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Opgelet

Het reserveren van de kantine moet vanaf nu niet meer bij Ilona
Christiaanse maar bij Joke Hendriks.
Telnr. 06-1460460 of via de mail: hendriks1951@kpnmail.nl
Dinsdag:
10 – 10

Rheko B2 traint voortaan van 19.30 tot 20.30 uur
Er kan vandaag gewoon getraind worden.

De competitiewedstrijd Rheko 1 - DKOD 1 gaat niet door.
Vrijdag:
13 – 10

Oud papier actie!
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, Jan Otter, Jos van der Burgt,??????

Zaterdag:
14 - 10

De volgende wedstrijden staan op het programma:
De Korf is geopend vanaf 9 uur.
Bardienst:
10.30 - 12.30 uur ouders F1 & B2
12.30 - 14.00 uur Carlijn en Jessica
14.00 uur tot eind Florence Kamphuis & Robbert
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wedstrijd
SDO (V) 1

coach
Rob

Rheko 2
Revival 2
Rheko 4

aanv. aanw. locatie
15:30 13:20 Veldhoven, Rapportstraat
Veenendaal, De Groene
13:00 11:30 Velden
15:30 14:30 Rheko
10:30 9:15 Zelhem, "De Pluimerskamp"

Rheko 1

SKF 4
Rheko 3
SEV 4
Rheko A2

Wesstar A2

11:00 10:15 Rheko

Maarten

Dick O

Rheko B2

Hemur Enge B1 12:30 11:45 Rheko

Erik/Tamara

Peter

Devinco D1

Rheko D1

11:00

Ellen/Jaron

Devinco E3
Rheko E2

Rheko E1
Devinco E4

10:00 9:00 Deventer, sportpark Rielerenk
14:00 13:30 Rheko

Merel/Karlijn
Stephanie/Tessa

Susanne

Rheko F1

Tiel F1

11:30 11:00 Rheko

Reina/Rianne

José

9:45 Deventer, sportpark Rielerenk

scheidsrechter auto's
knkv
knkv
knkv

Velddienst:
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Mekkink, Buno Heslinga, Hermans
Cevaal, Salman

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, Stephanie Venema, Anouk Venema, Paula Jurriens
H: Maarten vd Berg, Tim vd Berg, Thomas Ottevanger, Damian Kersten
Rheko 2:
D: Noah Ottevanger, Anouk Rabeling, Marijke Hendriks, Merel Elijzen-Visser
H: Eloy Lischer, Marten Wintermans, Maarten Christiaanse, Twan Otter, Joep ten Brinke
Rheko 3:
D: Marijke Hendriks, Merel Elijzen-Visser, Jessica Holland, Anouk Rabeling, Carlijn van Rumpt,
Susanne Harmelink
H: Paul Elderman, Erik Tetteroo, Leon Otter, Peter vd Berg, Onno Ettema
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 A2:
D: Julia Hennink, Tessa Jalink, Jetske van Amerongen, Veerle Holkamp, Verena Artz,
Anique Peppelman, Noah Bobbink, Reina Lammers, Sacha Leeuwenburgh
H: Jesse Dotinga, Remco Hekkers
Rheko B2
D: Luna Zweers, Liz Jansen, Luna Schuitema, Ilona Strookman, Tessa Hermans,
Felice Reinders, Michelle van Loon, Lotte Berends, Marit van Veelen,
Rheko D1
D: Mara Buno Heslinga, Linda Breedveld, Julie vd Burgt, Eline vd Kracht, Lieke de Smit,
reserve Evi Dekker
H: Thijs Hermans, Mees Mandemakers, Ivo Terlouw, reserve Tycho Deltentre
Rheko E1,
D: Evi Dekker, Anique Cevaal, Defne Salman, Sanne Takie
H: Tycho Deltentre
Rheko E2
D: Lana Derksen, 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
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Ander Rhekonieuws.
Beste sportvriend,
De Gelderlander is weer gestart met de “Clubhelden van de Amateursport 2017“.
Met deze actie kunnen we de supervrijwilliger van onze club in het zonnetje zetten én maakt de club
kans op 10.000 euro.
Om kans te maken op deze prijs heeft het bestuur van Marc Koch aangemeld. Marc verzet veel werk
voor Rheko en is ook de motor achter alle activiteiten op het gebied van duurzaamheid. Met
afvalscheiding, verzamelen elektrische apparaten, gebruik van Ledlampen en het plaatsen van
zonnepanelen zijn al goede maatregelen genomen en worden al veel jaarlijkse besparingen bereikt.
Natuurlijk hebben vele anderen hier ook aan bijgedragen en is het project nog niet ten einde, maar we
kunnen maar één persoon nomineren.
Daarom: stem op Marc en laat familie, kennissen en collega’s ook stemmen op Marc.
Tot en met 31 oktober kan er gestemd worden via https://dg.clubheld2017.nl/.
Vul voor de postcode 6991AZ 230 in vul voor de gemeente Rheden in en je ziet Marc Koch verschijnen
om je stem uit te brengen.



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!



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 jeugdcommissie.
Afgelopen zaterdag werden de Rheko jeugd kampioenen gehuldigd.
De teams, die kampioen zijn geworden (tot nu toe): Rheko F2, Rheko D1 en Rheko C1.
Voorafgaand aan de huldiging zou de kampioenenparade plaats vinden, maar omdat het weer zo slecht
was, houden we die tijdens de zaalcompetitie.
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Wanneer dat is, hoort iedereen.



Opgelet

Opgelet

Opgelet

Het reserveren van de kantine moet vanaf nu niet meer bij Ilona Christiaanse maar bij
Joke Hendriks. Telnr. 06-1460460 of via de mail: hendriks1951@kpnmail.nl

 Oefenwedstrijden zaalcompetitie
Donderdag 26 oktober
KV Apeldoorn 2 - Rheko 2 aanvang 20:30 uur sporthal Zuiderpark
V Apeldoorn 1 - Rheko 1 aanvang 21.30 uur sporthal Zuiderpark
Zaterdag 4 november 2017 allen in de Hangmat
09.00 – 10.00 uur Rheko F1 – Wageningen F1 olv Sacha Leeuwenburgh
09.00 – 10.00 uur Rheko F2 – Wageningen F3 olv Ilja de Knegt
09.00 – 10.00 uur Rheko E1 – Wageningen E6 olv Julia Hennink
09.00 – 10.00 uur Rheko E2 – Wageningen E7olv Thijs Middelkoop
10.00 – 11.00 uur Rheko D1 – Sparta N D1olv Eloy Lischer
11.00 – 12.00 uur Rheko C2 – DVO C5 olv Ronald Rusch
12.00 – 13.00 uur Rheko C1 – DVO C3 olv Tim vd Berg
13.00 – 14.00 uur Rheko B2 – Wageningen B4 olv Vincent Koch
14.00 – 15.00 uur Rheko B1 – Wageningen B2 olv Thomas Ottevanger
15.00 – 16.05 uur Rheko A2 – DVO A6 olv Damian Kersten
16.15 – 17.20 uur Rheko A1 – Duko A1 olv Henk Peelen
17.30 – 18.45 uur Rheko 2 – Sparta Zwolle 3 olv Robin Holland
19.00 – 20.15 uur Rheko 1 – DWS 1olv Hans Bruns
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Wedstrijdverslagen
Devinco F1 – Rheko F2 : 8-10
KAMPIOEN! Wat hebben jullie vandaag goed gespeeld! De hele wedstrijd stonden we achter, ondanks
ons goede spel. Maar je bleven erin geloven, waardoor jullie in de laatste 10 minuten een achterstand
van 3 punten ombogen naar een voorsprong van 2 punten. Heel knap! Sophie stond geweldig te
verdedigen en liep goed vrij. Jara gaf heel veel mooie doelpunten aan en was heel goed bij haar
tegenstander. Sacha heeft de hele wedstrijd zijn best gedaan om de beker te winnen en kon ook nog
scoren. Jesse liep tegen het beste meisje een deed dat echt fantastisch en tikte er vaak goed ballen
tussenuit. Bart is deze week 7 geworden en liep nog harder als normaal, waardoor hij ontzettend veel
ballen heeft afgepakt. En Guus, tja die deed het echt geweldig vandaag, in de laatste 10 minuten
scoorde hij hele belangrijke doelpunten. Maar jullie hebben bovenal super-fantastisch samen gespeeld.
WIJ ZIJN SUPERSUPERSUPERTROTS!
KVZ F1 - Rheko F1: 16 - 3
Vandaag een wedstrijd tegen de nummer 1 op het programma en tevens de kampioenswedstrijd voor
hun.
Al snel zag ik dat het een moeilijke wedstrijd zou gaan worden. De tegenstander had individueel goede
kwaliteiten die ze als team goed uitspeelden. Veel lange ballen over ons heen, het snelle rondpassen en
snel de vrije speler zoeken. We stonden al snel 3-0 achter.
Er werd bij ons de superspeler ingezet, deze is er ook niet meer uitgegaan. We hadden het er alsnog
moeilijk mee. Het vrijlopen was moeilijk doordat ze veel lengte hadden en op de ballijnen aan het
verdedigen waren.
In de rust uitgelegd dat jullie de "fopbal" eens moesten proberen. Het werd hier en daar geprobeerd.
Ook de kleine stukjes ipv lange ballen gooien ging beter. Jullie kwamen beetje bij beetje bij de paal en
creëerden toch wat kansjes.
Ondanks dat jullie het zwaar hadden vandaag ben ik trots op jullie dat jullie niet te snel hebben
opgegeven en toch probeerden er wat van te maken.
Fijn weekend allemaal en tot volgende week.
Rheko E2 – SEV E2: 0 - 16, strafworpen 1-0
Een koude zaterdag ochtend begonnen we de wedstrijd tegen SEV. Gehele wedstrijd waren er plus en
min punten. In de rust hebben we die besproken en ging het een stukje beter. Ook al bleef SEV scoren,
wij lieten ons niet op de kop zitten en gingen gewoon door met korfballen. Helaas gingen de doelpunten
er bij ons niet in en ging SEV er met de punten vandoor. Tot donderdag!
Oost Arnhem E1 – Rheko E1: 25 - 3
Vandaag had Oost-Arnhem hun kampioenswedstrijd en dat was goed te merken.
Ze bleven maar scoren en ballen er tussenuit halen, maar wij lieten ons niet gek maken en bleven
doorgaan tot het einde.
Oost-Arnhem was duidelijk beter en is terecht kampioen geworden, maar jullie hebben allemaal heel
goed je best gedaan en hebben er met z'n allen keihard voor gewerkt.
Als jullie zo door gaan komen de punten vanzelf!
Oost Arnhem D1 - Rheko D1. 3 -13
KAMPIOEN
Na een stroeve opening en een 2-0 achterstand ging Rheko echt los.
Achter elkaar vielen de doelpunten aan Rheko kant.
Rheko D1 is de terechte kampioen van de eerste helft veldcompetitie. We zijn technisch en tactisch bete
r dan onze tegenstanders, maar onze kracht is, samen de strijd aangaan, of zoals wij
dat zeggen oorlog maken en er voor elkaar zijn. Deze kinderen laten nooit verstek gaan, zelfs als ze pij
n hebben of ziek zijn, ze zijn er altijd.
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Het zijn echte bijters, tot ergernis van onze tegenstanders en hun coaches.
Deze training's beesten zijn ook nog leergierig en maken heel veel plezier met elkaar.
Ivo Terlouw, Mees Mandemakers, Thijs Hermans, Linda Breedveld, Julie van der Burgt,
Eline van der Kracht , Lieke de Smit, Mara Buno Heslinga en Marit Mekkink
Wij zijn trots dat we jullie trainers en coaches mogen zijn Jaron v Zoest Ellen Tamboer en Marcel Mekki
nk
Rheko C2 – Mélynas C1 3 - 3
Een koude wind luidde de wedstrijd in vandaag. Rheko C2 had voorheen met 7-3 verloren van Mélynas,
dus alle ogen stonden vandaag één kant op: winnen. Mélynas zat er vanaf het begin bovenop, waardoor
Rheko moeite had om de bal rond te spelen. De lange heren van Melynas schoten van ver, maar de
verdediging van Rheko bleef scherp en slim spelen. Ruststand 1-1. In de rust hebben we afgesproken
slim te blijven verdedigen en ons niet laten lokken door hun afstandschoten. In de laatste 5 minuten
komen we nog tot een 3-2 voorsprong, maar lieten we de concentratie toch even vallen in de
verdediging en de 3-3 valt. Goede inzet getoond van allemaal en op naar de zaal!
-Tim
Rheko C1 - Devinco C1 5 - 0
We zijn ongeslagen kampioen!!! De 1e helft verliep wat traagjes. We speelden ons spelletje niet zoals
we dat normaal doen, maar in de verdediging waren we heel sterk. Verdedigend hebben we het heel
goed volgehouden. De aanval ging veel beter, want we maakten onze kansen af. We vonden het een
heel leuk seizoen. We willen een paar mensen bedanken die ons elke wedstrijd hebben aangemoedigd:
als eerste onze trouwe supporters; de ouders en Fenna en Melle. We willen natuurlijk ook onze trainers
bedanken, wij hebben een heel leuk seizoen gehad. In de zaal gaan we ook weer knallen.
DE C1
Wesstar B1 – Rheko B2: 3 – 2
Rheko B1 – Zwaluwen B1: 9 - 7
Rheko A2 – Duko A1 7 - 7
In het gure weer moest het vandaag gebeuren tegen Duko. In de heenwedstrijd waren beide ploegen
aan elkaar gewaagd, maar trok uiteindelijk Duko aan het langste eind. Dat zou ons vandaag niet gaan
gebeuren. In begin van de wedstrijd werd er precies zo gespeeld zoals er geoefend was. Veel diepe
ballen en voorstappen op het juiste moment. Het was dan ook erg leuk om jullie zo te zien spelen. In de
verdediging zijn er dit seizoen ook al flinke stappen gemaakt. Waar we in het begin vaak nog onze
tegenstanders vergaten en veel doorloopballen tegen kregen, is dat deze wedstrijd vrijwel niet gebeurd.
Hierdoor was de aanval van Duko vaak heel kort. Het uitbrengen van de bal naar het aanvalsvak moet
nog wel getraind worden, hier ging het namelijk vaak mis. Naar mate de wedstrijd vorderde, zag je de
energie een beetje wegvloeien en kwamen we wat minder tot goede kansen. Dit gaf Duko de kans om
op gelijke hoogte te komen en zelf op voorsprong. Gelukkig toonde Rheko veel veerkracht en wisten we
al snel weer te scoren. Hoewel een gelijkspel tegen Duko geen slecht resultaat is, denk ik toch dat er
meer in de wedstrijd heeft gezeten. Aankomende week de goede lijn voortzetten en dan het veldseizoen
(winnend) afsluiten tegen Wesstar!
Hemur Enge A1 – Rheko A1: 13 – 9
Rheko 4 – Devinco 4: 7 – 6
Devinco 3 – Rheko 3: 5 – 10
Rheko 2 – Oost Arnhem 3: niet gespeeld
Rheko 1 – Zwalwen 1: 8 - 14
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