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     Rheko    info 42  15 - 22 juni 2022.  

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

  
 
 

 
 
 
Woensdag:  Competitiewedstrijd Odio 4 – Rheko dames 1. Uitslag 7-17 
15 – 06   
 
Donderdag: Competitiewedstrijd Rheko B1 – Zwaluwen B1. Aanvang 19.00 uur, aanwezig 18.15  
16  - 06 uur. Opstelling is bekend. Coaches Gertilde en Kirsten. Scheidsrechter Job Langestraat   
 
Zaterdag: de Korf is geopend vanaf 8.30 uur 
18 - 06 
  Bardienst: 
   8.30 uur – einde wedstrijd; ouders Rheko E1 
  10.45 – 12.00 uur:           ouders Rheko E2 met hulp van de coaches 
  12.00 uur – sluit:          ouders Rheko C1 
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Wedstrijd 
 

aanv vertrek Locatie Coach  Scheidsr. Auto's 

Zwart Wit 1 Rheko 1 15:30   Delden André    
 Zwart Wit 2 Rheko 2 14:00   Delden Vincent/Edgar     

Reehorst 4 Rheko 3 17:15   Ede 

 
  

 Devinco 5 Rheko 4 13.45     Deventer 
  

  

        Zwart Wit A1 Rheko A1 12.30 10.45 Delden  Eloy    Goossens, vd Burgt, Buno Heslinga 

Antilopen B1 Rheko B1 13.15 11.45 Leusden Kirsten/Gertilde   Mekkink, Plug, de Smit, vd Burgt 

Rheko C1 Mélynas C1 12.20 11.35 Rheko Tim/Devi  Peter    

        DOT D1 Rheko D1 11.45 10:15 Oss Rutger/Annemiek   vVd Borne, Erpeka, Dekker, te Wildt 

Rheko D2 Oost -  Arnhem D1 11.15 10.30 Rheko Jaron/Julia  Sander    

       
  

Rheko E1 Oost -  Arnhem E1 9.00   8.30 Rheko Sanne/Babette  José   

Rheko E2 SEV E2 11.15 10.45 Rheko Femke/Tessa  Job    

Apeldoorn F1 Rheko  F1 10:00   8:55 Apeldoorn Marjolein/Carlijn    Huurnink, Vlielander 

         Zondag 19 juni     
     Wedstrijd 

 
aanv vertrek Locatie Coach  

  SDDL 1 Rheko Dames  1 12:30   Demen Anouk      
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Afschrijven bij : 

Senioren bij aanvoerder   

A, B en C jeugd Jetske van Amerongen 06-10595499   

D en E  jeugd Marjolein Kruithof 06-81386771   

Scheidsrechters José Schutten 06-20992604 scheidsrechters@rheko.nl 

 
 
Opstellingen: 
Rheko 1:  
Dames: Tamara Christiaanse, Femke van Duren, Gertilde Hooijer, Annemiek Jansen,  
Heren:   Thomas Ottevanger, Tim vd Berg, Eloy Lischer, Maarten vd Berg, Jarno Hoogendoorn 
 
Rheko 2:  
Dames: Sophie Farkas, Julia Jurriëns, Kirsten Jurriëns, Lisa Mekkink,  Devi Klein Hesselink     
Heren:  Joep ten Brinke, Rutger Kruithof, Sander Kruithof, Job Langestraat, Tim Terlouw 
 
Rheko 3: 
Dames: Dicky van den Berg, Susanne Harmelink, Rianne Jansen, Simone Smeenk,  

  Sanne van der Teems, Stephanie Venema,   
Heren:  Peter van den Berg, Paul Elderman, Vincent Koch, Daniël Middel, Jaron van Zoest,  

 Damian Kersten 
 
Rheko 4:  
Dames: Carla Leeuwenburgh, José Enkhof 
Heren:   Harry Schoppers, Jens Dekker, Arjaan v Wijk, Jos v Domburg, Henk Schutten, Ronald Rusch,  
             Arnoud vd Kolk 
 
Rheko B1:  
Dames: Julie vd Burgt, Lieke de Smit, Linda Breedveld, Marit Mekkink, Iris Fortuin, Yara Plug 
Heren:   Ivo Terlouw, Sam van Brunschot, Mees Mandemakers 
 
Rheko C1:  
Dames: Evi Dekker, Fleur Hartgers, Lynn Mandemakers, Noor Mennink, Defne Salman,  
              Jolein Bakker, Lana Derksen 
Heren:  Tycho Deltenre 
 
Rheko D1 
Heren: Thijs Terlouw, Pim Dekker, Guus Witteveen, Bart Smeenge, Bram Jurriëns, Sacha te Wildt 
Dames: Jet vd Borne, Jara Erpeka, Isa vd Voort, Deborah Bosma 
 
Rheko D2 
Heren: Rudmer vd Weij, Arendo Christ  
Dames: Lisa Riebroek, Fajah van Dijk, Evelien Kemperman, Marit Erpeka, Wies vd Borne,  
              Emma vd Kaa, Ella Hartgers 
 
Rheko E1 
Heren: Sepp Blok  
Dames: Ella Hartgers, Maud Hartgers, Yumi Lieuw a Pieuw, Jente Grotenbreg  
 
Rheko E2 
Heren: Tim Smeenge, Sepp Blok 
Dames: Berber vd Weij, Jasmijn van Velsen, Yumi Lieuw a Pieuw 
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Rheko F1 
Heren: Sep Vlielander, Mats Alblas  
Dames: Marlou Roos, Julia Huurnink, Sterre Zweers 
    

 Ander Rhekonieuws. 
 

 Jeugdtrainingen 
Vanaf komende week( 21 juni) blijven we 1x in de week trainen tot aan het jubileum weekend om zo 
hopelijk ook veel kids te krijgen bij dit weekend.  
 
De trainers zullen eea afstemmen met het team. 
 

 Bonte Schaapfestival 
Afgelopen zondag tijdens het Bonte Schaapfestival heeft Rheko met een sport activiteit gestaan op het 
grasveld bij de Dorpskerk. 
En heel veel kinderen met ouders vonden het supergaaf om de hindernis baan te doen, niet alleen over 
en door de hoepels, maar ook de stapelstenen was een uitdaging. 
En natuurlijk kon er ook op de korf geschoten worden. Er was 1 hoge korf voor de “geoefenden” en de 
paal met daaraan 4 korven voor de jongste kinderen. En had je raak geschoten, dan mocht je grabbelen.  
Ik denk, dat het een geslaagde activiteit was en volgend jaar staan we er als Rheko gewoon weer op het 
geslaagde Bonte Schaapfestival. 
Dank aan alle jeugd die op deze dag enkele uren heeft gestaan om de kinderen en hun ouders te 
begeleiden. 
En niet te vergeten Vincent en Rogier, die eea hebben opgebouwd en na afloop hebben opgeruimd, thx. 
 
Gerda 

 
 

 

 

 
PROGRAMMA ZATERDAG 2 JULI   RHEKO 60 JARIG JUBILEUM 
 
 
Het programma op 2 juli ziet er als volgt uit: 
 
11.30 – 14.00 uur Grote reünie in en rondom het clubgebouw aan de IJsselsingel 19 te Rheden. 

Omdat wij allen wat ouder zijn geworden en daardoor mogelijk niet meer herkend, 
krijgt iedereen bij aankomst een sticker waar hij/zij zijn/haar naam op kan 
schrijven. 
Er zullen oude foto’s getoond worden en er zullen groepsfoto’s gemaakt worden. 
Vanaf 12.30 uur is er gelegenheid om een lunch te gebruiken (na vooraf opgave 
hiervoor) 

14.30 – 15.00 uur De kidsclub van Rheko en de Jeu de boulers van Rheko spelen hun spel. 
Misschien wil je ook een balletje mee gooien? 

15.00 – 16.00 uur Korfschieten. Op het kunstgrasveld van Rheko staan voldoende korven opgesteld 
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om samen en tegen elkaar de bal nog een keer door het mandje te gooien. 
16.00 – 16.30 uur Demonstratie van Walking Korfball. Misschien wil je hier ook aan meedoen? 
17.30 – 19.30 uur Gelegenheid om deel te nemen aan de barbecue (ook hiervoor is opgave vooraf 

nodig) 
20.00 – 23.30 uur Feestavond met dj’s 
 
Vergeet je niet op te geven voor lunch en/of barbecue, graag per persoon opgaveformulier invullen. 
 
 

 

 

OPGAVEFORMULIER voor lunch en/of barbecue 
     Rheko jubileum op 2 juli 2022 
 

(s.v.p. zo snel mogelijk toesturen, maar uiterlijk 23 juni naar jubileumrheko@gmail.com) 
Jouw opgave dient gepaard te gaan met de betaling zodat we weten op hoeveel eters we 

moeten rekenen. Het opgaveformulier graag per persoon invullen en doormailen. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
Naam    : 
E- mail adres  : 
Geeft zich op voor:    O     lunch  á  € 7,50 
                                          (soep, broodjes en 2 consumptiebonnen) 
                                   O    barbecue  á  € 15,00 
                                          (salades, stokbrood en diverse soorten vlees) 
     
De betaling kan gedaan worden naar bankrekening 
NL04RABO 0355215438 t.n.v. Rheko 
onder vermelding van je naam 
 
Ook kun je gebruik maken van onderstaande QR-codes: 
 
      Lunch      Barbecue 

 
 

                          

mailto:jubileumrheko@gmail.com
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 Vincent Koch nieuwe hoofdtrainer Rheko seizoen 2022-2023 
De Seniorencommissie is blij te kunnen mededelen dat Vincent Koch de nieuwe hoofdtrainer wordt voor 
het volgende seizoen. We hebben de afgelopen tijd intensief gezocht naar een nieuwe hoofdtrainer. 
Buiten onze vereniging hebben we geen geschikte trainer kunnen vinden en daarom zijn we intern gaan 
kijken hoe de vacature opgevuld kon worden. Met de kennis en ervaring van Vincent als speler en als 
trainer zijn we ervan overtuigd dat we met hem een uitstekende hoofdtrainer hebben gevonden.  
Inmiddels is de gehele staf voor volgend seizoen compleet. Edgar Roos blijft ook volgend seizoen 
teammanager en assistent coach voor de selectie. Paula Jurriëns zal trainer/coach worden van Rheko 2. 
We zijn blij dat Paula ondanks haar blessure op deze manier toch heel waardevol kan zijn voor de 
selectie.  
De Seniorencommissie heeft alle vertrouwen in dit drietal en wenst Vincent, Paula en Edgar veel succes! 
 
 
 
 

 

 Opstellingen seizoen 2022-2023 
 
Dit seizoen hebben we gelukkig veel meer wedstrijden kunnen spelen dan afgelopen jaar. Helaas zien 
we ook dat het een stuk lastiger is om elke week een volledig team te hebben. Het maken van de 
opstellingen was daardoor dit jaar een flinke puzzel. We hebben op basis van gesprekken met trainers, 
het zien van wedstrijden gekeken welke opstellingen in onze ogen het meest passend zijn.  
Rheko is een gemengde korfbalclub waarbij we de eerste teams graag prestatiegericht willen laten 
korfballen.  Daarnaast hebben we gekeken naar de aantallen per team.  
Indien er vragen of opmerkingen zijn over deze opstelling dan kunt u dit kenbaar maken via de mail. (ons 
mail adres is jeugdcommissie@rheko.nl.) 
 Iedereen krijgt dan een persoonlijke reactie. Indien gewenst zal er een gesprek plaats vinden tussen 
ouder/kind en JC. 
Met vriendelijke groet, Jeugdcommissie Rheko 
 
 

mailto:jeugdcommissie@rheko.nl
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 Dames Heren

A1 Kim van Duren Wesley Janssen

Sanne Mekkink Nick Goossens

Simone Kragt Stijn Langestraat

Mara Buno Heslinga Jesse Dorland

Iris Fortuin Sam van Brunschot

 Dames Heren

B1 Julie vd Burgt Tycho Deltenre

Evi Dekker Mees Mandemakers

Marit Mekkink Ivo Terlouw

Lieke de Smit

Yara Plug

Linda Breedveld

Jolein Bakker

Lynn Mandemakers

Defne Salman
 Dames Heren

C1 Jet vd Borne Thijs Terlouw Jesse Hoekstra meetrainend

Jara Erpeka Guus Witteveen

Isa van der Voort Pim Dekker

Deborah Bosma Sacha te Wildt

Lana Derksen Bart Smeenge

Noor Mennink Bram Jurriëns

Fleur Hartgers
 Dames Heren

D1 Lisa Riebroek Rudmer vd Weij


Fajah van Dijk Arendo Christ

Evelien Kemperman Sepp Luca Blok

Marit Erpeka 

Wies vd Borne

Emma van de Kaa

Yumi Lieuw a Pieuw

Maud Hartgers

Ella Hartgers

 Dames Heren

E1 Julia Witteveen Esmee Arends meetrainend

Berber vd Weij Stella Arends meetrainend

Jasmijn van Velsen

Lejla  Kadiric 

Jente Grotenbreg

 Dames Heren

E2 Julia Huurnink Sep Vlielander

Ruby Pankras Tim Smeenge

Sterre Zweers

Marlou Roos

Roos Scholten

Jaylinn Imming  
 
 

 

 Eindtoernooi C-jeugd 1e klasse 
Zaterdag 25 juni is er op het Rheko-terrein het eindtoernooi voor de C-jeugd uit de eerste klasse. Uit 
de acht poules, strijden alle nummers 1 met dit toernooi om hét kampioenschap in de eerste klasse.  
Om 11.00 uur starten de eerste wedstrijden en van 15.40 -16.10 uur wordt de laatste (finale)wedstrijd 
gespeeld.  

 
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers om deze dag een succes te maken. Rheko ontvangt een 
aantrekkelijke vergoeding, iets wat de club goed kan gebruiken en dus vragen wij jouw hulp!  

 
Opbouw 
08.30-09.30 uur: Vincent Koch, Nienke Hoogstraten, Femke Mennink, Jens Dekker 
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Aanwezig namens het bestuur 
10.30-16.30 uur: Harry, José 

 

EHBO Wedstrijdleiding 

10.30-13.30 ? 10.00-13.30 Marjolein Kruithof 

13.30-16.30 ? 13.30-16.30 Rutger Kruithof 

  

Bardienst/keuken   

10.00-12.00 Gertilde Hooijer 14.00-16.00 Kirsten Jurriens 

 Lisette Farkas  Tamara Christiaanse 

 Anouk Venema  Jesse Dorland 

 Femke Mennink  Florence Kamphuis 

12.00-14.00 Paula Jurriens 16.00-18.00 Tamara Christiaanse 

 Tamara Christiaanse  Daniel Middel 

 Anouk Venema  Florence Kamphuis 

 José Enkhof  - 

 
Afbouw/opruimen/schoonmaak: 
17.00-18.0 0 uur: Vincent, Harry + dienstdoende bardienst/keuken 

 
Ben jij EHBO’er en wil je enkele uurtjes helpen? Meld je dan aan bij Vincent via 06-28426820 of 
vincent_koch84@hotmail.com  

 
Alvast bedankt!  
Wij zien jullie graag op 25 juni.  

 

 
 

Wedstrijdverslagen  
Rheko F1- DVO/Accountor F1 uitslag: 7 - 15 strafworpen: 4-4 

mailto:vincent_koch84@hotmail.com
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Vandaag speelde op de vroege ochtend tegen DVO. De eerste 10 minuten stonden we nog een beetje 
te slapen, we gooiden zelf te langzaam over en schakelde te langzaam om. Na de eerste korte pauze 
hadden jullie het even helemaal te pakken, jullie schakelden snel, gooide prachtige ballen en waren 
fanatiek in de afvang. Het enige wat jullie toen vergaten was om jezelf te belonen, want de bal leek er 
maar niet in te willen. Helaas konden we het goede spel niet de hele tijd vasthouden, maar jullie bleven 
je best doen. Marlou was er goed fanatiek bij en onderschepte bal na bal. Sterre liep mooi vrij en ving 
veel ballen af. Ruby keek goed naar de kansen van anderen en gooide schitterende ballen. Julia stond 
vaak op de goede plek om te scoren en verdedigde er dicht op. Sep ving veel ballen af en liep 
fantastisch vrij. Mats mocht ook nog even 10 minuten meedoen en deed het super. Volgende week weer 
nieuwe kansen tegen Apeldoorn! 
 
Zwaluwen E1 - Rheko E2: 2 - 6 
Het was een super leuke wedstrijd, en dat vonden de kids ook. Er werd super goed overgespeeld en 
iedereen deed zijn best om goed te presteren. Tim heeft super goed gespeeld en vooral verdedigd en 
afgevangen, en hij heeft ook nog een super mooi doelpunt gemaakt! Jasmijn heeft het ook super gedaan 
ze had het snel door waar de tegenstander was, en daardoor super verdedigd. Ze is echt een kanjer! 
Berber wat een TOPPER ze heeft de hele wedstrijd gespeeld en super goed verdedigd. Ze heeft er 
super veel ballen ertussen uitgehaald ze heeft het super gedaan! Yumi en Maud hebben het ook super 
SUPER goed gedaan! Maud heeft heel goed afgevangen en goed aangegeven daardoor konden de 
andere kids veel schieten, super gedaan. Yumi heeft het ook top gedaan! Ze heeft er super veel ballen 
tussen uit gehaald en ook nog een paar keer gescoord, echt een kanjer. Ze hebben echt goed met 
elkaar samen gewerkt! Je mag SUPER trots op hun zijn en dat ben ik ook natuurlijk. En die coaches jaja 
die hebben ook hun best gedaan�. Het was een super leuke wedstrijd en ik weet zeker dat de E2 nog 
veel veder kan groeien! 
We vonden het erg leuk om een keer bij de E2 te coachen! Ember & Wendy. 
 
EKCA E1 - Rheko E1: 18 - 3  
Het was een goede wedstrijd. We hebben helaas verloren maar dat treurt ons niet! Ze hebben allemaal 
hun best gedaan en dat telt! We hadden het super gezellig wel wat tegen slagen met de bal maar we 
gaan gewoon door. Ella was super goed bezig heeft goed verdedigd en super goed samengewerkt! 
Spiderman (Sep) was ook super goed bezig heeft goed aangevallen en had de omschakeling van 
verdediging naar aanval goed te pakken! Yumi was ook super goed bezig heeft goed aangevallen en 
was ook super snel met verdedigen. Maud ook super goed gedaan heeft heel veel ballen afgevangen en 
ook goed aangevallen. Yente jij was ook goed bezig! Je hebt veel ballen afgevangen en was goed met 
aanvallen. Het was een super leuke wedstrijd. Ze hebben het hartstikke goed gedaan je mag trots op ze 
zijn.  
Wendy en ik hebben er erg van genoten om de E1 te coachen. 
Ember & Wendy 

 
KVZ D3 – Rheko D2: 0-10 
Rheko D1 – Wageningen D2; 11-12 
DKOD C3 - Rheko C1: 4 – 7 
Rheko B1 – RDZ B1; 7-10 
Rheko A1 – Devinco A1; 10-10 
Rheko 4 – WIKO 1: 9-5 
Rheko 3 – KVZ 4: 18-9 
  
Rheko 2 - Elburg 2 13-11 
Op de dag dat oefenmeester André van de Haar voor de laatste keer in de dug-out van het Rhekoveld 
zat, maakten de sterren van het tweede zich op voor een kraker tegen het altijd lastige Elburg. Rheko 2 
had tot nog toe nog nooit van Elburg 2 gewonnen dus het beloofde een kraker van een wedstrijd te 
worden. Na motiverende woorden van onder andere de vertrekkende André, waar hij ongelooflijk goed in 
is trouwens, begon de wedstrijd, met een enthousiast publiek op de tot de nok toe gevulde tribune van 
onze thuishaven. Tegen alle verwachtingen in begonnen de blauwe gladiatoren geweldig aan de 



Rheko Info seizoen 2021-2022 

 

 

 

  

10 

wedstrijd. Het leek zelfs een makkelijk middagje te worden en de punten waren eigenlijk al 
bijgeschreven. Toen deed het tweede waar het tweede later aan herinnerd zal worden: Een riante 
voorsprong als sneeuw voor de zon laten verdwijnen. Het verschil wat Elburg maakte werd echter nooit 
groter dan 2 en bij elke goal die gemaakt werd, werd de beroemde opdracht van André uitgevoerd: 
"Uitstralen, blij zijn". Dit bleek dan ook de succesformule voor de overwinning van Rheko 2; Elburg werd 
weggebluft door de pokeraars in het blauw-wit, eindstand: 13-11. Tot slot willen we nog graag een 
speciaal bedankje geven voor onze hoofdtrainer en hem bedanken voor alle keren dat wij niet op het 
wedstrijdformulier van het eerste stonden! Zoals beloofd aan André zetten we hem dan ook nog even in 
het zonnetje met een legendarische foto van een van André's betere avonden. 
 

 
 
De groeten en tot volgend seizoen, 
De Muppets 

 
Rheko 1 – Elburg 1: 15 – 9 
Vandaag was de laatste thuis wedstrijd van het seizoen tegen Elburg, waar we spelen voor handhaving 
in de 2e klasse. We hebben alles in eigen handen en zelfs als we verliezen kunnen we ons volgende 
week tegen Zwart Wit nog steeds handhaven.  
 
De wedstrijd begint gemakkelijk en we komen heel snel 5-0 voor. Vervolgens maakt Elburg een 
strafworp, maar daarna maken wij weer 3 doelpunten. Aan het eind van de 1e helft scoort Elburg nog 
een afstandschot. We gaan de rust in met een ruime stand van 8-2. 
In de 2e helft begint Elburg meer te scoren, maar wij scoren netjes mee met Elburg waardoor het gat 
van 6 doelpunten blijft staan. We zijn eigenlijk geen moment in de problemen gekomen en we hebben 
een hele goede wedstrijd gespeeld! 
Eindstand: 15-9 en dus gehandhaafd in de 2e klasse. 


