Devi , Paul en Jaron 
 
Rheko 1 – Sparta (N) 1 19 - 27 
Vandaag speelden wij, in een goed gevulde Hangmat, de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe jaar. De 
nummer twee uit de poule, Sparta Nijkerk, was de tegenstander. We wisten dat het een dynamische, 
goed op elkaar ingespeelde ploeg was dus het beloofde een zware wedstrijd te worden.  

Dit bleek direct in de eerste twintig minuten. Wij hadden moeite om goede aanvallen op te zetten. Sparta 
kon veelvuldig de bal onderscheppen voordat er goede kansen genomen waren. Verdedigend hadden 
we moeite met de loepzuivere tegenstanders die vanuit alle hoeken raak schoten. 
Na twintig minuten was het daarom ook al nodig om drie wissels toe te passen. We gingen de rust in met 
een 8-17 achterstand.  
 
Je hoopt dan vooral dat Sparta deze lijn niet doorzet en er een monsterscore ontstaat. De tweede helft 
hebben we ons goed herpakt en Sparta weer tegenstand geboden. We wonnen de tweede helft dan ook 
met 11-10 waardoor de eindstand 19-27 werd. Al met al hebben we vandaag verloren van een betere 
ploeg.  
 
De komende twee wedstrijden zullen wij spelen tegen de nummer laatst en één na laatst uit onze poule, 
Reehorst’45 en Kesteren. Zij hebben respectievelijk 4 punten en 2 punten achterstand op ons. 
Om niet in degradatiegevaar te komen moeten wij deze wedstrijden winnen.  
Daarom zien we jullie graag allemaal aankomende zaterdag, 1 februari, weer in de Hangmat. De 
wedstrijd tegen Reehorst’45 start om 18.30uur.  
Na de wedstrijd is er in de Korf het Rheko feest georganiseerd door de A2 en B1.  

 
Zwaluwen MW1 – Rheko MW1 13-9 
Rheko E2 – Olympus’58 E1 14-4 
SDO (V) C1 – Rheko C1 3-17 
Rheko/Sios B2 – Wiko/Aladna B1 5-6 
Devinco B1 – Rheko B1 2-3 
Rheko 3 – Sios 1 7-14 
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