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Rheko

info nr. 23 15 - 20 januari 2018
e-mail adres Rheko: rheko@planet.nl
website : http://www.rheko.nl

Vergeet de affiche op pagina 7 niet te lezen!!
Woensdag:
17 – 01

Rheko bezoekt een bijenkomst bij KVZ over beachkorfbal in de regio. Deze bijeenkomst
staat olv Barry Schep.

Donderdag:
18 – 01

Competitiewedstrijd KVZ E5 – Rheko E2, aanvang 18.00 uur in de Hanzehal te
Zutphen, vertrek om 17 uur. Auto’s: Hartgers en Derksen. Coaches: Stephanie en
Tessa. Opstelling:Lana, Noor, Fleur, Lynn, Ember, Tessel en Jet?

Zaterdag:
20 – 01

Na de wedstrijd van Rheko 1 is de Korf geopend.
Bardienst heeft Gerda Koch
Team van de week is vandaag Rheko D1. Graag om 17.45 uur aanwezig in korfbaltenue.
De volgende wedstrijden staan op het programma:
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Locatie

Aanv.

Aanw. Coach

Scheidsr. Auto's

Rheden

18:05

17:05 Vincent

Devinco 2

Rheden

16:45

15:45 Joris/Peter

knkv
knkv

Dalto 7

Rheko 3

Rheko 4

SEV 4

Driebergen, Hoenderdaal 20:50
15:30
Rheden

Wedstrijd
Rheko 1
Rheko 2

Devinco 1

19:10
14:45

Bart

Lent, De Triangel

11:50

10:15 Anouk/Thomas

de Knegt, v.Zoest, Langestraat, Kruithof

Vaassen, De Wieken

14:00

12:15 Maarten/Paula

Hennink, Jalink, Bobbink, Artz

Oost-Arnhem B1 Rheko B1

Arnhem, Valkenhuizen

11:00

9:45 Rogier/Vincent

Rheko B2

Apeldoorn B3

Rheden

14:30

13:30 Erik/Tamara

KVZ C2

Rheko C1

Zutphen, Hanzehal

12:10

11:00 Bas/Anouschka

Rheko C2

Olympia/Overschotje C1 Rheden

12:30

11:45 Onno/Tim/Eloy

Rheko D1

Oost-Arnhem D1

Rheden

13:30

12:40 Marcel/Jaron/Ellen Joep

Devinco E3

Rheko E1

Deventer, Keizerslanden

Rivalen E1

Rheko E2

Doesburg, Beumerskamp

EKCA F1

Rheko F1

Arnhem, Elderveld

Noviomagum A1 Rheko A1
Regio '72 A2

Rheko A2

12:00
9:30
10:00

10:45 Merel/Karlijn

Holkamp, Terlouw
Damian
v.Duren, v.Ark, Janssen, Dorlans (Jesse)
Marten

Cevaal, Takie

8:45 Stephanie/Tessa

Hartgers, Derksen

9:00 Gerda/Reina

Dekker, Hulshoff

Zaaldienst:
12:15 tot 15:45 uur: Simone Smeenk en Maarten Christiaanse
15:45 tot 19:20 uur: Thijs Middelkoop en Ilja de Knegt
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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,
Rheko C2
D: Iris Fortuin, Demi van Loon, Isa Bochoven, Emma Roelofse, Isabella Mironenko,
Mila Mironenko
H: Bart Daamen, Marijn vd Burgt, Boris Berndsen
Rheko D1
D: Linda Breedveld, Julie vd Burgt, Eline vd Kracht, Marit Mekkink, Lieke de Smit
H: Thijs Hermans, Mees Mandemakers, Ivo Terlouw,

Rheko Info seizoen 2017-2018

3

Rheko E1,
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, Jara Erpeka
H: Thijs Terlouw, Bram Jurriens, Tristan Hulshoff, Pim Dekker

Ander Rhekonieuws.


Programmawijziging.

De wedstrijd Reehorst D1 – Rheko D1 gepland voor afgelopen zaterdag wordt op woensdag 21
februari ingehaald. Aanvang 18:30 uur in sporthal de Reehorst in Ede.



Van het Bestuur

Beste Rheko-vrienden
Na het zomerreces 2018 wordt Gerben de Krey de nieuwe trainer van Rheko 1.
Gerben is nu nog trainer van HHV uit Hollandscheveld, en woont in Vriezenveen.
Hij heeft diverse clubs getraind (o.a. Amicitia), heeft vroeger Hoofdklasse gespeeld en heeft er zin in om
Rheko hogerop te brengen.
Gesprekken met selectiecommissie, de selectie zelf en bestuur waren zeer positief, en ook onze huidige
interim-coach Vincent Koch juicht deze beslissing toe.
Uitgangspunt is om deze verbintenis voor een periode van 3 jaar aan te gaan, om na enige jaren van
‘zoeken’ wat meer rust en continuïteit te krijgen.
Omdat Gerben en ook selectiecommissie graag een goede bezetting zien van Rheko 2, gaat het huidige
driemanschap dat Rheko 2 traint en coacht, zich beraden over een passende oplossing voor de langere
termijn .
Vincent, Joris Koning en Peter van den Berg staan daar positief in, zodra het ‘ plaatje’ definitief is hoort
u daar mee over.
Voor nu wenst het bestuur Rheko 1 en 2 succes met de rest van dit voorjaar. De recente resultaten
geven een goed gevoel om verder te bouwen in de weg omhoog.
Rest mij de selectiecommissie, en met name Martine Mekkink, te bedanken voor het voorwerk in deze.
Jos Wintermans



Van de sponsorcommissie.

Onlangs hebben we via het fit fonds van de firma Bovemij € 350.00 mogen ontvangen.
Dit is een fonds waarvan medewerkers gebruik mogen maken voor hun sportieve activiteiten.
Voor dit bedrag heeft de vereniging weer een aantal nieuwe korfbal ballen ingekocht.
Mocht jouw bedrijf ook zo`n fonds hebben en jij hier ook gebruik van willen maken, neem dan contact op
met de sponsor commissie via sponsorcommissie@rheko.nl



Ontvangen van cv. De Heiknüüters

Beste vereniging,
Net als voorgaande jaren organiseert Cv. De Heiknüüters de carnavalsoptocht in Rheden. Dit jaar is het
gepland op zondag 11 februari 2018 om 13.11 uur. Om dit tot een succes te maken, hebben wij uw hulp
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nodig! Zou het niet leuk zijn als u met een team of misschien wel met de hele vereniging mee doet aan
de optocht?
Waarom mee doen met de optocht?
Door mee te doen met de optocht begint de pret van de carnaval al lang van tevoren: samen met
teamgenoten, vrienden/vriendinnen en/of familie wordt iets grappigs of moois bedacht en gemaakt. Het
is een gezamenlijk geheim wat het thema wordt en hoe u verkleed gaat.
Wat is er veranderd ten opzichte van vorig jaar?
In de basis is de optocht hetzelfde gebleven. De gezelligheid op het Meester B. van Leeuwenplein, het
Rheejes Vleesbreudje, de traktaties voor de kinderen; dit is er allemaal nog.
Wel is er een extra prijs geïntroduceerd: de Aanmoedigingsprijs. De winnaar van deze prijs wordt
bepaald door de Optochtcommissie en wordt uitgereikt aan een van de deelnemers die geen andere
prijs heeft gewonnen.
Tenslotte wordt de winnaar van de publieksprijs bepaald door het invullen van een stemformulier. Uit de
ingevulde formulieren wordt ook een prijswinnaar gekozen. Wel moet de persoon bij de uitreiking
aanwezig zijn, anders wordt er een nieuw kaartje getrokken.
Hoe kunt u meedoen met de optocht?
Heeft u besloten om mee te doen, meldt u dan aan via www.cvdeheiknuuters.nl, Zet op het formulier
kort een verhaal over de groep of uzelf, waarom u mee doet en wat het thema is. Dit verhaal wordt
voorgelezen vanaf het balkon bij Partycentrum Ons Huis.
Wat kost de deelname?
Deelname aan de optocht is gratis. Om iets te maken kunt u het zo duur maken als u zelf wilt.
Creativiteit hoeft niet veel te kosten! Weet ook dat wanneer u karton nodig heeft, dit elke
donderdagavond kosteloos opgehaald kan worden in het clubgebouw van Cv. De Heiknüüters, het
Kwetternest aan de Worth Rhedenseweg.
Meer informatie
Wilt u meer weten? Kijk dan op www.cvdeheiknuuters.nl/optocht of op Facebook:
https://www.facebook.com/carnavalsoptochtrheden
Wij zijn er van overtuigd dat het een mooie optocht gaat worden, maar dan hebben wij wel uw deelname
nodig! Schrijf u nu in, of anders uiterlijk 6 februari.
Graag tot 11 februari 2018!
Met carnavaleske groet, Optochtcommissie Cv. De Heiknüüters



Zoeklichtenspel voor senioren en junioren vanaf de B

Vrijdag 23 februari
is het weer tijd voor ons jaarlijkse zoeklichtenspel.
Zijn jullie in staat om met je groepje de meest uiteenlopende opdrachten tot een goed einde te brengen
zonder te worden gesnapt door de jagers in de auto’s?
Geef je dan snel op met je groepje van ongeveer 4-5 personen onder vermelding van de namen en
geboortedata van alle groepsleden.
Let wel even op: ieder groepje dient ook een chauffeur/jager (in bezit van een geldig rijbewijs,
uiteraard) aan te leveren.
Losse chauffeurs zijn ook van harte welkom om mee te komen jagen, want hoe meer jagers, hoe leuker
het spel.
De kosten voor deelname bedragen €2,- per persoon, te betalen op de avond zelf. Chauffeurs betalen
geen inschrijfgeld.
We starten om 20.00 uur en je bent welkom in de Korf vanaf 19.30 uur.
Aanmelden kan tot vrijdag 9 februari via ons bekende mailadres:
recreatiecommissie@rheko.nl
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Wedstrijdverslagen
Rheko F2 - Apeldoorn F1: 2 – 5, strafworpen: 2-2
Vandaag moesten we tegen Apeldoorn, we hebben al vaker tegen hen gespeeld en het is altijd
gelijkwaardig. Vandaag had Apeldoorn gewoon wat meer geluk en wij heel veel pech, de bal wilde er
niet in.. Wij vinden dat jullie heel goed samen hebben gespeeld. Als we nog iets sneller gooien dan
krijgen jullie veel meer kansen dus daar gaan we op trainen. Isa verdedigde echt heel goed! Hayley was
heel fanatiek en liep goed vrij. Sophie ving super af en tikte er zelfs ballen tussenuit! Bart was er weer
bij en gooide hele goede ballen. Lucas stond er heel goed tussen en Leon keek heel goed wie er vrij
stond. Guus zorgde voor mooie kansen en doelpunten. Jesse was er heel goed bij en ving goed af. Heel
goed gedaan en de volgende wedstrijd gaan we weer knallen(ook is Sacha er dan weer bij)!
Rheko E1 - KVZ E2: 6 - 3
strafworpen: 4-2
Vandaag mochten wij tegen KVZ. Een team met spelers die nog maar kort op korfbal zitten, maar wel
veel lengte hebben. Jet was onze versterking, omdat we Anique moesten missen vandaag. We hadden
goeie hoop op winst. KVZ staat onderaan in de poule en bij de uitwedstrijd hadden we twee punten mee
naar huis genomen. We begonnen goed. Er ontstonden een aantal mooie kansen door de aangeefjes
van Defne. Daardoor maakte Evi een aantal mooie doorloop.. schoten. Ook Sanne pakte een doelpuntje
mee. Ondanks dat onze tegenstander lang was, kregen we de bal snel en goed naar de overkant.
Verdedigend hebben we het ook goed dicht gehouden. Hoewel de dame van Jet zeker twee koppen
groter was, kon ze geen moment schieten. Het leek wel alsof Jet aan haar vastgeplakt zat. Goed
gedaan, Jet!
Onze tegenstander speelde op een laag tempo. Ze konden aanvallend ook weinig, doordat we er goed
bij zaten. De laatste tien minuten leken wij door dat trage spel wel een beetje in te kakken. De felheid
die er normaal in zit, was er een beetje uit en de concentratie zakte soms wat af. Desondanks kwamen
wij als sterkste uit de wedstrijd. Volgende week spelen we uit tegen Devinco. Daar hebben we de vorige
keer tegen gelijk gespeeld, dus goed trainen deze week en dan gaan we ervoor!
Rheko C1 – Wageningen C2: 16 - 3
Vandaag hadden we nog een appeltje te schillen met Wageningen. Uit verloren door slechte passing en
een slechte focus dus dat gingen vandaag maar eens even anders doen.
Wat een pracht van een wedstrijd door alle acht spelers! Een ieder heeft voor elke bal geknokt, zat er
bovenop, nam lekker over en was 100% gefocust. We hebben aanvallen laten zien uit het boekje;
energiek, dynamisch en gebruikmakend van elkaar. Zelfs de coach van de tegenpartij was onder de
indruk van jullie spel.
Twee zeer trotste coaches! Deze lijn de komende weken doorzetten en wie weet zit het kampioenschap
er dan alsnog in! Geniet van deze mooie winst en tot dinsdag.
Woudenberg 1 – Rheko 1: 14 - 14
Weer een zeer goede wedstrijd van Rheko 1. We speelden leuk, maakten weinig fouten, hadden
prachtige aanvallen en bovenal we waren veel beter dan Woudenberg. Na 6-6 liepen we uit naar 6-10
(rust 7-10) en hielden we deze ruimte voorsprong tot 10 minuten voor het einde (10-14).
Helaas stokte de scoren, alle pogingen gingen mis, terwijl Woudenberg wel wist te scoren. Langzaam
kropen zij dichterbij. Het waren weer spannende laatste minuten waarbij het allebei de kanten op kon.
Jammer, we hadden moeten winnen, maar het belooft wel wat voor de aankomende wedstrijden.
Rheko E2 – SEV E1: 1 - 15
Rheko E1 – KVZ E2: 6 – 3
SKF B4 – Rheko B2: 11 – 11
Rheko B1 – MIA B1: 8 – 11
Rheko A2 - DLKV A1: 7 – 2
Rheko A1 – KVZ A3; 16 – 9
Keizer Karel 3 – Rheko 4: 12 – 10
Rheko 3 – Tiel 2: 9 – 16
Woudenberg 2 – Rheko 2: 14 – 16
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