Rheko

info nr. 18 4 – 9 december 2017
e-mail adres Rheko: rheko@planet.nl
website : http://www.rheko.nl

Dinsdag:
05 – 12

Vandaag is er alleen trainen voor Rheko 1, 2 en 3.
Rheko 3 traint om 20 uur in de Dumpel te Velp
Rheko 1 en 2 trainen van 20.00 tot 21.30 uur in de Hangmat

Vrijdag:
08 – 12

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, Victor Brinkhorst, Jos van Domburg

Zaterdag:
09 - 12

De volgende wedstrijden staan op het programma
Team van de week is vandaag Rheko C1.
Graag om 19.30 uur aanwezig in wedstrijdtenue.
Rheko is vandaag aanwezig bij het afscheid van de burgemeester. Dit is van 14.30 tot
16.30 uur op het v Leeuwenplein en in het Dorpshuis.
Na de wedstrijd van Rheko 1 is De Korf geopend om samen na te praten en nog wat te
Drinken.

Vandaag is het de laatste dag om jouw Rheko Topper en
Jeugdtopper te nomineren.
Niet vergeten !!
Dit kan via de link http://www.thesistools.com/web/?id=544272
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Wedstrijd

Locatie

Aanvang Aanwezig Coach

Scheidsr. Auto's

knkv
knkv

Rheko 1

Oranje Zwart 1 Rheden

19:50

18:50 Vincent

Rheko 2

Oranje Zwart 2 Rheden

18:30

17:30 Peter

Antilopen 4

Rheko 3

Leusden, De Korf

14:40

13:00

SEV 4

Rheko 4

Zelhem, De Pol

20:15

19:00

Diderna A1

Rheko A2

Dieren, Theothorne

10:30

Telstar B1

Rheko B1

Hoevelaken, De Slag

16:00

14:15 Vincent

V Duren, Joosten, Dorland

DKOD C1

Rheko C1

Renkum, MFC Doelum

16:00

14:45 Bas/Anouschka

Janssen, Dorland (Jesse), Goossens, Mekkink

KVZ E5

Rheko E2

Zutphen, Hanzehal

10:00

9:00 Stephanie/Tessa

Hartgers, Derksen

DVO F1

Rheko F1

10:30

9:30 Wianda/Trudy

vd Borne, Jurriens

Devinco F1

Rheko F2

Bennekom, DVO-hal
Deventer,
Keizerslanden

10:00

8:45 Marjolein/Rutger

de Wildt, Smeenge

9:15 Maarten/Paula

Zaaldienst:
18:10 tot 21:10 uur: Bart ten Brinke en Pascalle van den Berg (sponsorvlaggen ophangen)
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Bobbink, Artz, vd Berg, Lammers

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
Zaaldienst
Paul Elderman
Scheidsrechters José Schutten

06-42477874
026-4953205
06-40733955
06-14949776
06-20992604

Zelf ruilen maar wel doorgeven
scheidsrechters@rheko.nl

Opstellingen
Opstellingen
Rheko 1 :
Opstelling bekend
Rheko 2:
Opstelling bekend
Rheko 3:
Opstelling bekend
Rheko 4:
D: Antoinette Vermeer, José Enkhof, Judith Rabeling Wianda vd Borne
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, Verena Artz, Pascalle vd Berg
Anique Peppelman, Noah Bobbink, Reina Lammers, Sacha Leeuwenburgh
H: 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 C1
D: Dominique vd Berg, Michelle Dorland, Kim van Duren, Simone Kragt, Sanne Mekkink,
Babette Peelen
H: Nick Goossens, Wesley Janssen, Kick van Ark, Stijn Langestraat
Rheko E2
D: Lana Derksen, Fleur Hartgers, Lynn Mandemakers, Noor Mennink, Ember Lieuw a Pieuw
Rheko F1
D: Jet vd Borne, Jara Erpeka
H: Thijs Terlouw, Bram Jurriens, Pim Dekker
Rheko F2: nemen jullie een wit shirt mee!!
D: Sophie Nijenhof, Hayley de Geest, Isa van der Voort
H: Bart Smeenge, Jesse Hoekstra, Guus Witteveen, Sacha de Wildt, Lucas en Leon
Zeilmaker
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Ander Rhekonieuws.


Heb je de Verklaring Omtrent Gedrag al ingeleverd?

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring, waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van
een persoon geen bezwaar oplevert voor bijvoorbeeld het werken met minderjarigen bij een
sportvereniging. In het nieuws hoor je af en toe rare verhalen over misbruik of seksuele intimidatie bij
een (sport)vereniging. Een VOG is een maatregel die Rheko heeft genomen om de kans hierop binnen
de club te verkleinen Hiermee laat de vereniging zien dat ze de veiligheid van de leden serieus neemt.
In Oktober zijn we gestart om iedereen, die bij Rheko als vrijwilliger in aanraking komt met jeugdige
leden onder 18 jaar, een uitnodiging te sturen om de VOG aan te vragen. Je hebt in oktober van ons
een mail ontvangen met hierin een link waarmee deze VOG kon worden aangevraagd.
We hopen dat dat allemaal gelukt is en de VOG nu bij je thuis ligt. Mocht dat zo zijn, wil je deze dan zo
snel mogelijk bij één van ons inleveren? Dan kunnen we je afstrepen van de lijst.
Mocht het niet gelukt zijn en is de link in de mail intussen verlopen (30 dagen geldig), laat het ons dan
even weten door een mail te sturen naar vog@rheko.nl. Dan sturen we je een nieuwe link. Je hebt bij de
aanvraag een Digi-D nodig. Mocht je deze nog niet hebben, kun je die aanvragen
op https://digid.nl/aanvragen.
De VOG wordt vaak binnen 2 weken naar je huisadres gestuurd. Wij ontvangen graag het origineel van
je, deze wordt bij Rheko bewaard.
De VOG mag je inleveren bij:
Veronique Joosten, Worth-Rhedenseweg 60
Carla Leeuwenburgh, Groenestraat 11
Jos van der Burgt, Arnhemseweg 91
We hopen op je snelle medewerking, alvast bedankt hiervoor.
Veronique, Carla en Jos
Commissie VOG
 Rheko doppers.
Bij voldoende belangstelling wil ik weer doppers met Rhekologo bestellen. Net als vorig jaar kosten ze
€11,00 per stuk.
Wil je één of meer doppers bestellen stuur mij dan een bericht op marc.koch269@gmail.com.

 Glow in the dark toernooi
Op 28 december is het weer zo ver: van 18.30 tot ca 21.30 spelen we in een
verduisterde Hangmat ons jaarlijkse
Glow In The Dark Mix toernooi.
Met een lichtgevende bal en verlichte korven, spelen we in een donkere zaal,
waarbij de teams herkenbaar zijn aan hun gekleurde glowsticks.
We spelen monokorfbal in gemengde teams, waarbij alle leeftijdsgroepen,
van -Fjes tot selectie- samen zullen spelen.
Deelname kost €2,= per persoon, te betalen voor aanvang van het toernooi.
Aanmelden kan individueel, tot en met 15 december, via ons mailadres:
recreatiecommissie@rheko.nl .
De teams worden samengesteld door de organisatie, om een evenwichtige
leeftijdsverdeling te krijgen.
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Mocht je het (ook) leuk vinden om te fluiten bij dit evenement, dan horen we
dat heel graag van je.
Na afloop van het toernooi is er gelegenheid om in de Korf nog even gezellig
na te praten.

 Vrijwilligers gezocht voor oud papier actie.
Wij zijn op zoek naar ouders en senioren van Rheko die mee willen helpen met de oud papier actie.
Rheko haalt 1 keer per maand op vrijdagavond vanaf 18.00 uur met vrachtwagens papier op in Rheden.
Ben je bereid om mee te helpen maar kun je niet iedere maand, dan hou ik daar met de planning
rekening mee. Wil je weten hoe alles in het werk gaat, mail dan. Dan kan je een keer mee helpen.
Je kunt je opgeven bij Jos van Domburg. mail: j.vandomburg@hotmail.com of rheko@planet.nl

Wedstrijdverslagen.
Rheko F1 - Oost Arnhem F1 7 - 7 strafworpen: 5-2
Oost Arnhem, een goede ploeg waar we drie weken geleden nog van verloren hebben. Toch kwamen
we razendsnel op 1-0. Daarna begon OA echt heel goed te verdedigen en stonden wij af en toe een
beetje te dromen. Iedereen was duidelijk moe of ergens anders met de gedachten vandaag. Waar we
normaal renden, sjokten we een beetje. Normaal kunnen we harde, strakke ballen gooien, maar
vandaag lukte dat gewoon niet. Dat kan een keertje gebeuren en is helemaal niet erg. Hebben we dan
slecht gespeeld? Natuurlijk niet! OA zorgde er in de tweede helft voor dat ze met één doelpunt voor
stonden terwijl in de eerste helft wíj vooral voor stonden, dus ik was bang dat jullie geen zin meer
zouden hebben. Gelukkig toonden jullie superveel veerkracht en kwam steeds na een doelpunt van OA
direct het tegendoelpunt van Rheko-kant. We hebben ontzettend weten door te zetten tot het einde en
er een gelijkspel uitgehaald. En dat tegen een ploeg waar we nog maar kort geleden van verloren
hebben. Daar mogen jullie trots op zijn! Jesse, bedankt dat je wilde meespelen en fijn weekend (en
pakjesavond natuurlijk :) ) iedereen! Groetjes, Reina
Rheko E2 – KVZ E4: 7 - 1
Vandaag stond KVZ E4 op het programma. Vrijdag niet kunnen trainen vanwege het sinterklaasfeest.
Maar zo te zien aan de eindstand was het ook niet nodig. Wat een leuke en goede wedstrijd hebben
jullie gespeeld met zijn alle. We hadden afgesproken om fanatiek te gaan verdedigen. Je tegenstander
en de bal in de gaten te houden en veel ballen er tussen uit proberen te halen. Dit allen hebben jullie
super gedaan. In de aanval speelde we snel naar elkaar over en er werden mooie lange ballen gegooid
waardoor de meeste doelpunten uitkwamen. Blijf zo door gaan! Klasse gespeeld.
Rheko A1 - Wageningen A4: 9 - 7
Vandaag de wedstrijd tegen de koploper.
Een goed onderbouwde wedstrijd met mooi spel.
Er is erg fel en collectief gespeeld, daar mogen ze trots op zijn. Eigenlijk waren er helemaal geen
minpunten, behalve dat er misschien iets meer gescoord mocht worden.
Dikke Duimpjes voor de A1!
Kusjes Ties
Hellas 2 – Rheko 2: 13 - 16
Wat een lekkere wedstrijd en dik verdiende overwinning vandaag! Vooral de manier waarop we
gekorfbald hebben was echt super goed: allemaal in beweging, mooie aansluiting en iedereen heeft
afwisselend in alle functies gespeeld en elke speler kwam tot kansen. Hierdoor had Hellas enorm veel
moeite om ons te volgen, omdat ze simpelweg niet wisten wat te verwachten en waar de kansen
vandaan zouden komen. Ook kwamen we elke aanval tot meerdere schot pogingen en omdat iedereen
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in beweging was hielden we veel ballen over. EN 9 van de 10 kansen kwamen vanuit acties zonder bal;
de één speelt de bal in en wordt ook direct weer uitgedeeld op de ander die de actie al had ingezet,
klasse. Waar we tot nu toe moeite hebben gehad om tot doelpunten te komen, hadden we er vandaag
met de rust al 12 in liggen, wat alles zegt over hoe we aangevallen hebben.
Nu heb ik natuurlijk ook nog een hoop punten gezien waar we ons nog in moeten gaan verbeteren,
maar dat is alleen maar leuk want daar kunnen we de komende tijd verder aan gaan werken. Al met al
een goeie pot en laten we deze lijn doortrekken richting de rest van het seizoen!
Hellas 1 – Rheko 1: 18-18
Vandaag stond Hellas op het programma, waar we van wisten dat ze veel scoorden. Onze opdracht was
dan ook gefocust aan de wedstrijd beginnen en verdedigend dicht houden. De aanvallen van Hellas
waren moeilijk te volgen, waar wij het verdedigend in het begin lastig mee hadden. Kwamen door wat
persoonlijke overtredingen achter met 5-2. Als team bleven we voor elkaar bal strijden en dit resulteerde
tot een 8-8 ruststand. Tweede helft afgesproken iets meer met elkaar mee te kijken om zo de aanvallen
van Hellas te ontregelen. Verdedigend hadden we het goed dicht, enkel nog wel te veel vrije ballen/
stippen weg gegeven. Aanvallend hebben we het op cruciale momenten nog niet helemaal op orde, we
moeten op onszelf blijven vertrouwen. Laatste minuut was het erg spannend, maar de gelijkmaker viel
aan de kant van Rheko. Eerste punt is binnen, dit smaakt naar meer! Groetjes Paula en Anouk

Mélynas E1 – Rheko E1: 2-3
Rheko D1 – Apeldoorn D1:14-5
Duko C1 – Rheko C1: 8-14
Rheko B2 – Reehorst B1:7-2
Rheko B1 – DVO B2:12-17
Rheko 4 – Rivalen 3:16-8
Rheko 3 – Huizen 2:19-13
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