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     Rheko    info 27  28 februari – 6 maart  2022.  

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

  
 
 

 

De trainingstijden voor de komende week: 
  
Dinsdag 1 maart 
Geen training voor de jeugd tot en met de B. 
Van 19.00-20.00 uur trainen (in de Hangmat) Rheko dames 1, Rheko 4 en A1 
Van 20.00-21.30 uur trainen Rheko 1 en 2 
  
Woensdag 2 maart 
Geen training 
  
Donderdag 3 maart 
Geen training voor de jeugd tot en met de B. 
Van 19.00-20.00 uur trainen Rheko A1 en ?? 
Van 20.00-21.30 uur trainen Rheko 2 en 3 
 
Zaterdag 5 maart 
Geen kidsclub. 
 
Donderdag:  Rheko 1 gaat een oefenwedstrijd spelen bij DKOD 
03 – 03 
 

Zaterdag  Competitiewedstrijd Telstar A1 – Rheko A1, aanvang 13.00 uur.  

05 - 03  Vertrek om 11.30 uur.  Auto’s: Kragt, Peelen, Goossens, vd Burgt . 

 Coach: ?? 

  Opstelling: Babette Peelen, Kim van Duren, Simone Kragt, Mara Buno Heslinga, 
Sanne Mekkink, Jesse Dorland, Marijn vd Burgt, Nick Goossens, Stijn Langestraat,  
Wesley Janssen 

   
  Letterfeest bij Rheko. Verdere staat elders op het info. 
 

 Ander Rhekonieuws. 
 

 Rheko 60 jaar op 10 mei 2021 
 
26 februari  2022 is een feestelijke dag: bijna alle corona maatregelen zijn vervallen! 
Door corona kon het 60 jarig bestaan niet gevierd worden, maar op 1 en 2 juli 2022 komt het er eindelijk 
van! 
 
De jubileum data zijn vrijdag 1 juli (receptie) en zaterdag 2 juli met een reünie, ledenfeest,  jeugd 
activiteiten. Zorg dat je er ook bij bent, als jij ook komt wordt het zeker een geweldig feest!    
 
De jubileum commissie wil een beeld schetsen van die 60 jaar en publiceren op het Info en de sociale 
media. Het worden 9 edities, de eerste verschijnt rond 28 februari, daarna om de 14 dagen.  
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Nadere informatie op het wekelijkse INFO.  
 
Heb je een geweldig idee voor het feest? Meld het via jubileumrheko@gmail.com  

 
 

 HISTORIE RHEKO DEEL 1 
 

60 jaar Rheko in Rheden: 10 mei 1961 - 10 mei 2021 
 
Als Rheko lid ben je wellicht nieuwsgierig naar de geschiedenis van Rheko. Volg je club vanaf de 
geboorte tot nu. 
 
De oprichting 
 
In 1961 vonden enkele leraren van de Groen van Prinsterer school (nu de Holtbanck) dat er meer 
activiteiten voor de jeugd moesten komen in het groeiende dorp Rheden. 
Gerda Moret, onderwijzeres, nam het initiatief een korfbalclub op te richten. Een paar collega's 
ondersteunden haar en op 10 mei 1961 werd Rheko opgericht.  
 
Maar geen veld, geen korfbal materiaal, geen leden en geld en dan ook nog een onbekende en 
gemengde sport, waar begonnen ze aan?  
Rheko kwam in de kranten, er werd een veldje (bij de gymzaal aan de Speenkruidstraat) gevonden 
en weldra vlogen de ballen door de korf. Gym leraar Fokko Kunst werd de eerste trainer, enkele 
maanden later nam korfbal fanaat Joop Ouwerkerk het over. 
De clubkleuren werden blauw shirt, witte broek/ rok. 
 
Er werden oefenwedstrijden gepeeld en in september 1961 namen twee 12 tallen aan de kompetitie 
deel.  
Lang niet iedereen had een huistelefoon.  Als je moest spelen kreeg je een kaartje in de bus. Er was ook 
geen Info. De computer was nog onbekend. 
 
Alle leden zetten de schouders er onder om de club uit te breiden. Het lukte wonderwel. Soms namen 
nieuwe leden korfbal ervaring mee, anderen gingen korfbal cursussen volgen of deden spelenderwijs 
korfbalkennis op. 
 
De contributie was in 1961 één gulden (nu  € 0,50)  per maand. Met papier-, lucifer- en chocolade acties 
kwam er enig extra geld binnen. 
Vervoer naar uitwedstrijden ging per fiets, bus, trein of speciale korfbalbus. In 1962 werd Wim Scholten 
de eerste autobezitter van de club. Aan de kompetitie 1962 - 1963 namen 2 senioren en 3 jeugdteams 
deel.   
 
De nieuwe club veroverde terrein in Rheden en ging fantastisch van start!      

 
 

 Feest bij Rheko 
 
Bij jij er zaterdag ook bij op het letterfeest in de Korf 
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Wedstrijdverslagen 
 
Rheko A1 - Devinco A1 10-11 
Vandaag hadden we onze inhaalwedstrijd tegen Devinco. Devinco is voor ons een gelijkwaardige 
tegenstander waar we vaak of net verliezen of net de winst pakken en vandaag gingen we natuurlijk voor 
de winst. 
We begonnen de wedstrijd slapjes en we maakten veel onnodige fouten. Al snel kwamen we dus achter 
te staan met 1-5. We konden ons zelf herpakken en de aanvallen begonnen beter te draaien. Het scoren 
ging alsnog wat moeilijk, maar we gingen de rust in met 6-8. 
De start in de tweede helft was gelukkig wat beter dan de start van het begin van de wedstrijd. 
Verdedigend zaten we er beter op en bleven we aan de grond.  
We kregen veel kansen, maar helaas gingen deze er vaak niet in. 
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In de tweede helft ging Devinco fysieker spelen en ontstonden hier en daar wat irritaties. 
Tegen het einde van de wedstrijd vielen ook bij ons de doelpunten en werd het nog een spannende 
wedstrijd.  
Helaas hebben we de wedstrijd met 1 punt verschil verloren, maar we hebben onze kop niet laten 
hangen en we hebben doorgeknokt tot het einde. Volgende week gaan we weer vol voor de winst. 
Julie bedankt dat je reserve wilde staan! 


