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     Rheko    info 30  21 - 28 maart  2022.  

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

  
 
 

 
 
Dinsdag: Rheko 3 traint in Velp. 
22 – 03 
 
Donderdag:  Rheko 4 en Rheko dames 1 trainen in de Hangmat om 20.00 uur 
24 - 03 
 
Zaterdag Vandaag is het programma in de Hangmat als volgt: 
26 - 03  10.00 – 11.00 uur kidsclub 
  Vanaf 11.15 uur wordt er competitie gespeeld. 
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Wedstrijd 
 

aanv vertrek Locatie 
 

Coach  Scheidsr. Auto's 

Reehorst 4 Rheko 3 14:20 13:15 Ede  ‘t Riet 
 

  
 Rheko 4 Regio 4 13:15 12:30 De Hangmat 

  
 Tim   

         Devinco A1 Rheko A1 13:30 12.00 Deventer Keizerslanden Eloy   Mekkink, Buno Heslinga,Janssen, Dorland 

        
   

  
 Rheko C1  Oost Arnhem C2 12:15 11:45 De Hangmat    Tim  Sander    

Rheko D1 DOT D1 11:15 10:45 De Hangmat 
 

Rutger/Annemiek  Ronald   

  

 

    
  

 Devinco E2 Rheko E1 9:30 8:20 Deventer Keizerslanden  Sanne/Babette 
 

Blok , Grotenbreg 

Zwaluwen E1 Rheko E2 9:00 8:10 Zevenaar Lentemorgen Femke/Tessa 
 

vd Weij, Poyraz 

DVO F1 Rheko F1 10:30 9:30 Bennekom DVO hal Marjolein/Carlijn 
 

Roos, Vlielander 

          Zondag 27 maart    
      Wedstrijd 

 
aanv vertrek Locatie 

 
Coach  

  Rheko Dames  1 Quick up 1 10:50 10:20 De Hangmat     Anouk Peter 
  

 

Zaaldienst:  
11.00 – 12.45 uur:   
12.45 – 14.30 uur:   
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Opstellingen: 
 
Rheko 3: reserveshirts meenemen 
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 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, Guus Witteveen, Sacha te Wildt, Bart Smeenge, Thijs Terlouw, Bram Jurriëns 
Dames: Jet v/d Borne, Jara Erpeka, Deborah Bosma, Isa v/d Voort  
 
Rheko E1 
Heren: Sepp Blok  
Dames: Ella Hartgers, Maud Hartgers, Jente Grotenbreg, Yumi Lieuw a Pieuw  
 
Rheko E2: Nemen jullie een wit shirt mee 
Heren: Jasper Harwig, Michael Poyraz, Tim Smeenge  
Dames: Julia Witteveen, Berber v/d Weij, Jasmijn van Velsen  
 
Rheko F1 
Heren: Sep Vlielander  
Dames: Marlou Roos, Julia Huurnink, Sterre Zweers  
 
 
 

ANDER RHEKONIEUWS 
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De allerlaatste Final Sale van Onlykorfbal.nl. 
 
We worden overgenomen door Korfbaltotaal.nl en worden dan dé complete korfbalspecialist van 
Nederland met dezelfde service zoals je van ons gewend bent.  
We gaan er uit met gigantische kortingen op de zaal- en veldschoenen. Neem snel een kijkje  
https://www.onlykorfbal.nl/product.../korfbalschoenen/... 
Profiteer nu het nog kan !! 
 

 
Wedstrijdverslagen 
Reehorst F1 – Rheko F1: Wordt gespeeld op woensdag 30 maart om 16.40 uur 

https://www.onlykorfbal.nl/product-categorie/korfbalschoenen/?orderby=price&fbclid=IwAR14oZBH5QV-xwpzQ2sfHyUp9kpircdLvoC6YG-vKH-lH0GFGWxDp2wB3ys
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Olympus E1 – Rheko E2: 7 – 8 
Vandaag mocht ik een mengelmoes van de E2 en F1 coachen. We vertrokken richting Doetinchem en 
iedereen had er zin in. Tijdens het inschieten vlogen er al veel ballen in, dat beloofde wat. Onze start 
was ook fantastisch na 10 minuten stonden we al 0-4 voor! Er werden goede kansen genomen en jullie 
waren er goed bij. Helaas voor ons kwam Olympus beter in hun spel en kon hun beste spelers steeds 
meer raak schieten. Met nog 10 minuten op de klok stond het 7-7. Jullie bleven goed samen spelen en 
met nog 2 minuten te gaan pakken we de voorsprong. Het bleef spannend want ook Olympus kreeg nog 
een paar kansen, maar jullie hielden standen en namen de overwinning mee! Vandaag hebben jullie 
vooral heel goed afgevangen, daardoor konden veel aanvallen! Ondanks dat jullie eigenlijk niet allemaal 
in 1 team zitten, hebben jullie wel echt als team gespeeld, super goed gedaan! 
 
Oost Arnhem E1 – Rheko E1:  18 – 4 
Vandaag vertrokken we vroeg naar Arnhem. Eenmaal aan gekomen hebben we lekker warm geschoten 
en doorloopballen genomen. In het begin van de wedstrijd kwamen wij direct op de 1-0 voorsprong. Wij 
waren namelijk super goed aan het aanvallen! Verdedigend begonnen we ook sterk. We zaten er goed 
tussen en onderschepte best veel ballen. Halverwege het eerste kwart, gingen wij alleen stilstaan. 
Hierdoor konden wij minder snel schakelen. Later draaide dit compleet om. We gingen weer bewegen en 
daarmee mooier aanvallen. Doordat wij super veel aan het rennen waren, stonden wij verdedigend vaak 
net aan de verkeerde kant, waardoor de tegenstander makkelijk kon scoren. Hierdoor kwamen wij met 
rust op achterstand. In de tweede helft liepen we tegen het probleem  aan dat wij een stapje naar de bal 
toe moesten zetten. De keren dat wij dit deden, konden wij heel snel van de ene naar de andere kant 
gooien. Hierdoor gingen wij nog meer scoren. Uiteindelijk hebben wij super goed ons best gedaan. En 
vonden Sanne en Babette het super leuk dat jullie kwamen kijken bij de A1! Dus op naar volgende week! 
 
Rheko D2 – Wiko D1: 12 – 4 
Na een sterke wedstrijd tegen Regio D1 mochten wij vandaag proberen onze reeks door te zetten tegen 
de lange spelers van WIKO. In de voorbespreking afgesproken het baltempo hoog te houden en de bal 
te vangen zodra er werd geschoten. De wedstrijd begon en wij waren alles behalve scherp. De pit zat er 
niet in en keken toe hoe WIKO aan het korfballen was. Gelukkig was WIKO een beetje suf van de lange 
reis en kregen wij de tijd om wakker te worden. Dit resulteerde in ouderwetse aanvallen door de juiste 
mensen uit te spelen. Ruststand: 5-2. Na een korte reminder van de kids dat wij écht moesten trakteren 
na de wedstrijd, begonnen wij aan de tweede helft. Het strijdplan was niet veranderd. Wat wij wel wisten 
is dat wij onze inzet moesten gaan belonen met meer doelpunten. En die kwamen er. Er werd op een 
goed tempo samen gespeeld, mooie kansen gecreëerd en het belangrijkste was misschien dat er plezier 
werd gemaakt. Julia en ik vinden het leuk om te zien dat jullie samen zoveel stappen hebben gezet en 
ook allemaal voor de winst willen gaan!! 
Nu kunnen wij ons twee weken gaan focussen op de kraker tegen Olympia (wat ons misschien wel het 
kampioenschap op kan leveren!!) 
Wederom goed gedaan allemaal en een fijn weekend! 
Groetjes de leukste coaches 
 
KVZ C2 – Rheko C1: 6 – 6 
Rheko B1 – Reehorst B1: Niet gespeeld en wordt niet meer gespeeld 
 
Rheko A1 – Reehorst A1: 16 – 8 
De wedstrijd begon met twee snelle doelpunten aan beide kanten. We schoten veel en de doelpunten 
vielen. In de rust stonden we 2 punten voor, nog 4 punten voor het kantelpunt, 6 doelpunten verschil! Er 
werd ons verteld dat we het spel kleiner moesten maken en we mochten niet meer schieten wanneer de 
tegenstander aan het zakken was en dus mee kon vangen. In de tweede helft komen Jesse en Simone 
erin, er wordt weer veel gescoord en de eindstand wordt uiteindelijk 16-8! 
 
 
Rheko Dames 1 – ODIO 4: 18 - 9 
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Reehorst – Rheko 4: 21 – 13 
Rheko 3 –Duko 2: wordt gespeeld op donderdag 31 maart om 19.55 uur. 
 
Devinco 2 – Rheko 2: 17 – 10 
Vandaag stond de belangrijkste wedstrijd van het seizoen op het programma. Bij winst zouden we gaan 
spelen voor promotie. Na de vorige wedstrijd tegen Devinco wisten we dat het wel eens een lastige 
wedstrijd kon gaan worden. Afgelopen week hebben we met iedereen getraind om zo goed mogelijk 
voor te bereiden op vandaag. 
Om half 5 begonnen we met de wedstrijd in Deventer. Alle gespannen koppies stonden op scherp.  
Maar al snel kwam Devinco op een voorsprong en die voorsprong hebben ze de hele wedstrijd niet meer 
uit handen gegeven.  
De eindstand is geworden 17-10.  
Kim, Simone, Jesse & Damian bedankt voor het meedoen toppers  
 
Devinco 1 – Rheko 1: 16 – 20 
Vandaag stond een spannende wedstrijd op het programma want er moest gewonnen worden. Tot nu 
toe hadden we nog geen een wedstrijd gewonnen en kwamen we maar niet boven de 13 doelpunten uit.  
Helaas kregen we op het laatste moment te horen dat er 3 zieken waren en dat de opstelling weer 
gewijzigd moest worden.  
Hierdoor was de start voorafgaand wat rommelig maar we waren gebrand om vandaag de eerste punten 
van het seizoen te pakken. We begonnen meteen scherp aan de wedstrijd en kwamen al snel voor te 
staan, verdedigend stond het goed en Devinco had het lastig. Echter maakten we verdedigend wat 
fouten en hadden we een dipje in de aanval waardoor het ineens gelijk stond. Gelukkig wisten we de 
knop om te zetten en gingen we met een voorsprong de rust in. In de tweede helft hebben we de 
voorsprong uitgebouwd en behouden. Er was vertrouwen in elkaar en we streden met zijn allen voor de 
winst. Helaas viel Paula uit met een knieblessure. Maar de eerste punten van het seizoen zijn binnen !! 
 
Op 2 april spelen wij onze laatste thuis wedstrijd en deze zal gewonnen moeten worden om degradatie 
uit te sluiten. We zullen jullie als publiek hard nodig hebben om ook die laatste wedstrijd weten te 
winnen. We hopen velen van jullie te zien en te horen op de tribune!! 
 


