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     Rheko    info 24  7 – 13 februari  2022.  

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

  
 
 

 
 

Van het Bestuur, 
 
Hierbij een dringend verzoek aan de spelende leden en de trainers/coaches vanaf 13 jaar 
om bij binnenkomst in de Hangmat en/of De Dumpel een mondkapje te dragen. Ook al is 
het maar een kort stukje. Doe het en wijs elkaar erop. Neem je verantwoordelijkheid. 
 
Dinsdag: Rheko  3 dames 1 en Rheko 4 traint om 20.30 uur in de Dumpel in Velp. 
08 – 02 
 
Woensdag:   De jeu de boulers komen naar de Korf toe om elkaar weer te ontmoeten. 
09 - 02  
 
Donderdag:  Rheko dames 1 en Rheko 4 trainen om 20.00 uur in De Hangmat 
10 – 02 
  
Vrijdag: Oud papier actie!  
11 – 02 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: 
Jos van der Burgt, Jan Erpeka, Alfred Leeuwenburgh, Jolanda Kruithof, Jos van Domburg 

 
Zaterdag Vandaag is het programma in de Hangmat als volgt: 
12 - 02  10.00 – 11.00 uur kidsclub 
  Vanaf 11.15 uur wordt er competitie gespeeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

aanv vertrek Locatie 
 

Coach  Scheidsr. Auto's 

Rheko 1 Devinco 1 14.35 13.25 De Hangmat     André 
  Rheko 2 Devinco 2 13.25 12.25 De Hangmat     Vincent Peter?? 

 Duko 2 Rheko 3 15.35   Triominos    Duiven   
  Rheko 4 SEV 4 12.15 11.45 De Hangmat  

  
Vincent 

 

 
    

      Reehorst’45 A1 Rheko A1 13.05 11.50 ‘t Riet    Ede Eloy   Langestraat, v Duren, Dorland, Janssen 

         

De Meeuwen B2 Rheko B1 14.15 12.45  Meeuwen-hal Putten Tamara/Kirsten   
Breedveld, vd Burgt, Terlouw, v 
Brunschot 

Mélynas C1 Rheko C1  9.50 8.55 De Boehle Eerbeek Tim   Domi, Salman, Deltenre, Mennink 

         Wageningen D3 Rheko D1 12.10 11.10 Binnenveld Wageningen Rutger/Annemiek 
 

Dekker, te Wildt, vd Voort, Smeenge 

Rheko D2 DLKV D1 11.15 10.45 De Hangmat 
 

Jaron/Julia Sander 
         

   
  

 Regio E1 Rheko E1 11.30 10.25 De Wieken Vaassen Sanne/Babette   Hartgers en Hartgers 

SIOS E1 Rheko E2 11.45 11.05 De Dumpel Velp Femke/Tessa   Witteveen, Poyraz 

  

  

     

  

  

   
  

 Zondag 13 februari 2022 
 

  
     Wedstrijd 

 
aanv vertrek Locatie 

 
Coach  Scheidsr. Auto's 

Rheko Dames  1 Fortuna ’74 2 10.50 10.20 De Hangmat  
 

Anouk  Dick 
  

 

Zaaldienst:  
11.00 – 12.30 uur: Joep ten Brinke en Mees Mandemakers 
12.30 – 15.45 uur: Bas Joosten 
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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, Eloy Lischer, Maarten van den Berg 
 
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, Tamara Burghardt, Susanne Harmelink, Rianne Jansen 

 Sanne van der Teems, Stephanie Venema 
Heren:  Peter van den Berg, Paul Elderman, Vincent Koch, Daniël Middel,  
            Jaron van Zoest,   
 
Rheko 4: 
Dames: Carla Leeuwenburgh, José Enkhof 
Heren:   Harry Schoppers, Jens Dekker, Arjaan van Wijk, Jos van Domburg, Henk Schutten 
 
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,Sanne Mekkink 
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, Sam van Brunschot, Mees Mandemakers 
 
Rheko C1:  
Dames: Evi Dekker, Elda Domi, Fleur Hartgers, Lynn Mandemakers,  
              Noor Mennink, Defne Salman, Jolein Bakker, Lana Derksen 
Heren:  Tycho Deltenre 
 
Rheko D1 
Heren: Pim Dekker, Thijs Terlouw, Guus Witteveen, Bram Jurriens, Bart Smeenge, Sacha te Wildt 
Dames: Jet v/d Borne, Jara Erpeka, Isa v/d Voort, Deborah Bosma 
 
Rheko D2 
Heren: Rudmer v/d Weij, Arendo Christ 
Dames: Lisa Riebroek, Fajah van Dijk, Evelien Kemperman, Wies v/d Borne, Marit Erpeka,  
             Emma v/d Kaa, Lana Derksen, Lynn Mandemakers 
 
Rheko E1 
Heren: Sepp Blok 
Dames: Ella Hartgers, Maud Hartgers, Jente Grotenbreg, Marlou Roos 
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Rheko E2 
Heren: Jasper Harwig, Michael Poyraz, Tim Smeenge 
Dames: Berber v/d Weij, Julia Witteveen, Jasmijn van Velsen 
 

 

 Ander Rhekonieuws. 
 

 Programmawijziging 
De wedstrijd Rheko A1 – Devinco A1 die afgelopen zaterdag niet gespeeld is, wordt ingehaald op 
zaterdag 26 februari om 13.15 uur. De wedstrijd wordt gespeeld in Theothorne te Dieren. 
 

 Walking korfbal 
Met OldStars walking korfball wil Rheko een aangepaste spelvorm voor korfbal en andere sportieve 
activiteiten bieden. Deze spelvorm is bedoeld voor iedereen die op een gezonde manier wil blijven 
sporten, denk hierbij aan oud spelers maar ook diegene die geblesseerd zijn en toch in beweging willen 
blijven. 

Deze spelvorm staat onder begeleiding van een OldStars begeleid(st)er en/of trainer. In principe kan 
iedereen meedoen. De trainingen zijn op vrijdagmiddag. Na elke training van 60 minuten sluiten we af 
met koffie/thee of ander drankje. 

Heb je interesse om lid te worden, een proeftraining te volgen of heb je vragen? Mail dan naar 
rhekowalkingkorfball@gmail.com. We zullen medio april op het veld starten. 
Kijk ook op: https://oldstars.nl/club/rheko/  

 

 Ledenmutaties 
Ben je verhuisd, heb je een nieuw mobiel nummer of een ander e-mail adres geef dit dan ook  door  aan 
Rheko. Dit kan door een mailtje te sturen naar rheko@planet.nl. 
We merken ook dat een aantal leden geen vaste telefoon meer hebben. Is dit bij jou ook van toepassing 
stuur dan ook een mailtje naar rheko@planet.nl. 

 

 Nominaties Rheko-(Jeugd)-Topper 2021 
De nominatiecommissie, bestaande uit Anke van Duren, Jetske van Amerongen en Harry Schoppers 
heeft uit de voordrachten de volgende leden van Rheko genomineerd voor verkiezing tot Rheko Topper 
2021: 
 
Bij de volwassenen: Femke Mennink, José Schutten en Onno Ettema. 
Bij de jeugd: Fleur Hartgers, Jesse Dorland en Tim Terlouw. 
De kandidaten zijn vermeld op alfabetische volgorde voornaam. 
 
Alle leden kunnen nu stemmen via de volgende link:  
https://www.thesistoolspro.com/survey/ubjaz61e4175101b17 
Vul wel je naam in als je stemt anders is jouw stem niet geldig. Maandagavond waren er 59 
stemmen uitgebracht maar op 22 formulieren stond geen naam van de invuller, dus is de stem ongeldig. 
Bij jeugdleden mogen de ouders ook namens hun zoon of dochter stemmen. Stemmen kan t/m 
dinsdag 15 februari, maar doe het nu gelijk, zodat je het niet vergeet. Op de bestuursvergadering 
van 16 februari bepaalt het bestuur hoe de uitslag bekend gemaakt zal worden. Dat zal afhangen van de 
dan geldende beperkingen ten gevolge van Corona. De redenen om iemand voor te dragen en te 
nomineren lees je hieronder.  
 

mailto:rhekowalkingkorfball@gmail.com
https://oldstars.nl/club/rheko/
mailto:rheko@planet.nl
https://www.thesistoolspro.com/survey/ubjaz61e4175101b17
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Kandidaten voor RHEKO-TOPPER (19 of ouder op 1 januari 2021) 

 
Femke Mennink 
Femke is een hele aardige vrouw en zij heeft samen met José een groot aandeel gehad in de 
speculaasactie van dit jaar. Een pittige taak, die niet veel mensen over zouden willen nemen. 
 
José Schutten 
José is enorm druk geweest voor Rheko. Naast dat ze het voorzitterschap op zich genomen heeft, is zij 
de motor achter de speculaas actie, fluit ze nog regelmatig. 
 
Onno Ettema  
Heeft samen met Rogier en Gerda de kidsclub en samen het Hans Mandenmakers de 
sponsorcommissie nieuw leven ingeblazen. 
 

 
Kandidaten voor Rheko-jeugd-TOPPER (18 of jonger op 1 januari 2021) 
 

Fleur Hartgers 
Fleur is ondanks haar jeugdige leeftijd al vaak aanwezig als begeleider van de kidsclub. Super dat ze dit 
al doet. 
 
Jesse Dorland 
Jesse is dit jaar zowel gaan trainen geven aan 2 teams als gaan fluiten bij de jeugd. Wanneer er ergens 
hulp wordt gevraagd meldt Jesse zich bijna altijd aan. Hij is gewoon een topper. 
 
Tim Terlouw 
Een betrokken en actief lid. Hij is veel aanwezig want naast spelend lid traint en coacht hij met veel 
liefde, passie en plezier de C1. Hij staat elke week paraat bij verschillende teams om reserve te staan en 
is daarbij aanvoerder van Rheko 2.Hij heeft zich als een van de eerste aangemeld als coronapas 
scanner. Een betere omschrijving van een echte topper is er niet. 

 
Wedstrijdverslagen 
 
Een  compliment aan een ieder die afgelopen zaterdag een extra wedstrijd  heeft gespeeld en/of reserve 
heeft gestaan bij een ander team. We moeten met elkaar ervoor zorgen dat alle wedstrijden door kunnen 
gaan. 

 
Rheko F1 - Wageningen F1: 10 - 10 strafworpen: 3-2 
Vandaag mochten we aantreden tegen Wageningen in onze eigen Hangmat. Wageningen is een 
tegenstander die ons wel lijkt te liggen, de wedstrijden zijn altijd spannend en we kunnen altijd allebei 
winnen. Helaas hadden we vandaag wat corona-afmeldingen, waardoor we met een samengesteld team 
de strijd aangingen. We moesten wel een beetje aan elkaar wennen, maar hoe verder we in de wedstrijd 
kwamen hoe beter het ging. In het begin leek Wageningen weg te lopen, maar met hulp van de 
superspeler kwamen we terug in de wedstrijd. We namen veel kansen van afstand, terwijl de ballen van 
dichtbij er makkelijker ingaan. Soms moeten we nog 1x overspelen voor de beste kans, als we dat meer 
zouden doen, kunnen we veel meer doelpunten maken. We visten er veel ballen uit, hierdoor kon 
Wageningen steeds minder kansen nemen. De hele wedstrijd stonden we steeds 1 of 2 punten achter, 
maar jullie bleven heel hard werken. Hierdoor kwamen we door een geweldige goal van Julia in het 
laatste deel toch 1x op voorsprong, maar helaas maakte de doelpuntenmachine van Wageningen toch 
ook weer de gelijkmaker. Dus werden de laatste minuten weer extra spannend, jullie hielden vol en zo 
pakten we ons eerste punt in de competitie! Julia was steeds goed bij haar tegenstand en bleef goed 
kijken naar een goede kans. Sterre liep fantastisch vrij en scoorde alweer bijna! Tim viste bal na bal eruit 
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en zorgde voor mooie passes. Jasper bleef hard werken en zorgde er goed voor dat zijn tegenstander 
niet kon scoren. Sep gooide schitterende diepe ballen en ving elke bal af! Dik verdiend punt door jullie! 
Marlou, Julia en Jaylinn, we hebben jullie gemist, hopelijk kunnen we de volgende wedstrijd weer met z'n 
alle samen een topwedstrijd spelen! 
 
Rheko E2 – Devinco E3: 9 - 0 
Vandaag mochten we na een lange tijd een  competitiewedstrijd spelen. Vorige week hadden we nog 
een weekje rust. Als eerst grote complimenten naar jullie. Eerst al mee gedaan met de F1 of E1 en 
daarna nog je eigen wedstrijd. Wij snapte heel goed dat jullie moe waren maar we hadden afgesproken 
met ze alle om nog even 40 minuten te knallen. En dat hebben jullie zeker waar gemaakt. Wat hebben 
jullie als een team gespeeld, jullie keken naar elkaar wie vrij stond een gooide de bal naar diegene. Ook 
onze complimenten naar hoe jullie de bal naar elkaar gooide. Iedereen heeft kansen gehad en jullie 
vingen de bal goed af naar een schot. Wij zijn super trots op jullie. Ella bedankt voor het mee doen! Wij 
zien jullie woensdag weer.  
 
Groetjes Tessa en Femke 
 
Rheko E1 – KVZ E2: 1-4 
KVZ D3 – Rheko D2: 0-15 
Rheko C1 – Apeldoorn C2: 2-3 
Rheko B1 – Dondoa B2: 11-14 
 
DLKV 2 – Rheko 4: 21 – 15 
Erg leuke wedstrijd met veel doelpunten van onze reserves/invallers. Gelijkopgaande wedstrijd maar 
uiteindelijk trok DLKV aan het langste eind. 
 
Rheko 3 – Reehorst 4: 15-13 
 
DWS 2 – Rheko 2: 12-15 
De eerste competitiewedstrijd (27 november) speelden we ook tegen DWS. Toen verloren we, maar dit 
resultaat telt niet mee. Nu een nieuwe start en wat voor één. Rheko 2 is een team dat enorm is gegroeid. 
Aanvallend hebben we degelijke en verzorgde aanvallen met regelmatig leuke acties. Het is plezierig om 
naar te kijken. Verdedigend konden we DWS echter moeilijk onder druk zetten, het ging dan ook gelijk 
op. Ruststand: 7-7. Gedurende de tweede helft kregen we meer grip op de wedstrijd. We liepen uit naar 
9-14 met nog zo’n tien minuten op de klok. DWS bracht grote en ervaren spelers in, maar zij konden 
geen verschil maken. Wij hadden misschien wat geluk of zij hadden pech, opgelegde kansen werden 
door DWS niet benut waardoor we onze voorsprong behielden. Klasse wedstrijd Rheko!  
 
DWS 1 – Rheko 1: 11-7 
Daar we eerder het seizoen tweemaal gemakkelijk wonnen van DWS, was het nu een zeer moeizame 
wedstrijd. In de eerste helft hadden we moeten uitlopen; verdedigend waren wij zeer sterk maar helaas 
aanvallend was het onvoldoende. Rheko had moeite met aanvallen en creëerden te weinig kansen. 
Toch ging het nog redelijk gelijk op tot aan de rust. Onze grootste voorsprong was 3-5. 
In de tweede helft verloren wij alle grip op de wedstrijd. Verdedigend was het nog steeds aardig (11 
tegendoelpunten is prima), maar aanvallend konden wij niet onder de druk van DWS uitkomen. 
Resultaat van de 2e helft; 1 goal. Een zeer matige start van Rheko..   
 


