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     Rheko    info 35  25 april – 1 mei 2022.  

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

  
 
 

Ik buurt mee voor multi korfbalpalen   
De 'ik buurt mee' cheque is weer bij iedereen in de brievenbus gevallen. Rheko wil zoveel mogelijk 
cheques inzamelen om multi korfbalpalen te kunnen plaatsen op het schoolplein van de Rheder Enk en 
Mauritius en het speelveld bij Koningsland. Deze korfbalpalen hebben korven met verschillende hoogtes 
en zijn daarmee geschikt voor alle leeftijden. Je cheque doneren kan via 
https://www.ikbuurtmee.nl/activityDetails.php?id=312. Langsbrengen bij Rheko kan natuurlijk ook.  

 
Trainen in de meivakantie 
In de meivakantie gaan de trainingen gewoon door. Bij veel afmeldingen kunnen teams samen gaan 
trainen of wordt de training afgelast. 
 
Maandag: Sport in Rheden organiseert net als vorig jaar een sportdag voor kinderen van 8 t/m 14  
25 – 04  jaar. Deze sportdag vindt plaats op de ligweide van Openluchtzwembad Rheden. Wat 

gaan we doen? Leuke sport- en spelactiviteiten! Een luchtkussen, tafeltennissen, een 
tumblingbaan en nog veel meer! 
Opgeven via onze website: 
https://www.sportinrheden.nl/koningsspelen-op-25-april... 

 

   
 
  Sport in Rheden is de nieuwe naam voor sportbedrijf Rheden 
 
Woensdag: Koningsdag. Vandaag wordt er niet getraind 
27 -04  
 
 
 
 

mailto:rheko@planet.nl
http://www.rheko.nl/
https://www.ikbuurtmee.nl/activityDetails.php?id=312&fbclid=IwAR2LPPDjtlgnSf3WVurKF-FxpNfSLfbPeKJ9tPPUmjzsXDFEyIoldRz8KNU
https://www.sportinrheden.nl/koningsspelen-op-25-april-doe-je-mee?fbclid=IwAR3x85jg1T9ZhQfe9FwIORvHc_rKAInOMOVwlUvuvFjUls5yZZeg1qnshlk


Rheko Info seizoen 2021-2022 

 

 

 

  

2 

 Ander Rhekonieuws. 
 

 Maandag 2 mei 14:00 uur organiseert Sport in Rheden samen met MTBCLINIC.NL een BMX 

clinic bij de Pumptrack in Rheden!  
Heb je geen eigen BMX? Dan krijg je een MTB van ons! Vooraf aanmelden verplicht via de 
onderstaande link!  
https://www.sportinrheden.nl/.../urban-sports-in-de... 
Maximaal 30 deelnemers! 

 

 
 
 

 

 

 Programmawijzigingen 
 
De wedstrijd Rheko C1 – DKOD C3 gepland voor afgelopen zaterdag wordt gespeeld op donderdag 12 
mei om 19.00 uur. 
 
De wedstrijd Rheko E2 – Zwaluwen E1 gepland voor afgelopen zaterdag wordt gespeeld op woensdag 
8 juni om 18.00 uur. 
 
De wedstrijd Olympus E1 -  Rheko E2 gepland op zaterdag 28 mei wordt verplaatst naar woensdag 1 
juni aanvang 18:00 uur, vertrekken om 17.00 uur. 
 
De wedstrijd WIKO 1 – Rheko 4 gepland voor afgelopen zaterdag wordt onder voorbehoud ingehaald op 
woensdag 25 mei om 20.00 uur. 
 
 

https://www.facebook.com/mtbclinic/?__cft__%5b0%5d=AZXr3WGKlaSpxzzGVTAF1vbGQkag6AIcoSB69u2gvSiP2BBgGFBhvze_pO4OC-2L4NTbrGshLX0BucxsI9CAYbQPOcmg2r0mEJ9yBI9QTqlnNRD_sQ-8uPzOooCUeSVpcRb7mHjb40ADH6TMhTyU88VI&__tn__=kK-R
https://www.sportinrheden.nl/nieuws/urban-sports-in-de-meivakantie?fbclid=IwAR0Ky9h0Ugxp9KomNyiASyFIUrSRu88X787eFu5eAZZQ5A82PZ3wgFaeDNE
https://www.facebook.com/Sportinrheden/photos/a.291341531021012/2168009273354219/?__cft__%5b0%5d=AZXr3WGKlaSpxzzGVTAF1vbGQkag6AIcoSB69u2gvSiP2BBgGFBhvze_pO4OC-2L4NTbrGshLX0BucxsI9CAYbQPOcmg2r0mEJ9yBI9QTqlnNRD_sQ-8uPzOooCUeSVpcRb7mHjb40ADH6TMhTyU88VI&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/Sportinrheden/photos/a.291341531021012/2168009273354219/?__cft__%5b0%5d=AZXr3WGKlaSpxzzGVTAF1vbGQkag6AIcoSB69u2gvSiP2BBgGFBhvze_pO4OC-2L4NTbrGshLX0BucxsI9CAYbQPOcmg2r0mEJ9yBI9QTqlnNRD_sQ-8uPzOooCUeSVpcRb7mHjb40ADH6TMhTyU88VI&__tn__=EH-R
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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 ontwikkeling 1979 – 1986. 
1979.  Rheden maakt kennis met wijkenkorfbal. 16 teams niet korfballers spelen op 3 avonden. Leuk, 
gezellig evenement zonder blessures. Inbrekers en vandalen beschadigen fietsen en gebouw. 
1980. Promotie naar de 1e klasse en het aanstormend talent naar de interregionale jeugd kompetitie. 
Uitbreiding  van de technische staf. Negen geslaagde scheidsrechters  en 11 jeugdwedstrijders 
versterken het kader. De “Grote clubactie” vergroot de financiële armslag. 
1981. Rheko gaat internationaal met drie talenten in het Gelders jeugdteam dat tegen en in Engeland 
speelt (3-18). 

mailto:rhekowalkingkorfball@gmail.com


Rheko Info seizoen 2021-2022 

 

 

 

  

4 

1982. 102 teams nemen deel aan het populaire Rheko augustus toernooi, alle sportvelden bezet met 
korfbal!  
1983. De trimgroep -die veel kaderwerk verricht- viert het 10- jarig bestaan. Het 300-ste lid meldt zich. 
1984. De eerste playback avond wordt een daverend succes. Gerrit van Empel, Mientje Peelen en Wies 
Welmers ontwikkelen de welpenpaal met drie korven. Supportersclub Kanoside opgericht.  
1985. Rheko A1 speelt de finale voor het kampioenschap van Nederland. Blauw Wit (Amsterdam) is net 
iets gehaaider en verovert de titel. 
1986. Indoor promoveert Rheko naar de 1e klasse. Het 25-jarig bestaan wordt uitbundig gevierd. Een 
sponsorloop levert € 4.200  op en Rheko heeft ruim 50 sponsoren/ adverteerders. Fantastisch!   
De junioren interland Nederland – België  (14-6) wordt vlekkeloos georganiseerd door Rheko.  
 

 
 

de foto is van deelname Kampioenschap van Nederland 1985 
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Wedstrijdverslagen. 
 
DVO F1 – Rheko F1: 12-14 
Rheko E1 – EKCA E1: 1-13 
Rheko D2 – KVZ D3: 4-1 
Wageningen D2 – Rheko D1: 8-6 
RDZ B1 – Rheko B1: 12-9 
Rheko A1 – DOS-WK A1: 15-12 
Rheko dames 1 – DOT 1: 9-10 
Rheko 3 – EKCA 3: 16 – 10 
Na een rumoerig jaar met ups en corona mocht het 3e weer aantreden tegen de eerste korfbalclub van 
Arnhem. 
Rheko heeft in de zaal nog pittige tegenstand gehad, van ploegen die allemaal hoger kunnen spelen dan 
de 4e klasse, waarbij gezond verstand eerder regel dan uitzondering is. 
 
Met die mindset werd ook de wedstrijd ingegaan.... ekca daarentegen zit it al jaren in de 4e klas, en liet 
dat ook gelijk zien. Gezond  verstand is als Chinees voor ze en spelen daarom op dierlijk instinct. Al vrij 
vroeg werd de middellijn opgezocht door ekca, om vuurpijlen te schieten die niet eens in de buurt van de 
korf kwamen.  Dit was zeer intrigerend voor de blauw witten, en zorgden  voor een extra gedrevenheid 
bij de Rhedenaren. Want als ze zo slecht schieten van de middellijn moeten we er misschien nog 
dichterop. Gek genoeg resulteerde dit in slechte rebounds, gapen naar de bal en makkelijke kansen voor 
ekca. Dicky liet zich daarentegen met haar ervaring niet gek maken, en wist los te komen van haar dame 
en de score te openen.  
 
Doordat Rheko ging verdedigen alsof de tegenstander in de korfballeague zaten, ging ekca zich er ook 
naar gedragen.  Want ze gingen van afstand raak schieten. Hoewel Rheko zich begon te herpakken, 
konden ze toch niet tegen het bulderende geweld van ekca. Met een lichte achterstand van 1 doelpunt 
mochten beide ploegen een theetje nuttigen. En die smaakte als zoete honing. 
 
Paul had zijn werk gedaan door de tegenstander te laten zien dat Paul zelf alle hoeken van het veld 
heeft gezien, en mocht even rusten. Peter had zich in de eerste helft gefocust op de tegenstander van 
Paul, om zo met een goed strijdplan ten strijde te gaan. Of dit een goede keus was viel te betwijfelen, 
want de wilde leeuwen van Arnhem leken niet getemd te willen worden.  
 
Sanne had zich in de rust bedacht, if you can’t beat em, join em, en ging in de 2e helft als een gazelle 
door het veld, en schoot met de precisie van een kameleon. Dit zorgde voor een voorsprong die niet 
meer uit handen werd gegeven. De heren deden ook nog een duit in het zakje met de score, maar je kon 
zien dat de hogere hersendelen toch de overhand hadden en verstandig de bal in het mandje mikten. 
Misschien een tip om de volgende wedstrijd alles los te laten en het oergevoel te laten overheersen, dan 
komen jullie mogelijk niet meer in het begin van de wedstrijd op een achterstand. 
 
De razende reporter 
 
 
Rheko 2 – DOS-WK 2: 7-13 
Rheko 1 – DOS-WK 1: 11-12 
 


