Rheko

Dinsdag:
03 - 10

info nr. 09 2 – 7 oktober 2017
e-mail adres Rheko: rheko@planet.nl
website : http://www.rheko.nl

Rheko B2 traint voortaan van 19.30 tot 20.30 uur
Voorzitter Jos Wintermans heeft van 20.00 tot 21.00 uur een gesprek met de Rheko
selectie in de Korf.

Zaterdag:
07 - 10

De volgende wedstrijden staan op het programma:
De Korf is geopend vanaf 9 uur.
Bardienst:
09.00 - 11.00 uur: ouders Rheko A2
11.00 - 13.30 uur: ouders Rheko C2
13.30 - 16.00 uur: Gerda Koch & Simone Smeenk
16.00 uur tot eind: Jacky van Kooi & Ilona Christiaanse

KAMPIOENENPARADE.

KAMPIOENENPARADE

Na de wedstrijd van Rheko 1 worden de jeugdteams, die kampioen zijn geworden, gehuldigd. In iedere
geval is dat Rheko C1 en D1, maar er zijn ook nog enkele teams, die volgende week zaterdag eventueel
kampioen kunnen worden. Ook die teams worden verwacht bij de KAMPIOENENPARADE.
En natuurlijk zijn alle ouders/verzorgers ook van harte uitgenodigd om dit feest bij te wonen.
Tijd: zo rond de klok van 17.00 - 17.15 uur op het Rheko veld.
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wedstrijd
Rheko 1
Rheko 2
Devinco 3
Rheko 4

aanv.
Zwaluwen 1
15:30
Oost-Arnhem 3 17:00
Rheko 3
12:30
Devinco 5
12:30

aanw.
14:30
14:30
10:45
11:45

locatie
Rheko
Rheko
Deventer, sportpark Rielerenk
Rheko

coach
Rob

scheidsr. auto's
knkv
knkv

Hemur Enge A1
Rheko A2

Rheko A1
Duko A1

13:00
10:00

Amerongen, sportpark De
11:15 Burgwal
9:15 Rheko

Anouk/Thomas
Maarten

Rheko B1
Wesstar B1

Zwaluwen B1
Rheko B2

11:30
11:00

10:45 Rheko
10:00 Westervoort, veld Wesstar

Vincent/Rogier
Erik/Tamara

Eloy

Rheko C1
Rheko C2

Devinco C1
Mélynas C1

10:00
11:00

9:15 Rheko
10:15 Rheko

Anouschka/Bas
Onno/Eloy/Tim

Thomas
Bas

Oost-Arnhem D1

Rheko D1

11:15

10:30 Arnhem, Oost-Arnhem Arena

Marcel/Ellen/Jaron

Oost-Arnhem E1
Rheko E2

Rheko E1
SEV E2

9:45
9:30

9:00 Arnhem, Oost-Arnhem Arena
9:00 Rheko

Merel/Karlijn
Stephanie/Tessa

KVZ F1
Devinco F1

Rheko F1
Rheko F2

10:00
10:15

9:00 Zutphen, sportcomplex Zuidveen
9:15 Deventer, sportpark Rielerenk

Reina/Rianne
Marjolein

Maarten

Velddienst:

9.15 – 12.00 uur: Remco Hekkers en Arnoud vd Kolk
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Middelkoop, Kruithof , v Zoest
Damian

van Veelen , van Loon, Hermans

vd Burgt, Breedveld, Mandemakers
Takie, Deltenre
José
vd Borne, Dekker
Erpeka, Hoekstra

Afschrijven, uiterlijk dinsdagavond bij :
Sen, 1, 2, 3, 4
bij aanvoerder
A en B jeugd
Sandra Harren
C en D jeugd
Trudy Jurriëns
E en F jeugd
Femke Mennink
Velddienst
Paul Elderman
Scheidsrechters José Schutten

06-42477874
026-4953205
06-40733955
06-14949776
026-4951589

Zelf ruilen maar wel doorgeven
scheidsrechters@rheko.nl

Opstellingen:
Rheko 1
D: Rianne Jansen, Tamara Christiaanse, Stephanie Venema, Anouk Venema
H: Maarten vd Berg, Tim vd Berg, Thomas Ottevanger, Damian Kersten
Rheko 2:
D: Noah Ottevanger, Paula Jurriens, Marleen Terbeek, Anouk Rabeling, Carlijn van Rumpt
H: Eloy Lischer, Marten Wintermans, Maarten Christiaanse, Twan Otter, Joep ten Brinke
Rheko 3:
D: Floor Rosier, Marijke Hendriks, Merel Elijzen-Visser, Jessica Holland, Anouk Rabeling, Carlijn van
Rumpt
H: Paul Elderman, Bart ten Brinke, Erik Tetteroo, Leon Otter, Peter vd Berg
Rheko 4:
D: Carla Leeuwenburgh, Antoinette Vermeer, José Enkhof, Judith Rabeling
H: Henk Schutten, Arjaan van Wijk, Harry Schoppers, Arnoud vd Kolk, Jos van Domburg,
Ronald Rusch
Rheko A1:
D: Ellen Tamboer, Maaike Breedveld, Marjolein Kruithof, Ilja de Knegt, Karlijn Breedveld,
H: Sander Kruithof, Thijs Middelkoop, Rutger Kruithof, Jaron van Zoest, Job Langestraat
Rheko A2:
D: Julia Hennink, Tessa Jalink, Jetske van Amerongen, Veerle Holkamp, Verena Artz,
Anique Peppelman, Noah Bobbink, Reina Lammers
H: Jesse Dotinga, Remco Hekkers
Rheko B1:
D: Femke van Duren, Sophie Farkas, Robin Holkamp, Julia Jurriens, Lisa Mekkink
H: Aaron Dorland, Bas Joosten, Ties de Knegt, Tim Terlouw
Rheko B2
D: Luna Zweers, Liz Jansen, Luna Schuitema, Ilona Strookman, Tessa Hermans,
Felice Reinders, Michelle van Loon, Lotte Berends, Marit van Veelen,
Rheko C1
D: Dominique vd Berg, Michelle Dorland, Kim van Duren, Simone Kragt, Sanne Mekkink,
Babette Peelen
H: Jesse Dorland, Nick Goossens, Wesley Janssen, Kick van Ark, StijnLlangestraat
Rheko C2
D: Iris Fortuin, Demi van Loon, Isa Bochoven, Emma Roelofse, Isabella Mironenko,
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Mila Mironenko
H: Bart Daamen, Marijn vd Burgt, Roy vd Most, Boris Berndsen
Rheko D1: Nemen jullie zelf een wit shirt mee!!
D: Mara Buno Heslinga, Linda Breedveld, Julie vd Burgt, Eline vd Kracht, Marit Mekkink,
Lieke de Smit
H: Thijs Hermans, Mees Mandemakers, Ivo Terlouw,
Rheko E1: Nemen jullie zelf een wit shirt mee!!
D: Evi Dekker, Anique Cevaal, Defne Salman, Sanne Takie
H: Tycho Deltentre
Rheko E2
D: Lana Derksen, Fleur Hartgers, Lynn Mandemakers, Noor Mennink, Tessel Kóller,
Ember Lieuw a Pieuw
Rheko F1
D: Jet vd Borne, Noa de Smit
H: Thijs Terlouw, Bram Jurriens, Tristan Hulshoff, Pim Dekker
Rheko F2: Nemen jullie zelf een wit shirt mee!!
D: Jara Erpeka, Sophie Nijenhof
H: Bart Smeenge, Jesse Hoekstra, Guus Witteveen, Sacha de Wildt

Ander Rhekonieuws.


FILMAVOND voor de Ce N D Jeugd

Vrijdag 27 oktober is er een filmavond voor de D en C jeugd is onze gezellige korf! Om 19.00 zijn jullie
welkom en het duurt tot ongeveer 22.30. Neem allemaal luchtbedden, matrassen, kussens, dekens etc
mee om lekker comfortabel een filmpje te kijken. Super leuk natuurlijk met zn allen. Hou deze datum vrij
en motiveer elkaar om samen te gaan met je team! Op Facebook zal een poll gepost worden waar jullie
kunnen stemmen op de films die jullie graag willen zien. Tot dan!



Van het Bestuur.

Enkele punten uit de ALV van 20 sept. 2017
De opkomst voor de ALV was in vergelijking met vorige jaren redelijk groot (26). De nieuwe kantine
leende zich ook uitstekend voor deze bijeenkomst.
- In de nieuwe organisatiestructuur zijn er geen hoofdcommissies meer. Hierdoor is de afstand
van een commissie tot het bestuur korter.
- Er wordt aangedrongen op een snelle reparatie van het scorebord.
- Het bestuur krijgt de volmacht om de vervanging van de tweede serie kozijnen van de Korf aan
te besteden. De kosten bedragen meer dan 10.000 euro.
- De maatregelen van de commissie duurzaamheid leveren op jaarbasis nu al een besparing van
2500 euro op in vergelijking met de oude situatie.
- Jeltje de Boer, Dick van Kooi en Harry Schoppers worden bedankt voor het vele werk dat zij
langjarig voor Rheko hebben gedaan en worden door de ALV benoemd tot erelid van Rheko.
- De implementatie van de invoering van de VOG gaat binnenkort van start.
- Ook zal gewerkt worden aan het arbitrageproof maken van Rheko.
- Met de aanstelling van Tjalling de Boer en Marga Otter heft Rheko twee nieuwe
vertrouwenspersonen voor de Rhekoleden.
- Het is geweldig dat we een nieuwe, modernere en meer toegankelijke website hebben gekregen.
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-

Harry Schoppers wordt benoemd tot penningmeester. Jos Wintermans verlengt zijn
voorzitterschap en Johan Meurs gaat zijn laatste jaar als secretaris in. Het is zeer gewenst dat er
aanvulling van het bestuur komt. Jos roept de leden op om namen van kandidaten te noemen.



Trainersbijeenkomst

Wij nodigen alle jeugdtrainers van Rheko uit voor een trainersbijeenkomst.
Woensdag 18 oktober om 19.30 uur, locatie; Rheko kantine „de Korf‟.
Als je niet aanwezig kunt zijn, meld je svp af via vincent_koch84@hotmail.com.
Namens trainerszaken, Rogier, Vincent en Joris
 Van de sponsorcommissie.
Verderop op het info staat een nieuwe brief mbt Vriend van ckc Rheko
In de vorige brief zat een fout bij ht gedeelte voor de automatische incasso..
Wilt u vriend van Rheko worden dan graag de ingevulde brief inleveren bij Denfert, Nick of Marco.
Natuurlijk mag u deze brief ook invullen en ondertekenen en via de mail retour sturen.


Van trainerszaken.

Ivm een inhaalwedstrijd van Rheko 1 op dinsdag 10 oktober is er een aangepast
trainingsschema.
Veld 1 moet om half 8 leeg zijn ivm inschieten.
18.00 - 19.00 D1 ( veld 1)
18.30 - 19.30 C1/B2/C2 ( veld 1)
18.30 - 19.30 A2 (veld 2)
18.30 - 20.00 A1/ B1 ( veld 2)
20.00 - 21.00 3/4 ( veld 2)


Oefenwedstrijden zaal en trainingstijden zaal.

Op het volgende info zal hierover een compleet overzicht komen.
Op zaterdag 4 november spelen muv Rheko 3 en ,4 alle andere teams een oefenwedstrijd in de
Hangmat, zie ook het vorige info.
Rheko 1 en 2 hebben wel een andere tegenstander op 4 nov. want Hellas uit Nunspeet komt niet omdat
er in de zaalcompetitie ook tegen elkaar gespeeld wordt. Rheko 2 speelt nu tegen Sparta 3 en Rheko 1
tegen DWS.
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Referentie: Sponsorcommissie c.k.c. Rheko Rheden
Betreft: Vriend van c.k.c. Rheko
Beste Rheko leden,
Zoals jullie weten hebben we een nieuwe sponsorcommissie en deze zit niet stil!
Wij zitten sinds kort in deze commissie en wij willen jullie om hulp vragen, wij vragen om nieuwe kans.
Een kans om Rheko weer op de kaart te zetten. Dat we trots op onze club kunnen zijn.
Wij willen jullie vragen of jullie VRIEND van Rheko willen worden.
Dat mag alleen, met je team, met je ouders, met vrienden, met je bedrijf!
• Wij vragen een bedrag van € 25,00.
• Bedrijven kunnen vriend worden voor een bedrag van € 50,00 (exclusief btw).
Wat bieden wij u:
• uw zelf bedachte naam komt op een bord te hangen in de Rheko kantine voor 1 jaar lang.
• uw zelf bedachte naam komt op de website te staan voor 1 jaar lang.
*namen worden gecheckt door de sponsorcommissie op waardigheid die bij de vereniging past*

Wij hebben ook diverse aantrekkelijke pakketten samengesteld als u besluit om shirt- bal- vlagbordsponsor te worden bij c.k.c. Rheko.
Wij komen graag bij u langs om de mogelijkheden met u door te bespreken.
Wij horen graag van u.
Met vriendelijke groet,
Nick van Loon
Marco Peelen
Denfert van den Berg

VRIEND VAN C.K.C. RHEKO
JA,
ik/wij worden vriend van de korfbalclub Rheko voor één jaar / tot wederopzegging (*) en
machtigen Rheko om éénmalig / jaarlijks (*) € 25,00 / € 50,00 (exclusief btw) af te schrijven van
* Doorhalen wat niet van toepassing is

Naam rekening houder……………………………………………………………………………………………
Rekeningnummer………………………………………………………………………………………………
Van bank…………………………………………….……………………….te…………………………..………
Handtekening van rekening houder…………………………………………………………………………..
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Wilt u als bedrijf vriend worden, dan ontvangt u een factuur vanuit Rheko.

De naam die u kunt vermelden op het bord in de kantine van Rheko is:
……………………………………………………………………………..……………………………
Namen worden gecheckt door de sponsorcommissie op waardigheid die bij de vereniging past.
Opzeggen kan bij één van de sponsorcommissieleden of bij het bestuur van Rheko. De automatische incasso zal dan direct
worden stopgezet.

Wedstrijdverslagen
Rheko F2 – KVZ F2 uitslag: 9 – 6 strafworpen:
Vandaag in de stromende regen tegen KVZ, we hadden van te voren afgesproken om snel over te
spelen en goed bij onze tegenstander te blijven. We begonnen goed, maar later in de wedstrijd gingen
we steeds minder vangen en verdedigen. Soms moeten we iets beter kijken of we goed vrij staan om te
schieten. De harde ballen eroverheen waren vandaag echt fantastisch. Sophie liep geweldig vrij en kon
zelfs al een paar keer schieten. Hayley speelde voor het eerst, maar dat was echt niet te zien! Jara
schoot mooie ballen en ving goed af. Jesse gooide mooie harde ballen, waardoor er mooie kansen
kwamen, helaas telde zijn doelpunt net niet. Bart tikte weer alle ballen er uit en ving heel goed af
vandaag. Sacha heeft gewoon weer drie keer gescoord! En van Guus kan je echt niet meer zien dat hij
pas net begonnen is, want hij deed het geweldig! Volgende week gaan we knallen tegen Devinco en de
beker mee naar huis nemen!
Rheko F1 – Viking F1 25-5 strafworpen: 1-0
Vandaag een wedstrijd in slecht weer. Van te voren afgesproken dat iedereen scherp kon beginnen. Dit
was in de eerste paar minuten goed te zien en we stonden snel 3-0 voor. De superspeler van de
tegenstander werd ingezet, en is er daarna ook niet meer uitgegaan. Dit zegt iets over de kwaliteit van
jullie als spelers en speelsters. Wij hebben mooie aanvallen gezien, waarbij snel en goed werd
overgegooid en waaruit ook mooie doelpunten kwamen!
In de rust afgesproken dat we deze stijgende lijn door moesten zetten. Ook hadden we afgesproken dat
iedereen een doelpunt kon scoren, en dat is gelukt! En hoe! Iedereen heeft meer dan 2x gescoord en
ook Noa heeft haar eerste paar doelpunten van het seizoen te pakken, goed hoor!
Thijs liet zich van zijn beste kant zien, en scoorde voor zijn opa en oma heel veel doelpunten, en je hebt
er ook veel ballen tussenuit gehaald. Tristan, je stond altijd goed vrij bij de korf en je hebt het de
tegenstander erg moeilijk gemaakt dor het goede verdedigen. Bram, je had eerst moeite met scoren,
maar je hebt het uiteindelijk goed opgepakt en je hebt 2x gescoord. Jet, je hebt ontzettend goed en
zuiver schot en je hebt ook veel doelpunten gescoord. je gooide veel ballen eroverheen zodat de
anderen konden scoren. Wij zijn heel trots op jullie en zien per week verbetering! Fijn weekend allemaal
en tot woensdag. Reina en Rianne.
Devinco E4 – Rheko E2: 5 - 0
Rheko E1 – Devinco E: 1 - 2
Rheko D1 – Devinco D1: 13 – 4
Devinco C1 – Rheko C2 uitslag: 3-3
(wij doen deze week 2 stukjes 1 van vorige week)
Hier als nog het stukje van vorige week. Twee weken geleden hebben we thuis gespeeld tegen
Devinco. We hadden moeite met de concentratie in de 1ste helft waardoor we al snel 0-1 achter kwamen.
In de tweede helft hebben we ons herpakt en maakten we het op het eind gelijk 3-3. De week daarna
mochten we weer tegen Devinco nu uit in Deventer. We hadden van te voren afspraken gemaakt dat we
vanaf minuut 1 scherp zouden zijn en dat waren we. In de aanval ging de bal snel rond en we creëerden
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hele mooie aanvallen. Ook in de verdediging waren we scherp. Het voor verdedigen ging goed omdat
we keurig in een driehoekje aan het verdedigen waren.
Helaas was de uitslag weer 3-3 de week daarvoor hadden we geluk en scoorden op het laatst de 3-3.
En nu hadden we pech dat bal er niet in ging. Desondanks de pech maken we elke week veel
verbetering en daarop zijn wij erg trots ga zo door. Volgende week weer knallen!
Oost Arnhem C2 - Rheko C2: 1 - 7
Na twee gelijkspelen tegen Devinco was vandaag Oost-Arnhem onze tegenstander. De ploeg was
compleet en had er zin in. Het is mooi om te zien dat jullie jezelf ook scherp kunnen maken omdat jullie
snappen dat dit zorgt voor beter spel en resultaat! Als wij kijken naar de vooruitgang qua spel en plezier
dan zijn wij meer dan blij als trainers. De techniek verdient nog wel wat aandacht. Als we hierin nog
beter worden gaat het gooien, schieten, doorloopballen, etc. nog beter waardoor we vaker beloont
worden met winst. Een compliment aan het team omdat jullie elkaar goed helpen en ervoor gaan met
z‟n allen! Ook een compliment aan de supporters. Vandaag toch weer 6 ouders en 1 oma langs de kant.
#maaktonsblij #helpt #totvolgendeweek!
Oost Arnhem C1 - Rheko C1: 3 - 6
De eerste helft begonnen we erg fel. Daarna zakte we steeds ietsjes in .
Oost-Arnhem gooide erg veel diepe ballen en daar moesten we aan wennen . Het tempo ging steeds
hoger waardoor we kansen konden creëren . Er kwamen daardoor veel kansen allen het afmaken was
nog een dingetje . Met uitbrengen van de bal deden we rustig aan waardoor we geen foute ballen
konden gooien . De tweede helft ging het tempo nog ietsjes meer omhoog . Bas en Anouska zijn fijne
en erg goeie trainers we zijn blij met hun. We zijn erg blij want we hebben gewonnen met 6-3 en dus
kampioen!!!!!!!!!!
Groetjes de meiden van de kampioenen C1
Rheko B2 – Reehorst B1: 7 – 4
DVO B2 – Rheko B1: 17 – 8
De eerste wedstrijd van het seizoen speelde we ook tegen DVO, toen wonnen we vooral door een
fantastisch goede eerste helft (waarin we 14 x scoorden). Vandaag was dat helaas niet het geval, op
alle fronten werden we afgetroefd. De spelers van B1 wisten dat DVO veel crossballen gooit langs de
paal, over je heen om tot een schotkans te komen. Ondanks deze kennis, vlogen de ballen er bij DVO
op exact deze manier in. Doelpunt na doelpunt. Verdedigend was Rheko dan ook zwak en dat is een
punt van aandacht! Aanvallend ging het met vlagen goed, maar de basis van gooien en vangen onder
druk was er niet waardoor we ook aanvallend een onvoldoende scoorden. Daarbovenop kreeg het
barbecueweer ook nog eens het cijfer 2 (heeeel veel regen), waardoor het al met al geen gelukkig
weekend werd.
Melynas A1- Rheko A2: 8 - 7
Op deze regenachtige dag mochten we weer aan de bak. Het was een zware wedstrijd waarin we hard
moesten knokken met z'n allen. Melynas begon gelijk scherp en zat vol op de ballijnen. Het vak van
Anique had er de eerste 15 minuten nog geen antwoord op hun verdedigende werk. Het was moeilijk
om de bal rond te spelen en tot een kans te komen. Het vak van Julia had het verdedigend goed onder
controle. Na deze periode kwamen we dichter bij de korf en werden er goede kansen gecreëerd. In
deze fase werd er echt geschoten om te scoren. Mede dankzij de goede verdediging konden we
bijblijven. Complimenten voor de positieve houding naar elkaar! In de tweede helft voelde we dat we de
wedstrijd naar ons toe konden trekken. Met wissels nieuwe energie in het veld om samen punten te
pakken. Helaas net niet genoeg, maar keihard gewerkt. Wederom lieten jullie zien dat we jullie samen
sterker staan dan Melynas misschien met individueel betere spelers. Belangrijk dat we als collectief zo
blijven spelen en jullie mogen trots zijn op jullie spel en werklust.
Rheko A1- Zetten A1 11 - 9
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Yoehoe G E W O N N E N!
Vandaag had de A1 de WIL om te winnen! Eerste helft verliep redelijk goed! Na een paar weken zijn we
meer op elkaar ingespeeld en verlopen de aanvallen soepeler waardoor we betere kansen hebben en
ze goed kunnen afronden! Zetten heeft goede heren en verdedigend was dat de eerste helft soms nog
wat zoeken. De tweede helft hebben we dit zeker beter gedaan! De tweede helft was nog even
spannend want het stond even 10-9, maar we hebben tot de laatste minuut gestreden en het resultaat
zijn 2 mooie punten! Hopelijk gaan we zo door en pakken we die 2 punten volgende week ook. We
kunnen het met z'n allen als de WIL er maar is. En dat gaan we volgende week zeker ook weer laten
zien!
SEV 4 – Rheko 4
Deze wedstrijd wordt gespeeld op zaterdag 14 oktober.
Rigtersbleek 2 - Rheko 3 uitslag 16 - 21
Zou dit dan eindelijk het eerste stukje worden van Rheko 3? Nou jah een korte dan want wij moeten niet
overdrijven. Vandaag compleet als team… nou jah op Carlijn na dan. Die was vandaag “dingetjes” doen
en kon er echt niet bij zijn. Het was nat, natter en natst vandaag maar dat krijgt deze ploeg niet gek! Met
z‟n allen een sterke pot gespeeld zoals een vedette ploeg behoort te doen. Peter leuk ingevallen wel
jammer dat je tegenstander 2 uit 2 schoot.
Rheko 2 - Zwart Wit 2: 9 - 12
Rheko 1 - Zwart Wit 1: 12 -14
Vandaag stond zwart-wit op het program. Hoewel zowel Rheko als Zwart-wit beide onderaan staan, zegt
dit niet bijzonder veel over de beide ploegen. Tot nu kan iedereen van iedereen winnen, en wisten we
dat Zwart-Wit niet onderschat moest worden. Er werd een goede start gemaakt door na 30 seconden te
scoren, dus de toon was snel gezet. Helaas konden we deze toon niet doorzetten, en werden er prima
aanvallen opgezet maar weinig met overtuiging afgemaakt. Dit resulteerde in een 4-10 achterstand bij
de rust. Net als de andere wedstrijden wisten we weer snel bij te komen in de 2e helft, maar hadden
wederom moeite om door te drukken. De wil om tot doelpunten te komen is er zeker, alleen staan nog
niet alle koppen dezelfde kant op. Zeker een aandachtspuntje voor de volgende wedstrijd. Er zit echter
wel een duidelijk stijgende lijn in het spel en worden slechte momenten afgewisseld met mooi opgezette
aanvallen, dus de punten gaan binnenkort komen. We hebben nog extra steun van de supporters nodig,
en dan zullen we jullie supporters (en onszelf) belonen met een overwinning!
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