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     Rheko    info 33  11 - 17 april 2022.  

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

   
 
 

 

Rheko jeugdkamp  
Gezocht: vrijwilligers voor de organisatie en uitvoeren van ons Rheko  jeugdkamp! 
 
Vind jij het leuk om onze jeugd een onvergetelijk weekend te geven? Help dan 
mee met het organiseren en/of uitvoeren van het Rheko jeugdkamp!  
Meld je aan via rheko@planet.nl.  
 
 
Zaterdag De kidsclub is vanaf vandaag weer op het Rhekoveld van 10 tot 11 uur. 
16 - 04   
  De onderstaande oefenwedstrijden zijn gepland: 
 
  Rheko F1 - Sios F1, aanvang 11.15 uur op het Rheko veld, aanw. 10.45 uur. 

Scheidsrechter: José 
Opstelling: Sep Vlielander? en Tim Smeenge,  Marlou Roos, Julia Huurnink, Sterre  
Zweers, Julia Witteveen 
Reserves: Julia Witteveen en Tim 

 
  Tiel D1 - Rheko D1, aanvang 11.15 uur. Vertrek om 10.15 uur 

Opstelling: Thijs Terlouw, Pim Dekker, Guus Witteveen, Bram Jurriens, Bart 
Smeenge, Jesse Hoekstra, Tycho Deltentre, Jet v/d Borne, Deborah Bosma 
Afwezig: Sacha, Jara en Isa. Reserves: Tycho en Jesse  
Auto’s: Witteveen, Jurriens, Dekker 

   
Arena D1 - Rheko D2, aanvang 11.30 uur, vertrek 10.15 uur. 
Sportpark Candia in Rhenen. 
Opstelling: Rudmer v/d Weij, Arendo Christ, Lisa Riebroek, Fajah van Dijk, Evelien  
Kemperman, Wies v/d Borne, Emma v/d Kaa, Noor Mennink, Yumi Lieuw a Pieuw 
Afwezig: Marit, Reserves: Noor en Yumi 
Auto’s: Riebroek, vd Borne, Kemperman 

 
  Rheko 4 – Rivalen 2 aanvang 13.00 uur, aanwezig om 12.15 uur 
  Scheidsrechter: Henk Peelen 
    
  Rheko 2 – Regio 2, aanvang 13.15 uur 
 

Rheko 1 – Regio 1, aanvang 14.30 uur 

 

 

 

 Ander Rhekonieuws. 
 Oefenwedstrijden ter voorbereiding op de voorjaarscompetitie 
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 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 olv Marco Peelen met Ronald Buis als begeleider 
Rheko 1 – Duko 1 aanvang 20.45 uur olv Jeffrey Miechels 
Rheko 3 – Zwaluwen 3 aanvang 20.45 uur olv René Holkamp 

 

 Een oproep namens de kantinecommissie 

 
 
Voor het buitenseizoen zullen binnenkort  weer voor de zaterdagen bardiensten worden ingepland. 
Tijdens de wedstrijden van de jeugd doen wij een beroep op de ouder(s)/verzorger(s) van de 
thuisspelende teams. 
Maar we zijn op zoek naar een aantal vrijwilligers, welke het leuk vinden om tijdens en na de wedstrijden 
van Rheko 1, 2, en 3 bardienst(en) te draaien. Je kan dan bv. denken aan de volgende tijden: van 14:00 
– 16:00 uur of 16:00 uur tot sluit (18:30 uur). En naast het verkopen van diverse dranken ook het 
uitgeven/ bereiden van de daghap en soep.  
Thuiswedstrijden zijn op 23 april, 28 mei en 11 juni.  
 
Lijkt het je leuk om te helpen? Aanmelden kan bij Anouk via anouk_venema@hotmail.com 

 
 

 Rheko jubileum. 
 

Rheko 60 jaar op 10 mei 2021 
Door corona kon het 60 jarig bestaan niet gevierd worden 
De nieuwe 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!    

 
Heb je een geweldig idee voor het feest? Meld het via jubileumrheko@gmail.com  

mailto:anouk_venema@hotmail.com
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 Walking korfball bij Rheko 
 
In de landelijke vitaliteitsweek van 16 – 20 mei zal bij Rheko op het veld een kick-off/demonstratie geven 
worden van walking korfball. 
 
Oldstars Korfbal is onderdeel van Oldstars Sport, een project van het Ouderenfonds in samenwerking 
met het KNKV. 
 
Met OldStars korfbal wil Rheko een aangepaste spelvorm voor korfbal en andere sportieve activiteiten 
bieden. 
Deze spelvorm is uitermate geschikt voor iedereen die op een gezonde manier wil blijven sporten, je 
hoeft nooit korfbal gespeeld te hebben, voor oud spelers, maar ook diegenen 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.  
 
Voor walking korfball zijn alleen makkelijk zittende kleding en goede sportschoenen nodig.  
 
Wij starten met walking korfball buiten op het Rheko veld, in de winterperiode zal er in de sporthal 
getraind worden. 
Na elke training van 1 uur sluiten we af met koffie/thee of ander drankje 
 

Op woensdag 18 mei, 14.00 uur zal de kick-off/demonstratie walking korfball  
zijn op het Rheko veld 

 
Kom gerust een kijkje nemen. 
 
Heb je interesse in deelname en wil je op de hoogte worden gehouden? 
 
Stuur dan een e-mail aan: rhekowalkingkorfball@gmail.com  
Onder vermelding van 
je naam, telefoonnummer en e-mailadres 
 
 
 
 

 Rheko ontwikkelingen 1962 - 1965. 
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De eerste jaren waren groei en kompetitie deelname het belangrijkst.  
De ervaren korfballer Joop Ouwerkerk  werd trainer en bracht zijn inzichten over.  In wedstrijden  
werd spelenderwijs ervaring opgedaan en het spelpeil steeg.  
 
Trainers cursussen werden gevolgd, jeugd korfbal gepromoot op scholen en drie jeugd teams  
debuteerden in de kompetitie 1962-'63. Rheko-C werd kampioen.  Rheko in opmars!  
 
Naar uitwedstrijden werd gefietst, grote afstanden per bus. Wim Scholten werd in 1962 de eerste Rheko 
autobezitter!  
Telefoon was schaars, mobieltjes  nog niet uitgevonden.  Een oude stencilmachine bracht uitkomst  en 
in 1963 rolde het eerste clubblad van de pers, wekelijkse Info’s volgden.  
     
Verhuizing naar sportpark aan de IJsselsingel  was een sprong voorwaarts. Er kwam meer 
korfbalmateriaal en er werd enthousiast getraind. Rheko won het toernooi met  SIOS, Diderna, RAS. 
 
Prima sfeer in de club en in 1963 liep een groep de fameuze Airborne Wandeltocht in Oosterbeek.    
 
Oud papier acties, de verkoop van chocolade repen en pakken lucifers spekten de kas. Rheko 
ontwikkelde zich voorspoedig! 
 

 
 
 

 Rheko ontwikkeling 1966-1971  
 In 1966 werd het eerste lustrum gevierd. Er zijn dan 283 kompetitie duels gespeeld met 1070 
doelpunten voor en 996 tegen. 
 
In 1967 verhuist oprichtster Gerda Moret. De Ledenvergadering benoemt haar tot erelid. Het doel van 
Rheko een solide, actieve club te maken is bereikt. 
 
1968. Inspraak rukt op. Er wordt een jeugdbestuur gevormd om ideeën en wensen van jongeren te 
ventileren bij het bestuur. Wegens baldadigheid na een uitwedstrijd worden twee leden voor 6 duels 
geschorst. 
 
1969. Rheko wordt kampioen 1e klasse en promoveert naar de overgangsklasse. Iets te hoog gegrepen, 
een leerzaam seizoen eindigt met degradatie. Goede prestaties van jeugdteams 
beloven een mooie toekomst! De eerste speurtocht voor de jeugd wordt een groot succes. Rheko is 
meer dan korfbal! 



Rheko Info seizoen 2021-2022 

 

 

 

  

5 

 
1970. Zaalkorfbal is populair maar in Rheden is geen hal. Het initiatief van gymleraren die te realiseren 
wordt ondersteund! 
 
1971. 10 jaar Rheko wordt uitbundig gevierd. De club staat als een huis en heeft een goede reputatie 
opgebouwd in Rheden en het korfbal verbond. 
 
 

 
 

 Rheko ontwikkeling 1972-1978 
 
1972.   Sporthal Rheton wordt geopend. Een aanwinst, zaalkorfbal is populair. Rheko organiseert een 
fantastisch familietoernooi op 2e kerstdag, de deelnemers zijn super enthousiast. De eerste 
internationale activiteit: deelname aan een toernooi in Castrop Rauxel (Duitsland). 
 
1973.   Neven activiteiten en clubbinding zijn belangrijk Er wordt een geslaagd kampeerweekend 
georganiseerd. 
 
1974.   Het 200-ste lid wordt verwelkomd. Het talentvolle pupillen team wint het sterke ASKO toernooi in 
Assen.   
 
1975 Clubgebouw “De Korf” wordt gerealiseerd. Leden en vrijwilligers droegen een steentje bij, het wordt 
het centrale punt voor Rheko activiteiten. Vier senioren en zes jeugdteams worden kampioen. 
 
1976  Neven activiteiten en vergaderen nemen toe, na wedstrijden  de “nazit” in de Korf. Ouders 
verzorgen de kantine diensten, Rheko bruist van activiteiten. 
 
1977.   De korfbal promotie stand op het schapenscheren met o.a. korfschieten loopt als een tierelier.  
Een uitdaging voor jong en oud! 
 
1978.   Het Korfbal Verbond bestaat 75 jaar. Veel promotie activiteiten en TV aandacht, die 
ondersteunen de Rheko plannen!    
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Wedstrijdverslagen 
DVO D2 – Rheko D1: 6-9 


