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     Rheko    info 6  13 – 19 september 2021.  

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

  
 
 

 

Van de vrijwilligerscoördinator, 

 
Nu er weer gekorfbald wordt en dus publiek/ouders aanwezig mogen zijn langs de lijn betekent het ook 
dat ik echt aan de slag kan gaan als vrijwilligercoördinator. 
De komende tijd ga ik aan de slag om nog een aantal vacatures in te vullen. 

Mijn eerste uitdaging wordt de werkgroep sinterklaasactie. Dit project is al enkele jaren een 

begrip binnen Rheko wat de vereniging het nodige geld oplevert. 
Door persoonlijke omstandigheden zijn een aantal leden van deze werkgroep dit jaar niet beschikbaar. 
Dit project gaat over enkele weken starten en duurt tot begin december.  
De overgebleven leden zoeken daarom nieuwe leden zodat de actie ook dit jaar weer een succes wordt. 
Ben jij als lid of als ouder deze periode beschikbaar om te helpen neem dan contact op met mij door een 
mailtje te sturen naar kruithofw@yahoo.com  of bel naar 0651601998. 
Ook kun je contact met mij opnemen als je eerst informatie wil over wat er van jou wordt verwacht in 
deze werkgroep de komende tijd. 
 
Willem, Kruithof, 
Vrijwilligerscoördinator. 
 
 
Zaterdag: De volgende wedstrijden staan op het programma.  
18 - 09 
  Bardienst: 

10.15 – 12.00 uur: Ouders Rheko B1  
12.00 uur – sluit:   Ouders Rheko D2 
 
 

mailto:rheko@planet.nl
http://www.rheko.nl/
mailto:kruithofw@yahoo.com
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Wedstrijd   aanv. aanw. locatie   coach scheidsr. auto's  

DOS-WK 1 Rheko 1 15:30 12:45 ENSCHEDE Wesselerbrink-noord André A. Eggink   

DOS-WK 2 Rheko 2 14:00 11:45 ENSCHEDE Wesselerbrink-noord Vincent  ?   

EKCA 3 Rheko 3 14:00 12:45 ARNHEM Veld EKCA    ?   

                  

DOS-WK A1 Rheko A1 12:30 10.45 ENSCHEDE Wesselerbrink-noord Eloy  R. vd Maten Kragt,Peelen,Janssen,Goossens 

                  

Rheko B1 Tiel '72 B2 11:15 10.30 RHEDEN Rheko Kirsten/Tamara Thomas   

                  

Zwaluwen C1 Rheko C1 10:00 9.55 ZEVENAAR Hengelder Tim   Domi,Salman, Hartgers,Deltenre 

                  

Rheko D1 KVZ D2 11:15 10.30 RHEDEN Rheko Rutger/Annemiek Tim vd Borne,Terlouw,vd Voort,Jurriëns 

Rheko D2 Duko D1 12:15 11.30 RHEDEN Rheko Jaron/Julia Ronald Riebroek,v Dijk,Kemperman,vd Weij 

                  

Rheko E1 Regio  E2 12:30 12.00 RHEDEN Rheko Sanne/Babette Rogier ovb Blok, E Hartgers 

 Hazenkamp E1 Rheko E2 10:30 9.25 NIJMEGEN De Hazenkamp Femke/Tessa   Witteveen, Harwig 

                  

Rheko F1 DVO F2 12:30 12.00 RHEDEN Rheko Marjolein/Carlijn Jose   
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Afschrijven, uiterlijk dinsdagavond 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: reserve shirts meenemen 
Dames: Tamara Christiaanse, Femke van Duren, Gertilde Hooijer, Annemiek Jansen, Paula Jurriëns 
Heren:   Thomas Ottevanger, Tim van den Berg, Jarno Hoogendoorn,  Bas Joosten, Eloy Lischer 
 
Rheko 2: reserve shirts meenemen 
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, Maaike Breedveld, Tamara Burghardt, Susanne Harmelink,  

 Sanne van der Teems, Stephanie Venema 
Heren:  Peter van den Berg, Paul Elderman, Vincent Koch, Daniël Middel,  
            Jaron van Zoest,  Maarten van den Berg 
 
Rheko A1: reserve shirts meenemen 
Dames: Babette Peelen, Kim van Duren, Simone Kragt, Mara Bruno Heslinga, 
Heren:  Jesse Dorland, Marijn vd Burgt, Nick Goossens, Stijn Langestraat, Wesley Janssen 
 
Rheko B1:  
Dames: Julie vd Burgt, Lieke de Smit, Linda Breedveld, Marit Mekkink, Iris Fortuin, Yara Plug 
Heren:   Ivo Terlouw, Roy vd Most, Sam van Brunschot, Mees Mandemakers 
 
Rheko C1: Jullie spelen in een WIT shirt 
Dames: Evi Dekker, Elda Domi, Fleur Hartgers, Lynn Mandemakers,  
              Noor Mennink, Defne Salman, Jolein Bakker, Lana Derksen 
Heren:  Tycho Deltenre,  
 
Rheko D1 
Heren: Thijs Terlouw, Pim Dekker, Bart Smeenge, Bram Jurriëns, Guus Witteveen 
Dames: Jet v/d Borne, Jara Erpeka, Isa v/d Voort, Deborah Bosma 
 
Rheko D2 
Heren: Rudmer v/d Weij, Arendo Christ 
Dames: Lisa Riebroek, Evelien Kemperman, Fajah van Dijk, Emma v/d Kaa, Marit Erpeka, Wies v/d 
Borne, Joy Teunissen van Manen 
 
Rheko E1 
Heren: Sepp Blok, Jasper Harwig 
Dames: Ella Hartgers, Maud Hartgers, Yumi Lieuw a Pieuw, Berber v/d Weij 
 
Rheko E2 
Heren: Jasper Harwig, Michael Poyraz, Tim Smeenge 
Dames: Jente Grotenbreg, Berber v/d Weij, Julia Witteveen 
 
Rheko F1 
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Heren: Sep Vlielander 
Dames: Marlou Roos, Julia Huurnink, Ruby Pankras, Sterre Zweers, Jaylinn Imming 
 
 

 Ander Rhekonieuws. 
 

 Van het bestuur; 
 
Beste leden en ouders, 
 
Yes, sinds lange tijd was er afgelopen zaterdag weer een volledige competitie ronde. Rheko F1 speelde 
nog niet. 
Het was een feestelijke gezellige dag op het Rhekoterrein. Er was een springkussen, er werden 
teamfoto’s gemaakt en de kantinecommissie had voor lekkernijen gezorgd. 
 
Na de korfbaldag stond nog de schutterscompetitie op het programma, 32 koppels gingen met elkaar de 
strijd aan om de felbegeerde beker. Er hadden zich koppels pupillen aangemeld waardoor het 1 grote 
competitie werd.  Leuke om te zien hoe pupillen streden teen de senioren. 
Helaas zat het weer niet mee waardoor we later begonnen en een extra pauze hadden. Met als gevolg 
dat het wel laat was voordat de winnaar bekend werd. Dit jaar een dameskoppel als winnaar Simone 
Kragt en Kim van Duren uit Rheko A1 wonnen de finale van Sander Kruithof en Eloy Lischer. Als 3e 
eindigde Julia Jurriens en Jaron van Zoest. 
 
Ik ben blij dat de competitie weer is begonnen en dat het verenigingsgevoel bij iedereen ook weer 
terugkomt. 
Samen gaan we er een mooi en sportief seizoen van maken. 
 
José, 
Voorzitter 
 

 
 

 Programmawijzigingen 
De wedstrijd van Rheko B1 gepland voor  16 oktober wordt gespeeld op zaterdag 23 oktober om 10.00 
uur. 
 

 Maandagmorgen klussers vragen hulp: 
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Willen de Rhekoleden svp de paalvoeten plat neerleggen langs de kant, dit op verzoek van het bedrijf 
die ons veld onderhoudt. Dus niet meer zoals op de foto hieronder zoals eerder de afspraak was. 

 
 
SVP allen beter afval scheiden. Wij zijn tot de koffie bezig het afval te scheiden omdat alles door 
elkaar in de containers wordt gedaan. Bij plastic mogen ook blikjes en bekertjes. Kartonnen bekers 
horen bij drinkkarton en hoort er ook bij.  
Zakken met brood, bananenschillen en kauwgum horen bij het restafval.  
Graag hulp hierbij van alle leden.  
 
De maandagmorgen klussers, Tjalling, Henk en Marc 
 

Wedstrijdverslagen. 
  

Rheko E2 – Zwaluwen E1: 7 - 2 

Vandaag was het zover we hadden de eerste wedstrijd van dit seizoen. Voor sommige de eerste 
wedstrijd wat spannend was. Maar wat hebben jullie het goed gedaan. Het omschakelen deden jullie 
snel  en ook gooide jullie de bal er goed overheen. ?Verdedigend zaten jullie er goed tussen. Daardoor 
konden we snel de bal onderscheppen. Wij zijn super trots op jullie en op naar volgende week!!  

Groetjes Tessa en Femke  
 
Apeldoorn E2 – Rheko E1: 6 - 3 
Vandaag hadden wij onze eerste echte wedstrijd en wat begonnen wij goed. We waren meteen 
helemaal scherp. Pakte er ballen tussen uit, gooide snel door en probeerde veel doorloopballen te 
scoren helaas gingen ze er niet in. In de tweede helft werden we wat vermoeid en begon de 
tegenstander meer te scoren. Yumi wat pakte jij er veel ballen tussen uit! Maud maakte mooie aangeven 
waardoor Ella  veel doorloopballen kon proberen te maken. Rudmer, Wies en Marit bedankt dat jullie 
met ons mee wilde spelen. 
Het was een leuke wedstrijd, op naar volgende week! 
 
Regio D1 – Rheko D2: 12-2 
Apeldoorn D1 – Rheko D1: 8-4 
Rheko C1 – Wesstar C1: 6-7 
Reehorst B1 – Rheko B1: 10-5 
 
Rheko A1 -- EKC Nääs A1:  8 - 6 
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Vandaag de eerste wedstrijd van het seizoen en de druk stond er gelijk op. Vooraf afgesproken dat we 
verdedigend de controle zouden pakken en veel druk zouden geven in de ballijnen. Dit pakte gelijk goed 
uit en hierdoor hadden we een aantal onderscheppingen. Aanvallen hebben we afgesproken om veel 
beweging te brengen en veel passing te doen in de diepte. Dit ging met vlagen goeden creëerden we 
mooie kansen. Kortom een goede wedstrijd waaruit we ook veel leerpunten kunnen halen. Hier gaan we 
dan ook zeker op trainen. Maar de eerste 2 punten zijn binnen en hopelijk volgen er nog meer. Dit komt 
zeker goed gezien er met veel inzet en vooral plezier gespeeld wordt. Komende week lekker trainen en 
op naar volgende week. 
Groet Eloy en Jorik  
 
Rheko dames 1 – Nas 1: 16 – 5 
Vandaag hadden wij de eerste competitie wedstrijd voor de boeg. Veel dames hadden spanning voor de 
wedstrijd. Dit bleek achteraf helemaal niet nodig. Want we hebben het allemaal super goed gedaan! We 
moeten nog even wennen aan het dames korfbal maar met deze inzet en strijdlust die vandaag hebben 
laten zien moet dat helemaal goed komen. Onze eerste wedstrijd in de dames competitie hebben we 
gewoon gewonnen! :) Ik ben super trots op jullie <3 Op naar het kampioenschap! 
 
Rheko 3 – Arena 2: 22 - 13 
De start van het nieuwe seizoen waar iedereen zo naar uit heeft gekeken is daar! Met een 
gemêleerd(jong, oud, man en vrouw) team mocht heko 3 aantreden tegen het altijd lastige Arena. 
Uiteraard eerst even een feitje over arena, het is een van de clubs waarbij, als je de letters omdraait, 
bijna hetzelfde woord eruit komt. Daarbij mogen ze zich in een illuster rijtje scharen als SIOS en Ekca.  
 
Zoals ook in de oefenwedstrijden werd de tegenstander van tevoren ingeschat. Pwoa, dit komt wel goed, 
dachten de blauw witten. Maar Arena kwam, net als Rheko, goed uit de startblokken. Vanaf het begin 
werd er vanuit beide kanten  leuk korfbal tentoon gesteld, en werden mooie lange aanvallen beloond met 
doelpunten. Langzaam maar zeker wist Rheko zich los te maken van de Rhenenaren. Maar ze lieten 
zich niet zomaar uit het veld slaan. 
 
De 2e helft was het plan om iets dynamischer te spelen, meer diepte in het vak. Dit lukte zeer aardig, en 
leidde ook tot een 10 minuten doelpunten parade. Wederom wist Arena ook weer mee te scoren 
waardoor het om de aanval zo'n beetje wisselen van kant was.  
 
Na het doelpuntenfestijn was de koek een beetje op, maar het was wel een goede koek. De laatste 10 
minuten wist Rheko en Arena niet meer te scoren, maar er stond al een zeer verdienstelijke 22-12 op het 
scorebord.  
 
Al met al een leuke wedstrijd om te spelen en te zien. Volgende week de derby tegen de eerste 
korfbalclub van Arnhem. Eens kijken of zij voldoende ervaringen hebben opgedaan sinds de oprichting  
 
Rheko 2 – SKF 5: 15-13 
Rheko 1 - EKC Nääs 1: 16-19 
 

 


