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Rheko hoodies, shirts, trainingspakken en tassen inleveren – Commissie 
kledingbeheer 
Daar de competitie ten einde loopt, willen wij beginnen met het inzamelen van alle shirttassen 
en trainingspakken. 
Willen  

 alle teams de shirttas met shirts compleet inleveren. 

 alle leden met een trainingspak en eventueel tas van Rheko deze schoon inleveren. 

 alle leden met een Rheko Hoodie (helpers Kidsclub en andere trainers) deze ook schoon 

inleveren 

Het inleveren kan de komende week op dinsdagavond 21 juni in de Korf. Lukt dat echt 
niet, mag het ook donderdagavond 23 juni bij Carla Leeuwenburgh, Groenestraat 11 
Rheden. 
Mocht je zeker weten of er iemand thuis is, bel of app even naar 06 3099 7502. 
We hopen dat we op korte termijn alle shirts en pakken weer in ons bezit hebben. Dan kunnen 
we tijdig alles voorbereiden voor de start na de zomer. 
Alvast bedankt. 
 
Groet, 
Judith Rabeling en Carla Leeuwenburgh 
Kledingcommissie Rheko 
 
 
Dinsdag:  Competitiewedstrijd Rheko 4 – SEV 4 aanvang: 19.30 uur, aanwezig om 19.00 uur. 
21 – 06 Opstelling is bekend. Scheidsrechter: wordt geregeld. 
 
Donderdag: Competitiewedstrijd Antilopen B1 – Rheko B1. Aanvang 20.00 uur, vertrek om 18.30  
23  - 06 uur. Opstelling is bekend. Auto’s; Mekkink, Plug, de Smit, vd Burgt.  

Coaches Kirsten en Gertilde.  
 

Laatste dag om je aan te melden voor de BBQ op 2 juli tijdens het 
jubileumfeest. Alle leden en ouders zijn van harte welkom bij Rheko. 
Verderop staat meer informatie. 

 
Zaterdag: NK voor C teams 1e klasse bij Rheko. 
25 - 06 
  Vandaag wordt er binnen de poorten van Rheko niet gerookt. 
 

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.  

mailto:rheko@planet.nl
http://www.rheko.nl/
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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 
 

Aanwezig namens het 
bestuur 

EHBO Wedstrijdleiding 

Harry 10.30-13.30 Remi, extern 10.00-13.30 Marjolein Kruithof 

José 13.30-16.30 extern 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  - 

* Aly back-up voor evt extra boodschappen en hulp bij bardienst 
 
Afbouw/opruimen/schoonmaak: 
17.00-18.00 uur: Vincent, Harry + dienstdoende bardienst/keuken 
 
De deelnemende verenigingen zijn: KCR C1 uit Ridderkerk, AVO C1 uit Assen, HKC C1 uit Hardinxveld-
giessendam, DSC C1 uit Eindhoven, OVVO C1 uit Maarssen, Oranje Wit C1 uit Dordrecht , TOP/Litta 
C2 uit Sassenheim en Apeldoorn C1 uit Apeldoorn 
  
Alle leden zijn van harte welkom om te komen kijken 
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 Ander Rhekonieuws. 
 

 Jeugdtrainingen 
Vanaf deze 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. 
 

 GEZOCHT: helpers OPA-actie vrijdag 12 augustus 
  
Wie van de leden, of ouders van leden, zou ons op vrijdag 12 augustus om 18.00 uur eenmalig willen 
helpen bij het ophalen van het oud papier? 
Ivm de vakantieperiode komen we helpers tekort, we hebben nog zeker 2 helpers nodig. 
Indien je kunt/ wilt helpen hoor ik het graag via j.vandomburg@hotmail.com 
  
Groeten Jos van Domburg 
 
 

 Rheko ontwikkelingen 2010 tot 10.05.2021. 
 
2011.   In juni wordt het 50 jarig bestaan uitbundig gevierd. Rheko talent Jasper Broenink kiest  
              voor DVO Bennekom. Rheko meldt zich bij de wethouder sport voor een kunstgrasveld. 
 
2012.   Ontwikkeling van een nieuwe kledinglijn.  Onvoorzien vertrek van trainer Bandi Scupor.  
 
2013.   Opening kunstgrasveld door wethouder Haverkamp, de gehele accommodatie wordt opgeknapt. 
 
2014.   Scorebord bij het kunstgrasveld, hoogstandje van technische man Arjaan van WijK. 
 
2015.   Looddieven stelen het lood van het dak clubgebouw. Rheko plaatst zonnepanelen                                               
gefinancierd met crowdfunding. 
 
2016.   Goede opvang van scheidsrechters wordt beloond met oorkonde van de KNKV scheidsrechters 
vereniging. 
 
2017.   Invoering Verklaring Omtrent Gedrag voor alle Rheko vrijwilligers en diverse commissies worden 
versterkt. 
 
2018.  Senioren en (oudste) jeugdspelers dienen spelregel certificaat te behalen. Start kidsclub (4 - 6 
jaar). 
 
2019.   AED geplaatst op de Rheko locatie, standaardteam promoveert naar de 2e klasse. 
 
2020.  Corona virus wereldwijd verspreid. Korfbal kompetities liggen stil, bijeenkomsten van enige 
omvang niet toegestaan, vergaderingen gaan digitaal. 
 
2021.  Corona virus belemmert viering 60 jarig bestaan. Er is een beperkte plechtigheid op 10 mei, 
het jubileumfeest wordt uitgesteld.   Rheko bruist van energie en gaat de toekomst met vertrouwen 
tegemoet!!                                     

 
 

mailto:j.vandomburg@hotmail.com
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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 
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 
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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) 
   
 Voor kinderen tot 12 jaar kost de BBQ € 5,00 
  
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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 Van de seniorencommissie 
Opstellingen Senioren Seizoen 2022-2023 
 
Selectie 1 & 2:  
Tamara Christiaanse    Tim van den Berg 
Femke van Duren    Bas Joosten 
Annemiek Jansen    Eloy Lischer 
Sophie Farkas     Thomas Ottevanger 
Julia Jurriens     Joep ten Brinke  
Kirsten Jurriens    Rutger  Kruithof 
Devi Klein Hesselink    Sander Kruithof 
Lisa Mekkink     Job Langestraat 
      Tim Terlouw      
 
Rheko 3:  
Maaike Breedveld    Maarten van den Berg 
Susanne Harmelink    Peter van den Berg 
Gertilde Hooijer    Paul Elderman 
Laura Huisman    Jarno Hoogendoorn 
Rianne Jansen    Damian Kersten 
Marjolein Kruithof    Daniel Middel 
Simone Smeenk    Jaron van Zoest 
Sanne van der Teems     
Stephanie Venema 
Dicky van den Berg (trainend lid) 
Ellen Tamboer (trainend lid) 
 
Trainende leden: 
Jos van Domburg 
Jens Dekker  
José Enkhof 
Arnoud van de Kolk 
Ronald Rusch 
Harry Schoppers  
Henk Schutten 
Arjaan van Wijk 
 
 

Wedstrijdverslagen  
Apeldoorn F1 – Rheko F1: 15-7; Rheko E2 – SEV E2: 8-4; Rheko E1 – Oost Arnhem E1: 8-15 
 
Rheko D2 – Oost Arnhem D1; 15-4 
Vandaag stond de laatste wedstrijd in de D2 op het programma en wat voor één: de kraker tegen 
kampioen Oost-Arnhem. Nadat wij in Arnhem nipt verloren hadden, was het tijd voor revanche! Zoals 
jullie allemaal weten is een wedstrijd tegen Oost-Arnhem anders dan anders. Het gaat er net iets feller 
aan toe en dat was ook bekend bij de D2. Ik zal hier niet te diep op ingaan, maar laten we zeggen dat de 
D2 nog een appeltje te schillen had. Beginnend aan de warming-up bleek het al snel dat wij een 
wedstrijd gingen spelen met een gevoelstemperatuur zoals die in de Sahara. De scheids blies op zijn 
fluitje en de wedstrijd begon. De aanvallen verliepen soepel en snel, ballen werden goed gegooid en er 
waren veel kansen. Dit zorgde, na even kort warmdraaien, voor mooie doelpunten. Ruststand: 7-3. In de 
rust de kleedkamer (maar vooral de kou) opgezocht en afgesproken dat we na rust niet meteen een 
doelpunt tegen zouden krijgen. En met succes. Sterker nog, we hadden er zin in. De doelpunten vlogen 
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om de oren. Zal dat dan komen omdat het een wedstrijd tegen Oost-Arnhem was of dat jullie gewoon 
snel naar het zwembad wilden? Goed, terug naar de wedstrijd. De verdediging had de tweede helft niet 
veel te stellen. Zij konden eigenlijk genieten van alle mooie aanvallen en doelpunten die daaruit volgden. 
Eindstand: 15-4. 
 
Aangezien dit het laatste stukje is voor de kinderen als D2, zal ik het iets persoonlijker maken. 
Rudmer, ook wel Rutti Airlines. Man, wat kan jij rennen. Niet vergeten de bal mee te nemen en te blijven 
schieten als een potlood. Soms toch proberen de trainers na te doen door op één been te schieten. 
Zoveel inzet! Ga zo door. 
Emms, ouwe tiktokker. Ook jij bent na een kleine transfer van de E naar de D enorm gegroeid. Met je 
technisch mooie doorloopbal gegarandeerd doelpunten. 
En dan Wiesje, onze kleine sprinter. Jij bent een echte captain van jouw vak. Aansturen waar nodig en 
altijd even een paar doelpuntjes meepikken. Mevrouw Erpeka. Het is voor Julia en mij altijd een 
verassing of wij jou met elastiekje zien of zonder haha. Los van dat, ben jij ook enorm gegroeid. Je bent 
zelfverzekerder en kan tegen een stootje. Zolang jij maar rustig blijft in het koppie, komen de (vooral 
creatieve) doelpunten vanzelf. 
 
Door naar het andere vak. Arendo, maatje! Wat ben jij vooruit gegaan. Zowel conditioneel als 
korfballend. Ga zo door jongen! En dan Evelien. Bij ons Eefje is het altijd de vraag of ze er zin in heeft. 
Evelien is een gezelligheidsdier en houdt van theekransjes. Los van dat, kan je (als je maar je best doet) 
goede diepe ballen gooien en heb je altijd oog voor andermans kansen. Vergeet daarbij niet om naar je 
eigen kansen te kijken en dus zelf doelpunten te maken!  
We gaan door naar het vaste duo: Fajah en Lisa. Het is vrij simpel. Waar Fajah is is Lisa en waar Lisa is 
is Fajah. Fajah is de captain van de trainingen. Met haar luide kreten roept ze de groep bij elkaar voor de 
warming-up. In de wedstrijden houdt Fajah vooral van aanvallen. Doelpuntje hier, assistje daar. Ook jij 
bent enorm gegroeid. Verdedigend kijk je altijd goed mee en wil graag de bal tikken. Ga zo door! 
Last but not least, Lisa. Onze aanvoerster. Lisa is altijd lekker fel. De tikt gemiddeld zo’n 20 keer de bal 
er tussen uit en scoort er gemiddeld 3 per wedstrijd. Daarnaast kijk je ook altijd naar andermans kansen. 
Door jouw harde diepe ballen kan jij vaak een assist op je naam erbij schrijven. 
Zo jongens, dit was het dan! De laatste wedstrijd in de D2. 15-4 winst op de kampioen. Voelt dat ff 
lekker! As woensdag gaan wij het seizoen afsluiten met een teamuitje. Tot dan allemaal en misschien tot 
volgend jaar in de D1!! 
Ps: Wissels uit de C D en E bedankt voor het meedoen dit jaar!! Dankzij jullie konden onze wedstrijden 
doorgaan. 
Ouders bedankt voor de bardiensten, shirtjes wassen, supporten en alle mentale steun die jullie hebben 
verleend. Wordt gewaardeerd! 
 
Met vriendelijke groet, 
Het topduo van Rheko: Julia en Jaron. 
 
DOT D1 – Rheko D1: 5-3; Rheko B1 – Zwaluwen B1: 8-20; Zwart Wit A1 – Rheko A1:13-9 
SDDL 1 – Rheko dames1; 7-6; Devinco 5 – Rheko 4: 11-4; Reehorst 4 – Rheko 3; 9-14 
 

Zwart Wit 2 – Rheko 2: 12-11 
Vandaag was het zover: de laatste wedstrijd met André langs de zijlijn. Op het bloedhete veld begonnen 
we niet zo scherp en we kwamen meteen een paar doelpunten achter. We hadden meer dan genoeg 
kansen, maar de bal wilde er maar niet in. De tweede helft kwam de wil om te winnen goed naar voren. 
We hebben gestreden voor de winst, maar er bleef steeds een klein verschil in het voordeel van Zwart-
Wit. Zo ook de eindstand 12-11. We kregen niet wat we verdienden namelijk de winst. Ten slotte willen 
we alle reserves en supporters bedanken die in deze hitte met ons zijn mee gegaan om te komen 
versterken.  
Groetjes Julia en Sander. 

 
Zwart Wit 1 – Rheko 1: 16 - 17 
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Rheko bedankt! 
 
Gisteren speelde de selectie in Delden bij Zwart Wit. Dit waren voor mij de laatste wedstrijden als coach 
voor Rheko. 
Onder zeer warme omstandigheden viel het niet mee om de punten mee naar Rheden te nemen. Het 2e 
moest helaas net met 1 punt verschil de winst aan Zwart Wit laten. Voor het eerste was de uitkomst net 
andersom en wisten we een dikverdiende overwinning te behalen na een hele sterke eerste helft. 
Na een voorsprong van 6 punten werd het in de 2e helft nog onnodig spannend maar good old Maarten 
van de Berg hield zijn hoofd koel bij een strafworp en maakte de 16-17, en was daardoor de 
matchwinner bij zijn afscheidswedstrijd.  
Naast Maarten nam ook Gertilde afscheid van de selectie. 
 
Na de wedstrijd en ‘s avonds hebben we afscheid van elkaar genomen. Ik wil de selectie bedanken voor 
de mooie woorden, het prachtige lied en de hele mooie originele kado's! 
Er staat een geweldige groep waar Rheko trots op mag zijn. Ik ben er trots op dat de groep goede 
ontwikkelingen heeft doorgemaakt en dat de selectie zowel speltechnisch als team maar ook individueel 
zijn gegroeid. Dit was ook duidelijk zichtbaar in de 2e helft van deze competitie. 
Ik wil Vincent, Edgar en Paula ook bedanken voor de hele fijne en goede samenwerking en ben er van 
overtuigd dat er met deze 3 toppers een hele goede staf staat voor volgend seizoen! 
 
Graag bedank ik ook alle supporters voor jullie ondersteuning. Speciale dank aan fam. de Boer die ook 
vaak bij uitwedstrijden waren en ons daar volop steunden! 
 
Al met al kijk ik terug op 2 mooie, fijne jaren bij Rheko en wens ik iedereen alle goeds en wie weet tot 
snel ergens op de velden! 
 
Rheko bedankt! 
 
André van de Haar 

 


