Rheko

info nr. 22 7 - 13 januari 2018
e-mail adres Rheko: rheko@planet.nl
website : http://www.rheko.nl

Vrijdag::

Oud papier actie!

12 – 01

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, Robbert Leenders, Frits Schuchard, Jolanda Kruithof, Jos van Domburg

Zaterdag:
13 – 01

Vandaag om 13.00 uur gaat de B1 een team foto maken bij Ami kappers aan de
Groenestraat. Ellen Oostingh de eigenaresse van Ami kappers heeft namelijk nieuwe
sponsor pakken gesponsord voor dit team. Zorg dus dat je op tijd aanwezig bent.
Mochten jullie vragen hebben kan je deze aan Rogier stellen.
De volgende wedstrijden staan op het programma:
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Aanv. Aanw. Coach
18:05 16:15 Vincent
16:45 15:00 Joris/Peter

Scheidsr. Auto's

14:30 13:30
10:15
9:05

knkv

15:40 14:40 Anouk/Thomas
17:50 16:50 Maarten/Paula

Dick v K

16:50 15:50 Rogier
15:00 13:30 Erik/Tamara

Bas

Wageningen C2 Rheden

13:30 12:45 Bas/Anouschka

Rogier

Reehorst D1

Rheko D1

Ede, De Peppel

Rheko E1

KVZ E2

Rheden

Rheko E2

SEV E1

Rheden

13:30 12:10 Marcel/Jaron/Ellen
12:30 12:00 Merel/Karlijn
Eloy
12:30 12:00 Stephanie/Tessa
Judith

Rheko F2

Apeldoorn F1

Rheden

12:30 12:00 Marjolein/Rutger

Wedstrijd

Locatie

Woudenberg 1 Rheko 1

Woudenberg, De Camp

Woudenberg 2 Rheko 2

Woudenberg, De Camp

Rheko 3

Tiel '72 2

Rheden

Keizer Karel 3

Rheko 4

Lent, De Triangel

Rheko A1

KVZ A3

Rheden

Rheko A2

DLKV A1

Rheden

Rheko B1

MIA B1

Rheden

SKF B4

Rheko B2

Veenendaal, SKF-hal

Rheko C1

Zaaldienst:

12:15 tot 15:40 uur: Rianne Jansen, Ties de Knegt en Bas Joosten
15:40 tot 19:10 uur: Anouk Rabeling en Ronald Rusch
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Dick O

Reinders, Penninkhof, Zweers, Hermans

Anouk

Breedveld, Buno Heslinga, de Smit, Mandemakers

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
026-4951589

Zelf ruilen maar wel doorgeven
scheidsrechters@rheko.nl

Opstellingen
Rheko 1 : Opstelling bekend
Rheko 2: Opstelling bekend
Rheko 3: Opstelling bekend.
Rheko 4:
D: Carla Leeuwenburgh, 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 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, 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 B2
D: Luna Zweers, Liz Jansen, Luna Schuitema, Ilona Strookman, Tessa Hermans,
Felice Reinders, Michelle van Loon, Lotte Berends, Marit van Veelen, Laura Penninkhof
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 D1: Nemen jullie een wit shirt mee.
D: Linda Breedveld, Julie vd Burgt, Eline vd Kracht, Marit Mekkink, Lieke de Smit
H: Thijs Hermans, Mees Mandemakers, Ivo Terlouw,
Rheko E1,
D: Evi Dekker, Defne Salman, Sanne Takie
H: Tycho Deltentre
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Rheko E2
D: Lana Derksen, Fleur Hartgers, Lynn Mandemakers, Noor Mennink,
Rheko F2:
D: Sophie Nijenhof, Hayley de Geest, Isa van der Voort
H: Bart Smeenge, Jesse Hoekstra, Guus Witteveen, Sacha de Wildt, Lucas en Leon
Zeilmaker

Ander Rhekonieuws.
In Memoriam.
Zaterdagavond bereikte Rheko het bericht dat Gerrit van Schaik is overleden. Gerrit was 20 – 25 jaar
geleden de coördinator van de oud papieractie. Hij begon vaak al op vrijdagmiddag met buitenzetten en
ophalen. Toen werd het papier nog opgehaald met de auto met aanhanger. Daarnaast regelmatig
aanwezig als supporters bij zijn korfballende dochters Anke en Karen.
De laatste jaren was Gerrit samen met Anja, zijn vrouw trouwe supporter bij de wedstrijden van de
kleinkinderen, Koen, Pien, Evi en Pim.
Rheko wenst Anja en de kinderen Albert Jan, Anke en Karen met hun gezinnen veel sterkte toe de
komende tijd.



Uitslag verkiezing Rheko (jeugd) TOPPER van het jaar 2017.

Op de nieuwjaarsreceptie is de uitslag gekend gemaakt van de verkiezing voor Rheko (jeugd) TOPPER
van het jaar 2017. Er zijn 86 geldige stemmen uitgebracht met onderstaande uitslag.
Uitslag Rheko TOPPER 2017
1 Arjaan van Wijk
1 Marcel Mekkink
3 Joke Hendriks
Blanco

39,5 %
39,5 %
18,7 %
2,3 %

Uitslag Rheko jeugd-TOPPER 2017
1 Jaron van Zoest
2 Jonge scheidsrechters (Julia, Sander, Thijs en Ilja)
3 Reina Lammers
Blanco

40,7 %
27,9 %
27,9 %
3,5 %

Hieronder nog even de redenen waarom de winnaars zijn voorgedragen en genomineerd.
Arjaan van Wijk
Arjaan doet zo ongelooflijk veel klussen bij Rheko, waaronder energiezuinig beleid. Thuis bouwt hij
programma’s met grafieken voor de productie van de warmtepomp en warmtetoevoeging van de CV om
standen bij te houden en te controleren. Na de training heeft hij vaak niet eens tijd om met Rheko 4 wat
te drinken...hij is alweer bezig!
Marcel Mekkink
Marcel heeft tijdens de verbouwing van de Korf de hele bar gebouwd en de kast, die er achter staat. Dat
gebeurde niet alleen in de kantine, maar ook thuis werd er geklust. Daarnaast is Marcel al jaren een
enthousiaste en bevlogen trainer en coacht hij al jaren een jeugdteam. Zijn inzet daarvoor is groot.
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Jaron van Zoest
Jaron is elke zaterdag op het Rheko veld te vinden. Het is echt een Rheko dag voor hem, maar niet
alleen zaterdags tref je Jaron aan bij Rheko. Ook is hij al jaren trainer van een jeugdteam. En coach. En
kan een andere coach eens niet coachen, geen probleem. Jaron doet dat er nog wel bij. Jaron is altijd
bereid om hand en spandiensten te verrichten.



Van Trainerszaken

Lees onderstaande bericht goed!!!
De D1 speelt dinsdag 23 januari een competitie wedstrijd van 18.00 tot 19.00 uur.
Hierdoor zal eenmalig de training van de C2 worden verschoven naar vrijdag 26 januari van 18.30 19.30 uur. De training van de D1 vervalt dan.
De training van de C1 wordt een half uurtje later dus van 19.00 tot 20.00 uur. Eerste half uur heb je dan
een hele zaal, 2de half uur wordt de zaal gedeeld met de B1 en A2.
Excuus voor het ongemak.



Programmawijziging.

De wedstrijd Apeldoorn D1 – Rheko D1 gepland voor zaterdag 3 februari wordt op vrijdag 2 februari al
gespeeld, aanvang 18.30 uur.



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
Regio F1 - Rheko F2 uitslag:1 - 18 strafworpen: 2-2
Vandaag zonder Bart, Isa en Sacha naar Vaassen voor een wedstrijd tegen Regio. We waren een al
een stuk verder met alles als de tegenstander, zij speelden pas sinds de zaal wedstrijdjes en wij als veel
langer en dat was te zien. We stonden er goed tussen en vingen veel ballen. Aanvallend keken we goed
wie er vrij stond en speelden jullie goed samen, dat leidde tot veel doelpunten! Jesse speelde heel
sociaal vandaag en keek goed wie er vrij stond en zorgde dat iedereen de bal kreeg. Guus was weer
super fanatiek en scoorde mooie doelpunten. Lucas verdedigde de superspeler erg goed en speelde
heel snel over. Leon ving heel veel ballen af en schoot heel rustig. Sophie liep fantastisch vrij en maakte
een heel mooi doelpunt (wat waren we trots!). En Hayley die verdedigde geweldig en stond goed vrij om
te schieten (en 2 mooie doelpunten te maken). Jullie speelden super leuk samen en lieten iedereen een
doelpunt maken, klasse gedaan!
Wageningen F1 - Rheko F1 15 - 3
We hadden een supergoede warming-up, alleen was dat bij de verkeerde sporthal. Deze sporthal stond
op het info dus waren we heel verbaasd dat onze tegenstanders maar niet kwamen. De moeder van
Thijs heeft Wageningen gebeld en vijf minuten voor de wedstrijd begon zijn we nog maar in alle haast
vertrokken naar de goede sporthal. Toen was de concentratie wel een beetje weg en dat is ook logisch.
We hadden geen tijd meer om voor de wedstrijd nog wat dingetjes te bespreken of rustig in te schieten.
Toen had Tristan ook nog eens pech: hij viel twee meter voor de ingang van de sporthal en zijn knie
bloedde een beetje. Hij mocht er dan ook naast beginnen maar na drie minuten mocht hij in actie komen
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als superspeler. Die is er niet meer uit geweest dus hebben alle kinderen een hele wedstrijd moeten
spelen. Dat is heel vermoeiend en het was ook nog een lastige wedstrijd. De jongen die de vorige
wedstrijd zo’n beetje alle Wageningse doelpunten had gemaakt was vandaag ook weer super scherp in
z’n afronding. Thijs en Jet hebben de hele wedstrijd alles gegeven om hem te stoppen en dat deden ze
echt heel erg goed. Jara liep heel goed vrij en heeft flink wat ballen er tussenuit gehaald. Bram heeft
zich goed aan de afspraken gehouden die ik in alle haast voor de wedstrijd nog snel had verteld aan
hem. We hoeven dit seizoen niet meer tegen dit team, dus ook niet tegen die jongen. We gaan lekker
trainen komende weken en nog wat spannende wedstrijden spelen. Ik heb alle vertrouwen in dat jullie in
2018 nog veel beter gaan worden als jullie al zijn! Fijn weekend! Groetjes, Reina
Oost-Arnhem E2 - Rheko E1: 2 - 7 strafworpen: 5-1
De eerste wedstrijd van het nieuwe jaar mochten wij in Arnhem spelen. We hadden er allemaal zin in.
Zelfs Defne die eigenlijk ziek was, wilde heel graag mee spelen. Ze scoorde zelfs ook nog een mooie
korte kans, maar helaas werd die afgekeurd. Na de eerste 10 minuten zag Defne toch wel erg witjes en
hebben we de wedstrijd met de overige vier uitgespeeld. Evi was vandaag ons schotkanon en nam 5
doelpunten voor haar rekening. Het gezegde 'Drie keer is scheepsrecht' heeft Evi goed laten zien
vandaag. Ze schoot mis, ving de bal af, schoot direct nog een keer, ving de bal weer af en schoot toen
de derde poging raak! Verdedigend hebben we het ook goed gedaan vandaag. Anique speelde als heer
en nam heel knap de heer van Tycho over toen hij voor de doorloopbal ging! Sanne bleef steeds heel
dichtbij haar tegenstander waardoor ze amper kon schieten. En ook Tycho heeft weer hard gewerkt. Zijn
tegenstander was snel en beweeglijk, maar dat is Tycho ook! Kortom we zijn het jaar weer goed gestart!
Defne, beterschap! Hopelijk sta je volgende week weer fris en fruitig in het veld.
Devinco C2 – Rheko C1: 0 - 17
De 1e helft was matig maar het verdedigen ging 100% goed. In de aanval was het chaotisch en we
maakten de kansen niet af gelukkig konden we er nog wel 7 scoren. De 2e helft ging het verdedigen
weer goed en herpakte we ons in de aanval.
De meisjes van de c1
Rheko 1 – Regio 1: 21 - 20
Allereerst wenst de selectie je een heel gezond en sportief 2018 toe.
Vandaag wederom een belangrijke wedstrijd tegen regio op het programma. Na een goede
trainingsweek begonnen we scherp aan de wedstrijd. We stonden al 7-3voor. Er werden goede
aanvallen opgezet en iedereen had kansen. Helaas konden we deze voorsprong niet vasthouden en we
gingen de rust in met een 8-7 voorsprong.
In de rust besproken dat we geduldiger moesten spelen en we op de juiste mensen moesten afronden.
In de tweede helft kwamen we wederom met 3 a 4 doelpunten voor. Dit bleef zelfs zo tot in de laatste
paar minuten. Met nog 3 minuten op de klok en 21-17 voorsprong dachten we dat de wedstrijd gespeeld
was. Echter door wat slordigheden kwam regio toch nog terug tot 21-20 En dit is ook tevens de
eindstand. Fijn dat we de eerste wedstrijd in het nieuwe jaar goed begonnen zijn en dat we hopen dat
we deze lijn volgende week voort kunnen zetten.
Devinco E2 – Rheko E2: 17-5
Rheko D1 – Wageningen D1: 3-16
Rheko C2 – Apeldoorn C2: 1-5
Rheko B2 – KVZ B3: 10-8
Dindoa B1 – Rheko B1: 16-8
Rheko 4 – SKF 7: 11-12
Dindoa 4 – Rheko 3: 27-20
Rheko 2 – Regio 2: 12-18
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