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     Rheko    info 32  4 – 10 april 2022.  

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

   
 
 

 

Hieronder het trainingsschema dat ingaat op dinsdag 5 april, 
 

          

  Dinsdag Woensdag Donderdag Zaterdag 

10:00 - 11:00       Kidsclub 

17:30 - 18:30   F1 - E2     

18:00 - 19:00     E1   

18:30 - 19:30 D1 - D2   D1 - D2   

19:00 - 20:00 C1 - B1 - A1   C1 - B1 - A1   

19:30 - 20:30 Rheko dames   Rheko dames   

20:00  - 21:00 Rheko 4       

20:15 - 21:45 Rheko 1 & 2   Rheko 1 & 2   

20:30 - 21:30     Rheko 3   

          
Rheko 1 en 2 trainen deze week niet. 
 
 
Woensdag:  Het bestuur veradert om 19.30 uur in de Korf 
06 - 04 
 

Vrijdag: Oud papier actie!  
08 - 04  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: 
Johannes vd Weij, Alfred Leeuwenburgh, Maurice Blok, Rick Hartgers, Jos van Domburg 

   

  Vossenjacht voor de kinderen uit groep 1 tot en met 8 van de basisschool.  

Kosten zijn 1 euro. De start is om 18.45 uur bij SC Rheden. Verdere informatie zie elders  
op het info 

 
 
Zaterdag De kidsclub is vandaag voor de laatste keer in de Hangmat van 10 tot 11 uur. 
09 - 04   

Competitiewedstrijd DVO D2 – Rheko D1 aanvang 9.00 uur, vertrek om 8.05 uur. 

Auto’s: Witteveen, Dekker, Bosma en Smeenge 
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Opstelling: Pim Dekker, Guus Witteveen, Sacha te Wildt, Bart Smeenge, Bram Jurriëns, 
Thijs Terlouw, Jara Erpeka, Isa v/d Voort, Deborah Bosma, Jet v/d Borne. 
Coaches: Rutger en Annemiek 
 
De volgende oefenwedstrijden staan op het programma: 

  
  Wageningen E4 - Rheko E2, aanvang 10.45 uur, vertrek 9.45 uur. 

Auto’s: vd Weij en Grotenbreg. Coach en team bekend. 
 
Wageningen E2 - Rheko E1, aanvang 9.30 uur, vertrek 8.30 uur. 
Auto’s: Hartgers en Hartgers. 
Team bekend + Julia Witteveen (blijft daar ivm eigen wedstrijd). Coach bekend. 

 
Tiel B2 - Rheko B1, aanvangstijd nog niet bekend. 
Auto’s: de Smit, Fortuin, v Brunschot, Terlouw. 
Opstelling en coach bekend. 

 
 

 Ander Rhekonieuws. 
 

 Oefenwedstrijden ter voorbereiding op de voorjaarscompetitie 
 

 Oefenwedstrijden op 16 april: 
Tiel D1 - Rheko D1, aanvangstijd nog niet bekend. 
Team en coach bekend. 
Auto’s: vd Voort, Witteveen, Jurriens, Dekker 
 
Arena D1 - Rheko D2, aanvang 11.30 uur, vertrek 10.15 uur. 
Sportpark Candia in Rhenen. 
Team en coach bekend. 
Auto’s: Riebroek, vd Borne, Kemperman 
 
Rheko F1 - Sios F1, aanvang 11.15 uur op het Rheko veld, aanw. 10.45 uur. 
Scheidsrechter: ?? 
Team en coach bekend. 
 

 Oefenwedstrijden op dinsdag 19 april: 
 
Duko A1 - Rheko A1, aanvang 19.15 uur in Duiven, vertrek 18.15uur. 
Auto’s: Kragt, Janssen, Goossens, Dorland 
Team en coach bekend. 
 
Rivalen C1 - Rheko C1, aanvang 18.30 uur in Doesburg, vertrek (omgekleed)17.50 uur of later(in 
overleg met coach) 
Auto’s: Bakker, Derksen, Mandemakers, Deltenre. 
Team en coach bekend. 
 

 Donderdag 21 april: 
Rheko 2 – Duko 2 aanvang 19:30 uur 
Rheko 1 – Duko 1 aanvang 20.45 uur 
Rheko 3 – Zwaluwen 3 aanvang 20.45 uur. 

 Zaterdag 2 april 
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Dit was een ouderwetse Rheko zaterdag. Via flyers werd een ieder uitgenodigd om Rheko 2 en 1 te 
komen aanmoedigen in de Hangmat, de tribune was goed gevuld. Deze was voor de belangrijke 
wedstrijd van Rheko 1 versierd.  
De winst van Rheko 1 op DWS zorgde ervoor dat ze veilig zijn wat de sfeer  in de Korf bevorderde. Na 
de wedstrijd was iedereen welkom in de Korf. In de Korf was het eerst even napraten waarna de 
voorzitter de jubilarissen( 10, 25, 40, 50 en 60 jaar lid)  huldigde en de secretaris de Rhekotoppers 
bekend maakte. Rheko topper werd José en bij de jeugd eindigde Jesse en Tim samen op de eerste 
plek. 
Ondertussen werden de laatste voorbereidingen getroffen voor het eten. Ja hoor met ruim 55 leden werd 
er gegeten in de Korf. Vanaf 20.30 uur werd de Korf een feestzaal waar oud met jong met elkaar stond 
te dansen. 
Ik, José wil iedereen bedanken die op welke manier dan ook deze dag tot een groot succes heeft 
gemaakt. 
Of je nou de Hangmat had versierd/opgeruimd, bardienst hebt gedraaid, patat gebakken, eten 
voorbereid, afgewassen of aan het eind schoongemaakt dank je wel allemaal. Ons Huis, Nico bedankt 
voor het lenen van de borden en het bestek. 
 

 
 
Op de foto hierboven leden die 10, 25, 40, 50 of 60 jaar lid zijn. 
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Rheko 4 was korfballen tijdens het officiële gedeelte. Maar bij terugkomst werden nog 3 50 jarige leden 
gehuldigd. 
 

 
 
 
De Rheko Toppers: 

 
 
 

Wedstrijdverslagen 
Reehorst F1 – Rheko F1: 17-7;    Rheko F1 – SKF F1: 8-24 
Olympia D2 – Rheko D2: 17-1;     SKF D3 – Rheko D1: 4-7 
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Rheko B1 – Unitas B1: 10 – 14;    Duko 3 – Rheko 4: 29-10 
Rheko 3 – Duko 2: 17-13 
 
ONA 3 – Rheko dames 1: 8-14 
Vandaag mocht ik weer gezellig met jullie stap. Ondanks het vroege tijdstip ( 08:45 uur dat is toch geen 
tijd op de zondag..) zat de stemming er goed in. 
De tegenpartij wilde snel beginnen want er moesten nog allerlei andere wedstrijden gespeeld worden. 
Hoewel we niet heel warm waren ( de hal was hartstikke koud, en we hebben amper warm kunnen 
lopen) gingen we met flitsende aanvallen goed van start. Dit resulteerde in een 5-0 voorsprong. 
Meiden wat hebben jullie leuk gespeeld vandaag, ik denk dat veel mensen niet door hebben hoe moeilijk 
het is om binnen dames korfbal tot een kans te komen. Toch deden jullie dit vandaag prima en werd er 
over  de hele linie gescoord. Er was zelfs een Olaf van Wijngaarden waardige onderschepping door 
Marjolein.  
We lieten ons zelfs niet ontmoedigen door de zeer spraakzame scheids met wonderbaarlijke 
opmerkingen. 
We weten nu wel dat we zelfs op gezichtsuitdrukkingen moeten gaan trainen. 
Meiden wat hebben jullie het top gedaan en wat zijn jullie gezellig samen!! 
 

Linda, Lieke en Kim bedankt voor het meedoen. 
Groeten van een trotse coach, Anke 
 
Rheko 2 – DWS 2: 6 - 9 
Vandaag stond de laatste wedstrijd van het zaalseizoen op het programma. Met een goede 
voorbereiding, focus en pit startten we de wedstrijd. Een wedstrijd met heel weinig doelpunten van ons, 
maar ook bij de tegenstander. De kansen werden zeker gecreëerd, maar de bal wilde er niet ingaan.. 
Helaas wist DWS net wat vaker te scoren. Ondanks alles zijn wij trots dat niemand opgegeven heeft en 
we door gegaan zijn tot het einde. Uiteindelijk zijn we op een tweede plek in de poule geëindigd, niet wat 
we hadden gewild, maar alsnog een goede prestatie voor het team.  
We zien jullie op het veld! Bedankt voor de support. 
XX Kirsten en Sophie  
 
Rheko 1 –DWS 1: 10 - 8 
Afgelopen zaterdag was het zo ver. Het was tijd voor de laatste wedstrijd van het zaalseizoen. Een 
belangrijke wedstrijd voor Rheko 1. Winst zou betekenen dat Rheko gegarandeerd zou handhaven in de 
tweede klasse. Verlies betekende twee extra degradatie wedstrijden. Opdracht was daarom ook heel 
duidelijk: winnen! De hele voorbereiding stond ook in het kader van winnen. Wat is er belangrijk om 
ervoor te zorgen dat we de punten zouden pakken? Veel bezig geweest met het doorbewegen in de 
aanval, het netjes voorzorgen van de rebound met achter verdedigen van DWS. Verdedigend was de 
opdracht: om aangesloten te blijven en niet te hoeven corrigeren. Oh en als laatste: uitstralen, brami 
hebben (en nee Annemiek dat is geen gerecht). De wedstrijd naar ons toe trekken en daarmee de 
punten pakken.  
 
In een volle hangmat begonnen we met deze opdrachten. De tribune zat vol, de zaal mooi versierd en 
de spanning was te voelen. Alle ingrediënten voor een mooie wedstrijd. Helaas werd het geen mooie 
wedstrijd maar een zakelijke. Verdedigend waren beide teams heel sterk. De aanvallen kwamen 
hierdoor niet lekker opgang. Het werd fysiek en het kwam aan op de duels 
Ruststand 7-4. In de tweede helft werd er flink gestreden maar weinig gescoord. DWS scoorde vlak na 
rust de 7-5 en daarna lieten de doelpunten lang op zich wachten. Gelukkig konden we deze voorsprong 
behouden en de wedstrijd uitspelen. Eindstand 10-8. Conclusie: niet de mooiste wedstrijd maar wel een 
spannende en heel belangrijk dat we deze gewonnen hebben. Zeker ook na de wedstrijd zat de sfeer er 
goed in. We hebben er een mooi feestje van gemaakt en lekker gegeten met zijn allen. Als laatste wil ik 
iedereen namens de selectie bedanken voor jullie support. Dat is ook super belangrijk en dat mag ook 
zeker gezegd worden. Bedankt allemaal! We gaan binnenkort weer het veld op en ook daar hopen we 
jullie allemaal weer te zien!  
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