
Rheko Info seizoen 2019-2020 

 

 

 

  

1 

3 

 
 

 

 

     Rheko    info nr. 29   9 – 15 maart 2020.  

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

  
 
 

 
Gesloten. 
Sinds 1 maart is de kantine in de Hangmat gesloten. Bij de halbeheerders is tijdelijk koffie en thee te 
koop. Rheko laat het nu even voor wat het is daar wij nog 2 zaterdagen korfballen in de Hangmat. Op 28 
maart spelen we thuis in Velp.  
Hierdoor is de Korf nu op woensdagavond in gebruik door de badmintonvereniging. Zodat zij na hun 
onderlinge partijtjes nog even gezellig kunnen napraten onder het genot van een drankje. 
 
 
Dinsdag:  Competitiewedstrijd KVZ MW1 – Rheko MW 1,aanvang 21.00 uur in de Hanzehal te  
10 – 03  Zutphen, vertrek om 19.45 uur. Opstelling is bekend.  
 
Woensdag: De badminton vereniging maakt vanaf 20.30 uur gebruik van de Korf. 
11 – 03  
 
Vrijdag: Oud papier actie!  
13 – 03 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: 
Jens Dekker, Jaco Jurriens, Jarno Hoogendoorn, Jolanda Kruithof, Peter Breedveld. 

  
Zaterdag: De volgende Rheko wedstrijden staan op het programma.  
14 – 03  
  In het kader van NL DOET wordt de oude materialenberging van een nieuw laagje verf  
  voorzien. Zie ook elders op het info. 
 

Rheko F1 is vandaag team van de week.  
Jullie worden met je korfbaltenue om 14.25 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. Chauffeurs 

Rheko 1 DWS 1 14:40 13:05 De Hangmat RHEDEN Gerben knkv 
 Rheko 2 DWS 2 13:20 12:20 De Hangmat RHEDEN Vincent/Edgar knkv 
 Rheko 3 Olympia  3 12:05 11:20 De Hangmat RHEDEN 

 
Peter 

 

         Spirit A1 Rheko A1 17:10 15:30 De Voorde VOORTHUIZEN Onno - Paula 
 

van Duren, Jurriens, Langestraat, Joosten 

ODIK A2 Rheko A2 12:00 10:35 Veluwehal BARNEVELD  Tamara- Marten 
 

Lammers, Zweers, Berends, van Amerongen 

         Rheko B1 DOS-WK B1 11:00 10:15 De Hangmat RHEDEN Maarten - Marco knkv 
 

         ODIK C1 Rheko C1 10:00 08:35 Veluwehal BARNEVELD Eloy - Ellen - Luna 
 

Buno Heslinga, Mekkink, Mandemakers, Roseboom 

         Reehorst D3 Rheko D1 10:30 09:15 't Riet EDE GLD Femke-Tim-Annemiek 
 

Dekker, Bakker, Domi, Salman 

         Rheko E1 Oost-Arnhem E1 10:00 09:30 De Hangmat RHEDEN Rutger - Reina Judith?? 
 Regio '72 E1 Rheko E2 12:10 11:05 De Wieken VAASSEN Lisa - Sophie 

 
??, Smeenge 

         Rheko F1 DOT (O) F2 10:00 09:30 De Hangmat RHEDEN Marjolein , Carlijn Anouk 
  

Zaaldienst:   
  9.30 – 12.45 uur Stephanie Venema en Gertilde Hooijer 
12.45 – 15.30 uur Ronald Rusch en Lideweij Hoekstra
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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, 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 A2: 
Dames: Carlijn Webber, Ilja de Knegt, Jetske van Amerongen, Julia Hennink, Lotte Berends,  
              Luna Zweers, Marit van Veelen, Marjolein Kruithof, Noah Bobbink,  
              Reina Lammers, Tessa Jalink, Anique Peppelman,  
 
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 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, Nemen jullie een WIT shirt mee!! 
Heren: Tycho Deltenre, Jesse Hoekstra, Ricardo Bosma 
Dames: Evi Dekker, Elda Domi, Fleur Hartgers, Ember Lieuw a Pieuw, Lynn Mandemakers,  
              Noor Mennink, Defne Salman, Jolein Bakker, Lana Derksen 
 
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 
 
Rheko F1 
Heren: Arendo Christ 
Dames: Wies v/d Borne, Marit Erpeka, Emma v/d Kaa, Maud Hartgers, Yumi Lieuw a Pieuw,  

 Chelsey van Ee 
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 Ander Rhekonieuws. 
 

 NL DOET 
Op 13 en 14 maart is er weer een NL-Doet. Rheko heeft zich aangemeld als “klant”. Daarbij hebben wij 
aangegeven dat de 14e voor ons het beste is. 
Wat ons betreft wordt dit houtwerk eens flink onderhanden genomen: 
 

 
 
Er zijn nog geen aanmeldingen binnen gekomen om ons te helpen, maar goed wat is niet is kan nog 
komen. Wij gaan wel zelf aan de slag. Kom jij helpen? 
 
Namens bestuur en Beheer en Onderhoud, 
Tot de 14e 
Bart Libochant. 

 

 Programmawijzigingen 
Op zaterdag 21 maart begint de wedstrijd van Rheko 2 – Oost Arnhem 3 om 12.15 uur en Rheko 1 – 
DUKO 1 om 17.00 uur. 
De wedstrijd van Rheko 2 is verplaatst ivm de play off wedstrijd van Oost Arnhem 1 om 15.30 uur in 
Arnhem. 
 

 Programma voorjaarscompetitie 
Het programma voor de voorjaarcompetitie is al bekend. U kunt dit vinden op de website. 
Tot en met maandag 23 maart mogen de thuisverenigingen het aanvangstijdstip nog aanpassen 
vandaar dat het niet gepubliceerd is. 

 
 

         Rheko Pub Quiz 
 

Zaterdag 21 maart 
Inloop vanaf 19.30 uur, start om 20.00 uur 
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Locatie: De Korf 

 

Zin in een gezellig avondje? Doe dan mee met de pub quiz! Stuur een mailtje 
naar: recreatiecommissie@rheko.nl en geef je op een in groep van 3 tot 5 

personen, onder vermelding van een teamnaam. 
 

(Graag vóór 17 maart aanmelden, zodat wij een overzicht hebben wie er allemaal mee doen) 

 
 

 TE KOOP 
Twee sporttassen te koop. Heb je interesse neem dan contact op met Stephanie Venema telnr. 06-
46240221 

 

   
 

mailto:recreatiecommissie@rheko.nl
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Wedstrijdverslagen 
 
Tiel '72 F2 - Rheko F1: 9 – 11, strafworpen: 2-4 
Vandaag vertrekken we al vroeg voor een ritje naar Tiel. Eenmaal daar aangekomen had iedereen er zin 
in, we begonnen dan ook allemaal fanatiek aan de wedstrijd en scoorden al binnen een minuut de 0-1. 
De hele wedstrijd waren we eigenlijk beter dan Tiel, omdat we vooral veel beter schoten en dichterbij 
verdedigden. Vandaag waren we in de omschakeling niet zo heel snel, hierdoor konden we lastiger 
overgooien, volgende week proberen we dit sneller te doen! Isabeau deed vandaag weer mee en was 
weer fantastisch aan het verdedigen (en scoorde ook nog bijna!). Marit luisterde vandaag weer super 
naar onze opdrachten en gaf de kansen aan haar teamgenootjes. Wies pakte zonder echt gefocust te 
zijn er weer bal na bal ertussen uit, de coaches van de tegenstander werden er gek van! Yumi liet zich 
vandaag niet aan de kant zetten, net als Maud, die waren echt gebrand op de ballen pakken. Emma die 
schoot bal na bal erin. En Julia speelde pas haar tweede wedstrijd, maar nam nu al iedereen over en 
creëerde hele goede kansen en ja dat leidt tot doelpunten! Wij als coaches zien jullie elke week groeien 
en zijn dan ook supertrots, als jullie zo doorgaan vieren we vast een kampioensfeestje op 28 maart!  

 

 
 
 
Rheko E3 – WIKO E1: 4-1 
 
Rheko E2 - Devinco E1: 11 - 3. Strafworpen 4-2. 
En alweer een prima wedstrijd van E2. We gaan als een speer. Het overspelen naar elkaar gaat zo snel, 
dat onze tegenstander van vandaag pas startte als een van ons al 3 meter vrij stond. Hup bal krijgen en 
schieten, doelpunt.  
Als Devinco maar dacht: ha we hebben de bal, zat er weer iemand tussen en daar gingen we weer. 
Een punt: we moeten echt doorloopballen gaan maken. Dat gaat goed komen. 
Gaan we aan werken.     Gerda  
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Rheko D1 - Oost-Arnhem D2: 7 - 2 
Deze week hadden we een spannende wedstrijd. Oost-Arnhem stond bovenaan en kon vandaag 
kampioen worden maar als wij zouden winnen was er ook nog een kans op het kampioenschap voor 
ons. Voor ons was het doel dan ook WINNEN! In de voorbespreking hadden we al benoemd dat we 
scherp moesten zijn en dat we anders zouden verliezen.  
We begonnen in de eerste 12.5 minuut scherp en kwamen 1-0 voor. Daarna kakte het een beetje in in 
de verdediging er werden onnodige fouten gemaakt en we moeten Oost-Arnhem vrij aanvallen. Gelukkig 
was onze aanval nog scherp en zorgde zij ervoor dat het met rust 2-1 stond. In rust heb ik gezegd dat 
we nog scherper moeten zijn, dat we geen doorloopballen meer tegen willen en dat we er met zijn alle 
voor moeten gaan. Dit hebben jullie heel goed opgepakt!! Jullie hebben in de tweede helft heel hard 
gestreden met elkaar! De verdediging was scherp en de aanval scoorde mooie doelpunten. In de tweede 
helft hebben jullie laten zien dat jullie vandaag de betere ploeg waren! Ik ben een trotse coach!  
 
Zwaluwen B1 – Rheko/SIOS B2: 10-4 
KVZ B1 – Rheko B1: 8-6 
Rheko A2 – Noviomagum A1: 12-12 
Rheko A1 – Dindoa A1; 11-10 

Rheko A1- Dindoa A1 11 - 10  
Twee weken geen wedstrijd gespeeld en dan tegen Dindoa A1, het team waar wij misschien wel het 
meeste tegenstand verwachtten. Rheko A1 verkeerde niet de beste vorm van hun carrière in de eerste 
klasse en de vorige wedstrijd tegen Dindoa beloofde niet veel goeds. In Ermelo stonden wij namelijk met 
weinig overtuiging in het veld en speelden de wedstrijd uit zonder al te veel geluid. Dindoa straalde 
toendertijd uit beter te zijn en dat accepteerden we klakkeloos. Maar afgelopen zaterdag waren we uit op 
revanche. De focus was aanwezig en we hadden vertrouwen in de trainers het team en onszelf. Met de 
uitspraak: 'wie geluid maakt is krachtig.' in ons achterhoofd, ging het eerste fluitsignaal. 
Wij (Rutger en Tim) hadden besloten om bij elke goal of goede actie te juichen, om op een manier toch 
iets toe te voegen aan het team. 

Het was ook meteen duidelijk dat wij een sterke tegenstander tegenover ons hadden staan met 
atletische heren en sterke dames. Dindoa leek er zin in te hebben en scoorde met hun eerste schot 0-1. 
We lieten ons echter niet uit het veld slaan en scoorden gelijk. Rheko nam het initiatief over en vanaf dat 
moment  waren we aan elkaar gewaagd en scoorden we tegen elkaar op. Het tactische plan waar we al 
weken op trainen kwam goed uit de verf. We onderschepten veel en je kon de frustratie van de 
gezichten van Dindoa aflezen. Zulke tegenstand waren ze niet gewend, zeker niet van een laagvliegers l 
als Rheko. We gingen met een gelijkspel de rust in en kregen nog een keer te horen van de coaches dat 
we 'die motherf*ckers van Dindoa' écht niet gingen laten winnen.  

De tweede helft was een draak van een helft. Waar het heel spannend en goed begon, stagneerde het 
scoreverloop. Toen er nog ongeveer zeventien minuten op de klok stonden, maakte Bas de goal die 
achteraf de winnende zou blijken.  
Zeventien zenuwslopende minuten waar Dindoa op de deur ramde maar Rheko hem goed op slot hield. 
Dindoa zat in de broekzak. Ze creëerden heel veel honderd procent kansen, waaronder een strafworp, 
maar ze slaagden er niet in gelijk te maken.  
Fanatiek roepende heer Tim was stil in de laatste minuten. Onno kon zich niet meer beheersen en werd 
bijna helemaal gek door de spanning die in de lucht hing. Rutger rende langs het veld en leefde mee met 
elke actie en is dertig jaar ouder geworden. Paula leek de nodige rust te bewaren en gaf aan dat alleen 
schoten van de buitenkant mochten en we geen onnodige risico's moesten nemen. Het fluitsignaal klonk 
en met een eindstand van 11-10 gingen wij juichend de 3e helft in. Ondanks het feit dat invalide Ties een 
hele wedstrijd heeft gespeeld viel er niks te halen in Rheden. Ties was, tot frustratie van Onno 
regelmatig nonchalant en schoot net zo goed als Job op een slechte dag. Maar zelfs met die 
wanprestatie stond er een overwinning op het scorebord.  
Reina, die de zieke Julia (beterschap!) verving, heeft het fantastisch gedaan. Bedankt daarvoor!                           
Groetjes de bankzitters 

tel:11110
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Olympus MW – Rheko MW: 12-11 
EKCA 5 – Rheko 3: 10-12 
Tiel 3 – Rheko 2: 16-13 
 
Keizer Karel 1 - Rheko 1 
Vandaag de wedstrijd tegen Keizer-Karel. Het verschil tussen ons was 2 punten. Winnen zou betekenen 
dat we 4 punten los staan. Verliezen zou beteken dat we gelijk staan en dat de kans op degraderen een 
stuk groter wordt. Vandaag moesten we winnen.  
Het begin van de wedstrijd gingen we gelijk op. Maar kwamen ook tot twee keer toe 2 doelpunten los. 
Door onnodige fouten in de verdediging kwamen we dan toch weer gelijk te staan. Gerben riep ons 
tijdens de time-out bij elkaar en sprak ons toe dat we scherper moesten zijn en dat we eerst onze eigen 
tegenstander moesten uitschakelen voordat we meer gingen doen. De verdediging ging beter en dit 
resulteerde in een 8-10 ruststand. Na rust scoorde we meteen twee keer en werd het gat 4 doelpunten. 
We hebben we de voorsprong niet meer weg gegeven en werd het eigenlijk ook niet meer spannend. 
We zijn er voor blijven strijden en de duels aan blijven gaan en dit zorgde voor de overwinning.  
Komende twee weken spelen we thuis en hebben we lastige tegenstanders. We kunnen de steun van 
het publiek dan extra goed gebruiken om te zorgen dat de punten in Rheden blijven.  

 
 
 
 
 

                Rheko Pub Quiz 
 

Zaterdag 21 maart 
Inloop vanaf 19.30 uur, start om 20.00 uur 

 
Locatie: De Korf 

 
Zin in een gezellig avondje? Doe dan mee met de pub quiz! Stuur een mailtje naar: 

recreatiecommissie@rheko.nl en geef je op een in groep van 3 tot 5 personen, onder 
vermelding van een teamnaam. 

(Graag vóór 17 maart aanmelden, zodat wij een overzicht hebben wie er allemaal mee doen) 

mailto:recreatiecommissie@rheko.nl

