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Rheko

info nr. 5 9 – 15 september 2018
e-mail adres Rheko: rheko@planet.nl
website : http://www.rheko.nl

De werkgroep scheidsrechters zoekt voor zaterdag nog 3
scheidsrechters!!! Voor Rheko C1, C2 en F1. Wil jij 1 van deze 3 wedstrijden
fluiten stuur dan even een berichtje(scheidsrechters@rheko.nl) naar ons.

Rabobank Clubkas Campagne
Tot en met dinsdag 11 september kunnen leden van de Rabobank nog stemmen voor de Rabobank
Clubkas Campagne. Ook Rheko heeft zich aangemeld en hoopt een deel van dit bedrag te ontvangen..
We roepen dus alle leden, ouders van leden en anderen die Rheko een goed hart toedragen op om op
ons te stemmen.

Vrijdag:
14 – 09

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, Jan Otter, Jolanda Kruithof, Jos van der Burgt, Jos van Domburg

Zaterdag:
15 – 09

De Korf is geopend vanaf 9.15 uur.
Bardienst
9:15 tot 11:00 uur ouders C2
11:00 tot 12:30 uur ouders C1
12:30 uur tot sluit Florence?
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Wedstrijd

Aanv. Aanw. Locatie

Veld

1aK60 Gerben

Scheidsrechters Auto's

Arena 1

Rheko 1

15:30

HKC (U) 4

Rheko 2

11:00

9:15 Utrecht, Hoograven-Zuid

1K40

SDO (V) 3

Rheko 3

17:15

15:15 Veldhoven, Rapportstraat

1aK40

Rheko 4

Olympia '22 3

13:00

12:15 Rheko

1aK60

Dick Ottevanger

Rheko A1

Spirit A1

11:30

10:30 Rheko

1aK60 Onno/Paula

Thomas

Rheko A2

DLKV A1

10:00

9:00 Rheko

1aK60 Maarten

Tim

Zetten A2

Rheko A3

13:00

11:30 Zetten, Hendrik Pierson College

Duko B1

Rheko B1

13:30

Rheko C1

Zwaluwen C1

Rheko C2

Devinco C1

Oost-Arnhem D3 Rheko D1
Rheko E1

Devinco E1

Apeldoorn E3

Rheko E2

Rheko F1

Devinco F1

14:00 Rhenen, Candia

Coach

Tamara/Rianne/Devi

v.Veelen, Jansen, Berends, Strookman

12:30 Duiven, De Nieuweling

Marco/Jorik

Mekkink, v.Duren, Peelen, Langestraat

11:00

10:15 Rheko

Annemiek/Damian

??

10:00

9:15 Rheko

Eloy/Jaron/Ellen

??

8:15 Arnhem, Oost-Arnhem Arena

Rogier/Peter/Karlijn

9:00
11:00
9:30
10:00

2G

Vincent

10:30 Rheko

Gerda/Reina

8:30 Apeldoorn, Orderbos

Rutger/Tessa

9:30 Rheko

Marjolein

Velddienst:
9.20 tot 12.15 uur: Wianda van de Borne en Wesley Janssen
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Takie, Bakker, Domi, Salman
Judith
de Geest, te Wildt, Hulshoff
??

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, 2 en 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,
Rheko A1: D: Maaike Breedveld, Femke van Duren, Sophie Farkas, Julia Jurriens, Lisa Mekkink
H: Sander Kruithof, Rutger Kruithof, Jaron van Zoest, Job Langestraat, Ties de Knegt,
Tim Terlouw
Rheko A2:
D: Julia Hennink, Tessa Jalink, Jetske van Amerongen, Verena Artz, Noah Bobbink,
Sacha Leeuwenburgh, Marjolein Kruithof, Ilja de Knegt, Karlijn Breedveld, Carlijn Webber,
Reina Lammers
Rheko A3
D: Luna Zweers, Liz Jansen, Luna Schuitema, Ilona Strookman, Tessa Hermans,
Felice Reinders, Michelle van Loon, Lotte Berends, Marit van Veelen, Laura Penninkhof
Rheko B1:
D: Dominique vd Berg, Kim van Duren, Simone Kragt, Sanne Mekkink, Babette Peelen
H: Jesse Dorland, Kick van Ark, Stijn Langestraat, Nick Goossens, Wesley Janssen
Rheko C1:
D: Iris Fortuin, Demi van Loon, Isa Bochoven, Emma Roelofse, Isabella Mironenko,
Mila Mironenko
H: Bart Daamen, Roy vd Most, Boris Berndsen, Marijn vd Burgt,

Rheko C2:
D: Mara Buno Heslinga, Linda Breedveld, Julie vd Burgt, Eline vd Kracht, Marit Mekkink,
Lieke de Smit
H: Thijs Hermans, Mees Mandemakers, Ivo Terlouw, Luuk Roseboom
Rheko D1, Nemen jullie een wit shirt mee!!
D: Evi Dekker, Defne Salman, Sanne Takie, Elda Domi, Lana Derksen, Fleur Hartgers,
Lynn Mandemakers, Noor Mennink, Ember Lieuw a Pieuw, Jolein Bakker
H: Tycho Deltentre
Rheko E1:
D: Jet vd Borne, Jara Erpeka
H: Thijs Terlouw, Pim Dekker, Bart Smeenge, Guus Witteveen, Jesse Hoekstra
Rheko Info seizoen 2017-2018

3

Rheko E2: Nemen jullie een wit shirt mee!!
D: Isa van der Voort, Hayley de Geest
H: Sacha de Wildt, Bram Jurriens, Tristan Hulshoff, Lucas en Leon Zeilmaker
Rheko F1:
D: Sophie Nijenhof, Lisa Riebroek, Jaylee de Haan, Wies vd Borne
H: reserve Bart Smeenge en, Guus Witteveen

Ander Rhekonieuws.
 Programmawijziging
In de poule van Rheko F1 heeft Devinco F1 de plek ingenomen van Apeldoorn F2.
Aanstaande zaterdag komt Devinco naar Rheko toe en op 13 oktober gaat Rheko naar Devinco toe,
deze wedstrijd begint om 14.00 uur



Najaars Algemene ledenvergadering

De ledenvergadering is vastgesteld op woensdag 3 oktober aanvang 19;30 uur.
Agenda van de algemene ledenvergadering 3 oktober 2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening
Afmeldingen
Ingekomen stukken
Mededelingen
Notulen ALV van 20 september 2017
a. VOG
b. AVG
7. Jaarverslag 2017– 2018 en activiteitenplan 2018 – 2019
8. Financiën
8.1.
Jaarrekening 2017 – 2018
8.2.
Balans
8.3.
Verslag kascontrolecommissie
8.4.
Begroting 2018 – 2019
8.5.
Contributie 2018 – 2019
9. Ledenstand
10. Huldigingen wegens 10, 25 en 40 jaar onafgebroken lidmaatschap .
11. Benoeming kascontrolecommissie
12. Benoeming commissie van beroep
13. Benoeming bestuur
14. Rondvraag
15. Sluiting



EK Korfbal: ticketverkoop en vrijwilligers

Over ruim een maand speelt TeamNL Korfbal het EK in Friesland. In Drachten, Gorredijk, Leeuwarden
en Heerenveen spelen de zestien beste landen van Europa om de EK-titel én om een ticket voor het
WK, volgend jaar in Zuid-Afrika.
Donderdag is de kaartverkoop voor het finaleweekend in Sportstad Heerenveen gestart. Ga
naar thisiskorfball.com en bestel jouw tickets!
Vrijwilligers
Lijkt het je leuk om als vrijwilliger te helpen bij het EK (13-21 oktober)? De toernooiorganisatie is op
zoek naar korfballiefhebbers, die breed inzetbaar zijn (bijvoorbeeld als chauffeur, cameraman,
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begeleider van een land, tribunecontroleur, kaartverkoper, etcetera). Wij bieden je uiteraard kleding,
eten en drinken en vooral; een onvergetelijke ervaring. Interesse? Voor aanmelden en vragen: stuur een
e-mail naar vrijwilligers@knkv.nl.Vermeld in de mail je naam en leeftijd en geef aan welke rol(len) je
graag zou willen vervullen. Je aanmeldgegevens worden alleen voor dit doeleinde gebruikt en zullen na
het EK worden verwijderd.
PS. Volg jij TeamNL Korfbal al via Instagram?



Tuingereedschap

Op het vorige info was te lezen dat de selectie gaat helpen met het onderhoud van de jeu de boules
baan. Daarom is Rheko nog op zoek naar schoffels en harken. Wie heeft er nog wat in de schuur staan
dat niet meer gebruikt wordt?
Kan op de dinsdagavond vanaf 18.00 uur bij de rookruimte neergezet worden.



Voorbereiding op de zaalcompetitie.

Op het veld is pas 1 wedstrijd gespeeld maar de voorbereidingen voor de zaalcompetitie zijn ook al in
volle gang. Op zaterdag 17 november spelen alle Rhekoteams een oefenwedstrijd in de Hangmat. Voor
Rheko 4 wordt momenteel nog een tegenstander gezocht. Houdt deze dag vrij.

Wedstrijdverslagen.
KVZ F2 - Rheko F1: 3 - 10, strafworpen ook gewonnen.
In het begin was het spannend. We kwamen met 2-0 achter tegen KVZ,
dat een team in het veld had staan, die nog nooit 1 wedstrijd hadden gespeeld.
Maar toen werden we wakker en begonnen mee te scoren. We konden echt veel op de korf schieten
en als al die ballen er in waren gegaan, hadden we wel met 0-30 kunnen winnen.
Aanval ging goed, in de verdediging moeten we nog leren, dat we bij onze tegenstander moeten blijven
en met de rug naar de paal.
Ook het vangen en gooien ging erg goed. Blijf gooien met de bal plat op de hand, dan gooi je veel
verder en strakker dan de bal op je vingertoppen, maar dat gaan we echt veel oefenen.
Ook is het belangrijk, dat je in de verdediging af en toe kijkt waar de bal is, daar draait het toch tenslotte
om. Tot een volgende keer.
Gerda
Rheko E2 – KVZ E4: 6 - 7
KVZ E3 – Rheko E1: 3 - 11
De eerste competitie wedstrijd en wat hebben we goed gespeeld. We hebben ervaren dat als je snel
overspeeld het makkelijker gaat en je zo veel kansen kan creëren. In het kwart waarbij we dit minder
deden had KVZ kansen die ze konden afronden. Ook hebben we uitgestapt om makkelijk langs een
tegenstander te kunnen gooien wat al heel goed ging na 1x erop trainen. We hebben doorloopballen
geprobeerd maar hier helaas nog niet uit kunnen scoren. Ga zo door!
Rheko D1 – SKF D1: 3 - 1
De afgelopen weken hebben we met de D1 keihard getraind en hebben we heeeeel veel geoefend met
het uitstappen als je de bal wilt gooien. Het resultaat van dat harde werken was vanaf het begin van de
wedstrijd zichtbaar en hielp ons om een snel en flitsend spel neer te zetten. Ondanks de lange
tegenstanders werden veel ballen strak in de handen van medespelers gegooid. Af en toe vergaten we
het even met als resultaat een slappe bal in de handen van de tegenstander. Volhouden Rheko!
Een van onze speerpunten en afspraken is dat we het SAMEN doen. Ook deze afspraak zagen de twee
coachen goed terug komen in het spel van Rheko en met deze teamgeest werd de 1-0 en de 2-0
gescoord.
In de verdediging vinden we het nog lastig om goed tussen de paal en de tegenstander te blijven.
Daardoor kreeg SKF veel kansen waar ze er maar 1 van scoorde. Toch groeide Rheko in de wedstrijd
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en beet zich vast in de verdediging. Als plakband zaten sommige Rheko spelers aan hun tegenstander
vast. Heerlijk om te zien!
Een verdiende overwinning met een mooie uitslag!
Volgende week een echt derby.. Daar gaan we ons aankomende week op voorbereiden!
Zwaluwen C2 - Rheko C2: 0 - 9
Wat een goed begin heeft de C2 neergezet van dit nieuwe seizoen!
Dat belooft een mooi seizoen te worden.
Eerste helft hebben we mooie aanvallen gezien. Afgesproken om veel te bewegen 3-1 te spelen lekker
schieten en veel diepe ballen gooien en goede lijnen lopen.
Dit hebben jullie zeer goed gedaan! Soms moeten we wat meer bewegen en op tijd die diepe lijnen
lopen. Maar daar hebben we nog genoeg trainingen voor dit veld seizoen.
Verdedigend was Zwaluwen erg van jullie geschrokken ze hebben 0 in hun mandje kunnen mikken! Top
gedaan hoor.
Allemaal zaten jullie goed op de ballijn, waardoor Zwaluwen het erg lastig vond vrij te komen en hun
spel op te bouwen dichtbij de korf.
Tweede helft hebben we verdedigend het goed dicht gehouden. Aanvallend leek het erop dat de
concentratie weg viel en we slordig gingen spelen. Laatste paar aanvallen tegen elkaar gezegd wat er
nog beter kon. Dus goede kansen zoeken goed gooien naar elkaar en netjes je techniek gebruiken voor
je schot. Het resultaat waren nog in 2 mooie doelpunten.
Jullie hebben met en voor elkaar als een team deze wedstrijd neergezet!
Complimenten aan iedereen maar vooral aan Luuk je hebt erg goed gespeeld deze wedstrijd!
Op naar de volgende overwinningen dit seizoen! En tot dinsdag!
KVZ C2 - Rheko C1 5 - 3
Vandaag onze eerste wedstrijd van het seizoen. Van te voren hebben we besproken wat we moesten
doen om te zorgen dat we konden winnen. Die afspraken werden heel goed uitgevoerd het enige wat
minder ging, was het afmaken van de kansen. Er werden mooie aanvallen gemaakt met veel
doelpogingen maar helaas gingen die er niet in. In de verdediging waren we lekker fel op de bal en
konden we ook veel ballen onderscheppen! Voor een eerste wedstrijd vond ik het heel goed gaan!!
Rheko B1 – Apeldoorn B2: 14 - 4
De 1e wedstrijd van het seizoen en meteen 2 punten binnen. DIT GAAT LEKKER. We begonnen de 1e
helft sterk en maakte onze kansen ook goed af. Verdedigend hielden we het goed dicht en stonden we
met maar liefst 9-0 voor. De 2e helft verloren we onze concentratie en speelden we slordiger maar
alsnog hebben we dik gewonnen met 14- 4(zoals Marco zei)
Verder lekker gespeeld en op naar de volgende wedstrijd.
Rheko A3 – Regio A1: 3 - 9
Oost Arnhem A3- Rheko A2: 7 - 9
Na de oefenwedstrijd tegen de A2 van OA, stond er vandaag een wat meer gelijkwaardiger
tegenstander. Er werd leuk gespeeld met 'het nieuwe' spelletje. Veel ballen werden diagonaal gespeeld
en vanuit de zijkant werd de bal afgevangen. 1 vaak had het iets lastiger, maar pakten dit heel goed op
in de 2e helft. Verdedigend werden we eerst verbaast door de vele doorloopballen, maar nadat we die
eruit hielden had OA niet veel meer in te brengen. Voor een eerste wedstrijd was dit in ieder geval erg
veelbelovend. Hopelijk kunnen we snel het spel uitbreiden met andere varianten, en iets feller worden in
de rebound en dan gaan we en heel leuk seizoen tegemoet
Oost Arnhem A2 – Rheko A1: 15 - 7
Zo, de kop is eraf. Vandaag onze eerste wedstrijd tegen OA A2. Een nieuwe A1, met veel potentie, en 2
nieuwe trainers, die erg enthousiast worden van jullie. We zijn druk bezig met ons (nieuwe) dynamische,
aanvallende spel en daar maken we elke week stappen in. Verdedigend zijn we druk bezig met de
coaching, overname situaties, open verdedigen zodat we het overzicht behouden en het spel zien. We
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leren elkaar steeds beter kennen, zodat we weten wat iemand nodig heeft en hoe we elkaar beter
kunnen maken. Vandaag speelden we met vlagen ons goede aanvallende spel, waarbij we goed diep
liepen en het achterbak benutte. Onze afronding moet wel beter worden, dat weten we allemaal wel en
daar gaan we mee aan de slag. Durven de duels aangaan, zodat we ook meer gaan overhouden, staat
ook op het lijstje. Evenals verdedigende duels aangaan. We zien de groei, en de punten komen echt
vanzelf. We gaan hard verder trainen om verdedigend en aanvallend steeds beter te worden! Als
individu, met je vak en als team. Balen mag vandaag, maar denk aan de overwinningen die wel behaald
zijn. Tot dinsdag allemaal. Groetjes Onno en Paula
SEV 4 – Rheko 4: 5 - 8
Rheko 3 – HKC 2:7 - 9
Rheko 2 – Synergo 4: 11 - 14
Na een lange voorbereiding was het eindelijk zo ver de eerste competitie wedstrijd Rheko 2 vs Synergo
4. Met een harde wind begonnen we sterk met de wedstrijd en beide teams scoorde al snel.
In de eerste helft ging de wedstrijd gelijk op.
Toch was het even wennen aan elkaar, verdedigend maakten we veel overtredingen en zaten we nog
niet op 1 lijn. Na de rust scoorde we snel twee keer aan kwamen we weer terug.
Er werd gewisseld om te kijken of we nog winst konden halen maar helaas.
Door veel persoonlijke fouten en overtredingen hebben we de wedstrijd helaas verloren 11-14.
Toch zijn we als Rheko 2 positief en gaan we volgende week gewoon weer hard werken.
Het publiek bedankt voor de aanwezigheid van onze eerste thuis wedstrijd
en hopelijk zien we jullie vaker terug.
Rheko 1 - RDZ 1: 16 - 9
Vandaag de eerste wedstrijd van het seizoen tegen een onbekende tegenstander. Na een lange en
goede voorbereiding moest het er vandaag van komen. In de voorbereiding hebben we al laten zien dat
we prima opgewassen zijn tegen 1e klassers, zolang zij het spel maken. In de 3e klasse moeten we er
echter voor zorgen dat wij zelf het spel maken. De eerste helft werd er prima gespeeld, maar in de
rebound werd er nog teveel verloren waardoor de aanvallen kort waren. Over het algemeen werd er snel
voor een vrije bal of strafworp gefloten door de scheids, en hier moeten we ook nog leren mee om te
gaan. In de verdediging minder fysiek contact opzoeken, en in de aanval juist andersom. In de 2e helft
wisten we een gaatje te slaan, en dat was ook te zien in het spel. Er werd wat meer ontspannen
gespeeld, en er kwam meer rust in de afronding. Al met al een prima 1e wedstrijd.
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