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     Rheko    info 8  27 sept. – 3 oktober 2021.  

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

  
De Algemene Ledenvergadering gaat plaatsvinden op woensdag 13 
oktober. Komend weekeinde volgt de agenda. 

 
 
 
Zaterdag: Vanaf vandaag verhuisd de kidsclub van het veld naar de Hangmat. De tijd blijft  
02 - 10  ongewijzigd.  
 
  De volgende wedstrijden staan op het programma. 
 
  Bardienst: 

10.15 – 12.00 uur: Ouders Rheko E1  
12.00 – 13.30 uur: Ouders Rheko D1 en D2 

  13.30 – 15.30 uur: Tessa en Anouk 
  15.30 uur – sluit: Gerda en Aly 
  

Soep van de dag = pompoensoep  
Daghap = diverse frituursnacks en friet 

 

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

Rheko 1 Oranje Zwart 1 15:30 14:10 RHEDEN Rheko Andreé A.A.  Baatje   

Rheko 2 Oranje Zwart 2 14:10 13:10 RHEDEN Rheko Vincent knkv   

Rheko 3 DVO  8 17:15 16:15 RHEDEN Rheko   Thomas   

                  

Rheko 1  dames Spes (M) 4 17:00 16:15 RHEDEN Rheko Anouk Tim   

                  

Rheko B1 Reehorst  B1 11:15 10.30 RHEDEN Rheko Kirsten/Tamara Vincent   

                  

Wesstar C1 Rheko C1 09:30 8.30 WESTERVOORT Veld Wesstar Tim   Dekker, Bakker,Derksen, Mandemakers 

                  

Rheko D1 Apeldoorn D1 12:30 11.45 RHEDEN Rheko Rutger/Annemiek Maarten   

Rheko D2 Regio D1 12:30 11.45 RHEDEN Rheko Jaron/Julia Peter   

                  

Rheko E1 Apeldoorn E2 11:15 10.45 RHEDEN Rheko Sanne/Babette Joep   

Zwaluwen E1 Rheko E2 09:00 8.10 ZEVENAAR Hengelder Femke/Tessa   Grotenbreg, Smeenge 

                  

Rheko F1 DOT  F1 11:15 10.45 RHEDEN Rheko Marjolein/Carlijn Stijn   



Rheko Info seizoen 2021-2022 

 

 

 

  

3 

 

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:  
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:  
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 dames 1 
Dames: Jetske van Amerongen, Lotte Berends, Tessa Jalink,  
             Marjolein Kruithof, Anique Peppelman, Marit van Veelen, Carlijn Webber,  
             Luna Zweers, Anouk Venema 
 
Rheko A1:  
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:  
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 
 
Rheko E1 
Heren: Sepp Blok,  
Dames: Ella Hartgers, Maud Hartgers, Yumi Lieuw a Pieuw, Fajah van Dijk, Emma v/d Kaa 
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Rheko E2:   Nemen jullie een wit shirt mee!! 
Heren: Jasper Harwig, Michael Poyraz, Tim Smeenge 
Dames: Jente Grotenbreg, Berber v/d Weij, Julia Witteveen 
 
Rheko F1 
Heren: Sep Vlielander 
Dames: Marlou Roos, Julia Huurnink, Sterre Zweers, Jaylinn Imming 
 
 
 

 Ander Rhekonieuws. 
 
 

   Rabo ClubSupport 
          Samen vieren we de winst 
 
Het bestuur heeft onze vereniging ingeschreven om weer mee te doen aan deze actie. Mensen die lid 
zijn van de Rabobank kunnen  van 4 tot en 25 oktober online 5 stemmen uitbrengen.  
Om te kunnen stemmen moet je wel lid zijn van de Rabobank . 
Steun onze vereniging door op Rheko te stemmen. Vraag eventueel familie, vrienden en bekenden uit 
deze regio om op rheko te stemmen 
 
 

Gratis af te halen 
Kunstgrasschoenen met klittenband, maat 31 maar een half seizoen gedragen. En kunstgrasschoenen 
met veter maat 31 maar vallen klein uit, eerder maat 30. 
Bij interesse stuur even een appje naar: +31 615527103. Dan kunnen we een afspraak maken en kan ik 
het adres waar op te halen in Rheden doorgeven. 
Groetjes Myra Erpeka 
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Wedstrijdverslagen. 
Tiel F1 – Rheko F1; 7 – 6 
Pfoe en of we vroeg moesten verzamelen. 7 uur de wekker voor sommige. Jaylinn was zelfs 6:15 al 
wakker. Deze keer wedstrijd in Tiel, voor sommige de allereerste uitwedstrijd, spannend! 
 
Eenmaal de wedstrijd begon, maakte de tegenstanders snel al twee doelpunten. Niks aan de hand, we 
kregen genoeg kansen. Wanneer we de allereerste goal scoorden, werden we wakker. Sep viste de ene 
bal naar de andere eruit. Er werden lange ballen gegooid, vervolgens rende we gelijk naar de korf. En 
keken we goed wie er vrij stond. Zo kwamen we met een dikke comeback, namelijk 4-5. Niet alleen het 
aanvallen ook het verdedigden zorgden ervoor dat we terugkwamen. We namen elkaar over en stonden 
er goed voor, met de handen omhoog. Al met al wist de tegenstander in de laatste minuut, toch nog te 
scoren. Wat hebben jullie hard gewerkt en spelen jullie goed samen. Heel leuk om te zien hoe jullie zo 
doorzetten! 
 
Sep onderschepte echt veel ballen en zag goede kansen, waardoor andere konden scoren. Julia had 
heel goed door wanneer ze vrij stond en probeerde zo, zoveel mogelijk te scoren. Jaylinn, als er iemand 
de hele tijd goed haar tegenstander in de gaten hield  
was jij het wel. Wat maak jij stappen! 
Marlou wat was jij weer lekker fanatiek, je zat zo vaak tussen de tegenstander waardoor je de bal 
onderschepte, natuurlijk ook een paar doelpunten gemaakt. Sterre, ging als superspeler erin, maakte 
even een goal alsof het helemaal niks voorstelde. Wat liep jij goed vrij en wat werkte je hard! 
 

Reehorst E3 – Rheko E2: 1 - 5 strafworpen 1-3 
Vandaag moesten we (weer) uit spelen in Ede. Er was veel energie voor de wedstrijd en hadden we ook 
veel zin om de spelen. We hadden veel kansen in de wedstrijd, ook slordige kansen maar gelukkig 
scoorde we wel. In de derde rust hadden we een voorsprong van 3-1 en waren we al bezig met de winst. 
Het ging super goed en het gaat steeds beter, op naar de volgende wedstrijd en het kampioenschap. 
Groetjes Tessa. 
 
Oost Arnhem E1 – Rheko E1: 5 – 0 
Wat hebben we ontzettend goed gespeeld vandaag. We begonnen lekker fel. We creëerden veel kansen 
en schakelden fel om. We tikte goede ballen er tussen uit en bewogen heel erg veel. Na de 1e 10 
minuten gingen we zo door. We maakten mooie kansen en deden goed wat de bedoeling is van het 
korfbal spelletje. Na de rust liep het iets moeizamer, we gingen meer stil staan en waren steeds net te 
laat met verdedigen. Al met al hebben we het super goed gedaan en zelfs bijna een doorloopbal 
gescoord!! Jente en Tim super bedankt voor het meedoen. Op naar de volgende wedstrijd :)) 
 
Wiko D1 – Rheko D2: 6 – 3 

 

Rheko D1 – Olympia D2: 7 – 5 

Na een chaotisch begin waar Jara er tot mijn verbazing toch was, was het tijd om tegen Olympia te 
korfballen. We begonnen iets eerder, omdat beide teams iets teveel tijd hadden in de voorbereiding. We 
begonnen echt geweldig: We speelden goed met het 4-0, zetten goed aangeefjes en het was een goed 
geoliede machine. Verdedigend was er weinig op aan te merken, we begonnen zelfs voor te 
verdedigen!!! In de rust hadden we afgesproken om via de rug weg te lopen. Wanneer we dat deden, 
kwamen we goed vrij, maar dan moet het wel gebeuren! Olympia had het in de rust wat omgegooid 
waardoor we het aanvallend een stuk moeilijker hadden. Verdedigend hebben we echt een hele goede 
wedstrijd gespeeld (bijvoorbeeld Guus en Bram die zich goed instelden op hun tegenstander!) Ook was 
Jara er bijvoorbeeld heel goed voor en was Bart niet te passeren! Jet, Pim, Thijs en Debby hadden 
ongelooflijk goede teamgeest vandaag en speelden geweldig samen. Isa begreep het via de rug lopen 
geweldig en creëerde er veel kansen door!  
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Ondanks dat er wat verbeterpunten zijn, erg goed gespeeld vandaag.  
- een trotse Rutger 
 

Rheko C1 – Oost Arnhem C2: 5 – 8 

Zwaluwen B1 – Rheko B1: 11 – 10 

 

Rheko A1 – Rigtersbleek A1: 15 – 8 
We begonnen de wedstrijd vrij moeizaam maar kregen daarna snel de smaak te pakken. Doelpunten 
begonnen steeds vaker te vallen en de verdediging deed ondanks een paar foutjes goed zijn werk. Aan 
het einde van de eerste helft en begin van de tweede helft lieten we onze kop iets te veel zakken maar 
de energie die er eerder in zat kregen we snel weer te pakken. Uiteindelijk hebben we de wedstrijd sterk 
afgesloten met 15-8. 
 

ODIO 4 – Rheko dames 1; 8 – 9 
Deze week speelde we voor het eerst op zondag een wedstrijd en de wekker ging vroeg. Om 10:45 
stonden we klaar op het veld om de punten weer mee naar Rheden te nemen en dat hebben we 
gedaan. Maar het ging niet makkelijk. De regels, het spel en het fysieke is nog wel erg wennen. Ook 
vandaag hadden we moeite met het fysieke en daarnaast de afronding. Iedereen had ruimte om te 
schieten, maar toch speelde we veel op de aangeef. De bal was na een schot (zonder rebound) weg. 
We moeten onze rebound nog wat beter gaan verzorgen, meer voor de tweede kans gaan en blijven 

bewegen. Als laatst was de tegenstander vrij passief-agressief en complimenten voor jullie hoe hier mee 

om werd gegaan.  

 
Rheko 3 – Rust Roest 4: 16 – 16 
Zoals vertrouwd wederom een stukje van de taaie rakkers van het 3e. Maar eerst even persoonlijke 
inbreng. Want ik denk dat er weinig clubs zijn met zo'n oubollige naam als rust roest. Bij de naam Rust 
Roest moet ik denken aan het uit de vorige eeuw stammende polygoon journaal waarin Rust roest tegen 
kv mikemderin speelt, waarbij het commentaar is: "Beide jolige ploegen probeerden te scoren in het 
versgevlochten mandje van riet,  zonder dat de tegenstanders zijn armen fier in de lucht houdt" en 
waarbij de dames  nog verplicht in oud Hollandsche klederdracht moesten spelen. 
 
Enfin, dat terzijde. Nu het wedstrijdverslag. 
 
Het was al een beetje duidelijk dat rust roest een tegenstander van formaat zou zijn. Na de eenvoudige 
overwinningen op Ekca en Arena, was het zaak gefocust te zijn. Maar ja... een 
donderdagavondwedstrijd. Daar krijgt niemand het echt warm van. Redelijk ontspannen werd dan ook 
de voorbereiding gedaan. Nadat het eerste fluitsignaal klonk, was het al wel snel duidelijk. Beide 
ploegen waren erg aan elkaar gewaagd. Rust roest begon vanaf minuut 1 met een hoog tempo te 
spelen, waarbij vaak de aangeef werd gezocht. En die vonden ze ook vaak. Snelle dames en slimme 
heren, we hadden eindelijk een echte wedstrijd op het program. Ook verdedigend zaten ze er flink  
bovenop en leken voorlopig ook geen gas terug te nemen. Rheko had duidelijk last van de druk die de 
gasten ons legde en er werden veel paasfouten gemaakt. Toch waren we nog zuiver genoeg, en wisten 
we op een hoger tempo te scoren dan de tegenstanders.  
Daarnaast hadden we een troef in onze handen... want na 30 minuten ging de scheids fluiten voor een 
van de moeilijkste momenten voor tegenstander, namelijk.... Rust! Haha dachten we, nu zullen ze wel 
roesten.  
 
Wat er in de rust is gebeurd weten we helaas niet, maar ik denk dat óf hun naam niet klopt, óf ze zijn niet 
gaan rusten... want zo roestig kwamen ze niet uit de kleedkamer. 
 
Het was zaak voor Rheko om de goede lijn door te zetten, maar de 3 doelpunten voorsprong die we voor 
de rust hadden verdween redelijk snel. Verdedigend deden ze er een stapje bovenop en gingen ze soms 
achterverdedigen. Hier hadden we geen goed antwoord op, en zij bleven gestaag doorscoren. Met nog 2 
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minuten op de klok keken we tegen een achterstand aan van 3 doelpunten. Maar het was weer even 
doelpunten parade, net als de 2 weken ervoor! Met 3 doelpunten uit 3 schoten wisten de schobbejakken  
van het 3e er alsnog een punt uit de wedstrijd te slepen. Het was wel verdiend gezien de hele wedstrijd, 
maar toch ook weer een beetje gestolen.  
Al met al een hele leuke wedstrijd tegen een leuke tegenstander, die zeker met ons om de  bovenste 
plekken gaat strijden.  
Volgende week tegen nog een pittige tegenstander. Dus blijf allemaal hangen na de wedstrijd van het 1e 
voor een namiddag topvermaak. 
 

Rheko 2 – Devinco 2: 11 – 10 
Vandaag stonden gladiatoren van Rheko 2 tegenover Devinco, de koploper van de groep. Met Rheko op 
plek twee werd dit een duel om de koppositie. Na een doelpuntloos begin werd duidelijk dat beide teams 
tot het gaatje zouden gaan. Toen begonnen de doelpunten aan de kant van het donkerblauw te vallen, 
met een 4-1 voorsprong tot gevolg. Vanaf dat moment was onze voorsprong gemaakt. Devinco kwam tot 
een paar keer toe erg dichtbij, maar ondanks alles wisten wij onze voorsprong te behouden. We hebben 
hard moeten werken voor deze overwinning, dus wij vinden hem meer dan verdiend! 
 

Rheko 1 – Devinco 1: 11 - 9 
Het was weer een wedstrijd waarin er weinig doelpunten gemaakt zijn. Oftewel een typische Rheko 
wedstrijd. De afspraken die voor de wedstrijd gemaakt zijn, waren dan ook. Ga het verzorgen, pak het 
regime en straal dit ook uit! Dit pakte vooral verdedigend en in de duels weer goed uit. We gingen fel de 
duels in en wonnen deze vaak. Verdedigend wisten we dat we er altijd boven op moesten zitten en hier 
geen ruimte in mochten weggeven. Hierdoor bleef de wedstrijd spannend. Want aanvallend lukte het ons 
niet om deze opdrachten de hele wedstrijd vol te houden. Er zaten een aantal slordige aanvallen tussen 
waarbij we bal verlies leiden door bal handeling en door het gehaast nemen van onze kansen. Natuurlijk 
gaan we altijd door! Ook begonnen we op de juiste mensen te gaan afronden en wisten we in de tweede 
helft de wedstrijd naar ons toe te trekken. Een nette wedstrijd kunnen we het helaas niet noemen. Wel 
kunnen we zeggen dat het heel lekker was om de eerste punten van het seizoen te pakken. Dit gaan we 
met ze allen natuurlijk doorzetten. Supporters langs de kant super bedankt, namens ons alle en 
volgende week spelen we weer thuis. Hopen jullie dan allemaal weer te zien!!  
 

 

 
 


