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     Rheko    info 9  4 – 10 oktober 2021.  

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

  
 
 

 

   Rabo ClubSupport 
          Samen vieren we de winst 
 

Stem op Rheko 
 
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 
 
 
Vrijdag: Oud papier actie!  
08 – 10 Deze vrijdag is er weer OPA. Wil iedereen ervoor zorgen dat de papiercontainer of  

dozen papier goed vastgebonden ( niet te zwaar) om 18:00 uur aan de weg staat.  
Rheko wijk globaal tussen de Oranjeweg(oneven nummers) en de IJsselsingel, Brinkweg 
en de Roggeweg.  

  
De volgende helpers zijn deze keer aan de beurt: 

   Peter Breedveld, Jens Dekker, Jarno Hoogendoorn, Johannes vd Weij,  
Alfred Leeuwenburgh 

 
 
Zaterdag: De volgende wedstrijden staan op het programma. 
09 - 10 
  Bardienst: 

10.15 – 12.30 uur: Ouders Rheko C1  
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Wedstrijd   aanv. aanw. locatie   coach scheidsr. auto's  

 Revival 1 Rheko 1 15:30 13:15 TERSCHUUR Overbeek André knkv   

Revival 2 Rheko 2 14:00 12:15 TERSCHUUR Overbeek Vincent knkv   

Keizer Karel 2 Rheko 3 15:30 14:00 NIJMEGEN Staddijk   knkv   

              
 

  

Juventa A2 Rheko A1 11:30 9.30 HARDENBERG Kruserbrink Eloy   Mekkink,van Duren, Dorland, vd Burgt 

                  

Tiel '72 B2 Rheko B1 11:00 9.35 TIEL Rauwenhof Kirsten/Tamara   van Brunschot, Foruin , vd Most, Plug 

                  

Rheko C1 Zwaluwen C1 11:15 10.30 RHEDEN Rheko Tim Job   

                  

KVZ D2 Rheko D1 11:10 9.30 ZUTPHEN Zuidveen Rutger/Annemiek   Erpeka,Witteveen, te Wildt,Smeenge 

Duko D1 Rheko D2 09:30 8.30 DUIVEN De Nieuweling Jaron/Julia   Riebroek, van Dijk, vd Kaa 

                  

Regio '72 E2 Rheko E1 11:15 10.10 VAASSEN Oosterhof Sanne/Babette   E Hartgers , M Hartgers 

Rheko E2 Hazenkamp E1 11:15 10.45 RHEDEN Rheko Femke/Tessa Sander   

                  

DVO F2 Rheko F1 10:30 9.35 BENNEKOM De Eikelhof Marjolein/Carlijn   Zweers, Roos 

 
 
Zondag 10 oktober:  DIOSA 3 – Rheko Dames 1;  aanvang 10.15 uur in Balgoy , sportpark de Wissen.  Vertrek om 8.45 uur.  Coach : Anouk
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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:  
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 Buno 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, 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 
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Rheko E2 
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. 
 

 Coronatoegangsbewijs (CTB) 
Met ingang van zaterdag 2 oktober is onderstaande bij Rheko van toepassing 

 
Beste leden en ouders, bovenstaande kreet is een zeer hot item in Nederland. 
Het kabinet heeft besloten dat een CTB nodig is voor toegang tot horecagelegenheden. Dit geldt ook 
voor de kantine van Rheko als je binnen gaat zitten in het afgebakende gedeelte. 
Je mag ten aller tijde een drankje of eten halen aan de bar en dat buiten nuttigen. Je mag gewoon het 
toilet in de hal gebruiken. 
 
Voor het gezamenlijk wat drinken na een training of wedstrijd in de Korf heb je ook een CTB nodig. 
Voor een bespreking/vergadering in de Korf is geen CTB nodig. 
 
Ben je ouder dan 13 jaar zorg er dan voor dat je jouw QR code bij je hebt op je mobiel of op papier.  
  
De kantine mag wel als “schuilplaats” gebruikt bij een grote regenbui. Echter is dan de bar tijdelijk 
gesloten. 
 
Het scannen van de QR code zal plaatsvinden achter de bar. 
 
Mochten er nog vragen zijn neem dan contact op met de voorzitter, José Schutten. 
 

 
 Sinterklaasactie 

De eerste stappen zijn gezet, we proberen aanstaande zaterdag de verkoopformulieren uit te delen. 
Naast een aantal vaste krachten die al jaren op de achtergrond meewerken zal de werkgroep dit jaar 
bestaan uit Femke Mennink, Sanne van der Teems, Gertilde Hooijer, Henk en José Schutten. 
Samen met elkaar gaan we er een succes van maken . 
 
 

 Algemene Ledenvergadering. 
Deze zal plaatsen op woensdag 13 oktober aanvang 19.30 uur in de Korf. 
Gelukkig kunnen we deze weer fysiek houden. 
Naast de geijkte agendapunten wil het bestuur graag met jullie in gesprek over de toekomst van Rheko , 
hoe zie jij die? 
 
 
 

 Wedstrijdwijzigingen. 
Op verzoek van SPES is de wedstrijd Rheko dames 1 – SPES 4 van afgelopen zaterdag verplaatst 
naar zondag 17 oktober aanvang 11.00 uur. 
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 Verzoek aan alle spelende leden, trainers en coaches. 
Samen zijn wij verantwoordelijk voor ons korfbalmateriaal en ons clubgebouw. 
Dit betekent ook dat je een ruimte zo achterlaat zoals jij die met je team aantrof. 
 
Daarnaast is er de afspraak bij Rheko dat het laatste team ervoor zorgt dat ook de kleedkamers 
geveegd zijn en de prullenbakken leeg zijn. Hier horen ook de gastenkleedkamers bij.  
Tijdens een dag met vele thuiswedstrijden is het goed als een team even kijkt hoe de 
gastenkleedkamers eruit zien, veeg ze desnoods een keer extra. Als jij met jouw team ergens te gast 
bent hoop je ook op een schone kleedkamer. 
 
Voor de laatste bardienst betekent dit ook het aanvullen van de koelingen en het vegen van de vloer. 
 
Onze materiaalcontainer is aardig vol vanwege het spelmateriaal van de kidsclub. Als we de banken 
terugzetten zoals op onderstaande foto kan iedereen gewoon overal bij 
 

              
 
Ook de diverse maten ballen hebben een vaste plek in de materiaalcontainer zoals op de rechter foto 
 
De lange banken mogen achteraan bij de monovelden langs het veld blijven staan. 
 
 Paalvoeten plat op tegels leggen en niet op kunstgras. 
 
Als we dit nu met elkaar doen, dan blijft het voor iedereen leuk om bij Rheko te korfballen en 
vrijwilligerswerk te doen.  
 
 

 Oefenwedstrijden ter voorbereiding op de zaalcompetitie 
 Zaterdag 13 november in de Hangmat 
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 9.00 uur   Rheko F1 - Wageningen F1 
     Rheko E2 - Wageningen E6 
     Rheko E1 - Wageningen E4 

10.00 uur  Kidsclub training van 10 tot 11 uur 
11.25 uur: Rheko D2 - Wageningen D5 
12.30 uur: Rheko D1 - Wageningen D4 
13.35 uur: Rheko C1 - Wageningen C5 
14.45 uur: Rheko 2 - DWS 2 
16.05 uur: Rheko 1 -  DWS 1 
17.25 uur: Rheko A1 - Wageningen A3 
18.45 uur: Rheko 3 - Reehorst 3 

 

 Zaterdag 20 november 
Reehorst B1 – Rheko B1 in Ede 

 

Wedstrijdverslagen. 
Rheko F1 – DOT F1: 11 – 13, strafworpen: 2-1 

Vandaag moesten we tegen DOT, helaas zonder de zieke Jaylinn, maar gelukkig kregen we versterking 
van Tim. DOT had al een keer dik gewonnen, dus we wisten dat ze veel doelpunten konden maken. We 
spraken af om goed dichtbij te verdedigen en in de aanval snel over te gooien. Het verdedigen ging 
vandaag al een stuk beter, sommige kinderen namen zelfs over! DOT kon vaak maar 1x schieten, omdat 
wij steeds de bal afvingen. DOT scoorde de eerste twee delen, maar het 3e deel hebben we 0 
doelpunten tegen gekregen! Wij hebben vandaag ook 11x gescoord, echt heeeel veel! Als we in de 
aanval proberen de eerste bal nog iets sneller te gooien, kunnen we nog meer doelpunten maken! 
Marlou had vandaag haar vizier weer op scherp staan en mocht gelukkig mee terug in de auto. Sep had 
prachtige onderscheppingen en kon een paar mooie doelpunten maken. Tim zorgde voor mooie lange 
ballen. Sterre stond weer fantastisch te verdedigen en liep heel goed vrij in de aanval. Julia verdedigde 
superovertuigend en speelde absoluut haar beste wedstrijd tot nu toe! Elke week spelen jullie beter, ga 
zo door!! 
 

Zwaluwen E1 - Rheko E2: 0 – 2 

 

Rheko E1 – Apeldoorn E2: 6 – 5 

Vandaag hadden wij onze tweede wedstrijd tegen Apeldoorn en wat hebben jullie vandaag hard 
gewerkt!  De eerste wedstrijd tegen Apeldoorn waren wij gelijkwaardig, maar hadden we helaas 
verloren. Vandaag was het andersom en hebben wij onze eerste punten gepakt.  

We begonnen heel goed. We gooiden snel over en we creëerden goede kansen. Tijdens de training van 
dinsdag hadden we geoefend om hoeken te lopen, zodat we niet onnodig rondjes rennen. Wat was het 
leuk om te zien dat jullie dit al probeerden en dat het soms zelfs lukte.  

Verdedigend stonden we er dicht op en probeerden we er ballen tussen uit te pakken. De tegenstander 
durfde zelfs geen bal meer te gooien.  

Het laatste kwart werden we wat moe en verloren we onze concentratie. De tegenstander scoorde toen 
snel nog een paar doelpunten waardoor het een erg spannende wedstrijd werd. Maar jullie bleven 
doorzetten, waardoor we onze eerste wedstrijd wonnen! 

Yumi liep vandaag erg goed vrij waardoor ze veel kansen kreeg om snel te kunnen schieten. Maud 
gooide er mooie lange ballen overheen zodat we snel bij de korf kwamen. Sepp en Ella wat gaan jullie 
goed vooruit. Sepp loopt goede lijnen en probeert af en toe zelfs al een doorloopbal en Ella wat verdedig 
jij goed, bij de doorloopbal houd je afstand en met een schot sta je er goed boven op. 

Emma en Fajah bedankt dat jullie mee wilden doen! 

 

Rheko D2 – Regio D2: 7 – 9 



Rheko Info seizoen 2021-2022 

 

 

 

  

7 

 

Rheko D1 – Apeldoorn D1: 3 – 6 
Vandaag de wedstrijd tegen Apeldoorn. We wisten dat dit een moeilijke tegenstander was want zij 
hadden nog geen wedstrijd gewonnen. Maar we wisten ook dat wij kans maakten om te winnen. We 
gingen sterk de wedstrijd in en iedereen liet zien dat Apeldoorn niet zomaar van ons zou winnen. Helaas 
speelde Apeldoorn erg fysiek en maakte ze het daardoor ons lastig. Jullie zijn tot het eind blijven 
doorvechten en hebben echt als team met elkaar gestreden. Wij als coaches hebben genoten van hoe 
jullie met elkaar speelden en hoe jullie de doelpunten samen vierden! Wij zijn super trots op hoe jullie 
hebben gespeeld en dat jullie plezier hadden!!  
 
Wesstar C1 – Rheko C1: 2 - 8 

Rheko B1 – Reehorst B1: 6 – 8 

 

Rheko 3 – DVO 8: 8 – 8 

Soms heb je in het seizoen van die rare wedstrijden  waarbij er met geen mogelijkheid een fatsoenlijke 
pot neer te zetten is. Afgelopen zaterdag was zo'n wedstrijd. Aan strijdlust en de wil om beter te doen 
was geen gebrek, maar het lukte gewoon niet. 
Veel kansen waren nodig voor een doelpunt, maar de aanvallen waren kort. En verdedigend werden 
korte onoplettende momenten afgestraft. 
Tot de rust ging de stand gelijk op, maar begon er mogelijk een beetje kanteling in de wedstrijd te 
komen. Er werd een gaatje van 2 doelpunten gemaakt, maar meer was helaas niet mogelijk. Toch was 
er aan het eind de kans om de wedstrijd toch binnen te slepen. Maar ook nu wisten we het hoofd niet 
koel te houden, en wist een goede speler van dvo de stand gelijk te trekken. Een wedstrijd om snel te 
vergeten, en er moet weer wat vertouwen getankt worden. Het doelsaldo mag wel weer eens opgekrikt 
worden. 
 
Dit zou nog best lastig kunnen worden, aangezien er op gras gespeeld wordt volgende  week. Hopen op 
mooi weer, en dan weer het oude spel oppakken. 
 

Rheko 2 : Oranje Zwart 2: 14 – 17 
De koploper, Rheko 2, mocht vandaag aantreden tegen Oranje Zwart 2. Een ploeg waar we weinig van 
wisten, behalve dat hun vorige resultaten een beetje een 'mixed bag' waren en dat ze over het algemeen 
vrij veel doelpunten maakten. Daar was in het begin vrij weinig van te merken. Rheko 2 schoot uit de 
startblokken en zette een 5-1 voorsprong op het scorebord. Op de bank klonken al geluiden van dat de 
tegenstander er niks van kon en dat we een makkelijke dag tegemoet gingen. Niks was minder waar. 
Langzamerhand begonnen onze opponenten zuiverder te schieten en het sterrenensemble en op 
gegeven moment stond er een gelijke stand op het scorebord. Vanaf dat moment begon er een fase van 
wat men stuivertje wisselen noemt. Net zoals als je een stuiver wisselt voor een stuiver en je dus niks 
extra's vergaart, zo werd er nu om en om gescoord. Dit hielden we een tijdje vol, tot dat onze 
doelpuntenproductie stopte. Dat kan tussen de oren zitten, dat kan vermoeidheid zijn, maar Oranje 
Zwart liep weg en sloeg voor het eerst in de wedstrijd een gat van 2 doelpunten, met ongeveer een 
kwartier te gaan. Waar na een kwartier spelen geen vuiltje aan de lucht leek, vormden zich er na drie 
kwart spelen grote donderwolken boven het lot van deze wedstrijd. Het lukte Rheko niet meer om het gat 
te dichten, zelfs niet na wat tactische ingrepen van de coaching staf. De eerste verliespartij van het 
seizoen leidde natuurlijk tot veel chagrijnige mensen en gezeur op elkaar. Dat is normaal als je verliest. 
Rheko 2 is naar de vierde plek afgezakt, maar staat nog steeds op één punt van de koploper. Er is dus 
nog van alles mogelijk en het lijkt een spannend seizoen te worden. 
Wissels bedankt (en dan specifiek de wissels die tijd vrij gemaakt hebben om op de bank te zitten en 
niet persé de wissels van ons eigen team) en ook een shout out naar Bas die heel hard gewerkt heeft 
met het formulier invullen van doelpunten voor en tegen waarvan niemand ooit het idee heeft dat er echt 
naar gekeken wordt. Volgende week gaan we gewoon weer knallen! 
 

Rheko 1 – Oranje Zwart 1: 15 - 18 


