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Rheko

info nr. 8 1 – 6 oktober 2018
e-mail adres Rheko: rheko@planet.nl
website : http://www.rheko.nl

Woensdag:
03 – 10

Najaars Algemene Ledenvergadering in de Korf. Aanvang 19:30 uur.

Zaterdag:
06 – 10

De Korf is geopend vanaf 9.15 uur.
Bardienst
9:15 tot 11:00 uur ouders C2
11:00 tot 13:00 uur ouders C1
13:00 tot 15:00 uur ouders A1
15:00 uur tot sluit Ilona en Jacky?
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Wedstrijd

Aanv. Aanw. Locatie

Veld

Coach

Scheidsr.

Rheko 1

Devinco 1

15:30

14:30 Rheko

1aK60 Gerben

Rheko 2

Devinco 3

14:00

13:00 Rheko

1aK60 Vincent

knkv/Dick

Rheko 3

Zwart Wit 2

12:30

11:30 Rheko

1aK60

knkv/Dick

Rheko 4

SEV 4

12:30

11:45 Rheko

2aK60

Tim?

Rheko A1

DVO A3

11:00

10:00 Rheko

1aK60 Onno/Paula

Wesstar A1

Rheko A2

9:45

Regio '72 A1

Rheko A3

13:15

Apeldoorn B2

Rheko B1

10:30

Rheko C1

KVZ C2

11:00

10:15 Rheko

Rheko C2

Zwaluwen C2

10:00

SKF D7

Rheko D1

11:00

Rheko E1

KVZ E3

11:00

KVZ E4

Rheko E2

10:00

9:00 Zutphen, Zuidveen

Rutger/Tessa

Rheko F1

KVZ F2

10:00

9:30 Rheko

Marjolein

8:45 Westervoort, veld Wesstar
12:00 Vaassen, Oosterhof

Auto's

knkv/Vincent

3G

Maarten

vd Berg, de Knegt, Kruithof, Peppelman

1K40

Tamara/Rianne/Devi

v.Veelen, Schuitema, Penninkhof, Jansen

Marco/Jorik

v.Duren, Peelen, Mekkink, Jansen

9:00 Apeldoorn, Orderbos

Annemiek/Damian

Marten/Ronald?

9:15 Rheko

Eloy/Jaron/Ellen

Floor

9:45 Veenendaal, De Groene Velden

Rogier/Peter/Karlijn

10:30 Rheko

Gerda/Reina

Velddienst:
9.20 tot 12.15 uur: Karen Buijs en Stephanie Venema
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Takie, Bakker, Domi, Salman
Judith
de Geest, te Wildt, Zeilmaker
José

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, Ronald Rusch
Rheko A1:
D: Maaike Breedveld, Femke van Duren, Sophie Farkas, Julia Jurriens, reserve Marjolein Kruithof
H: Sander Kruithof, Rutger Kruithof, Jaron van Zoest, Tim Terlouw, reserve Nick Goossens
Rheko A2:
D: Julia Hennink, Tessa Jalink, Verena Artz, Noah Bobbink, Sacha Leeuwenburgh, Marjolein Kruithof,
Karlijn Breedveld, Carlijn Webber,
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: reserveshirts meenemen
D: Dominique vd Berg, Kim van Duren, Simone Kragt, Sanne Mekkink, Babette Peelen
H: 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, Marit Mekkink, Lieke de Smit
H: Thijs Hermans, Mees Mandemakers, Ivo Terlouw, Luuk Roseboom, reserve Roy vd Most
Rheko D1,
D: Evi Dekker, Defne Salman, Sanne Takie, Elda Domi, Lana Derksen, Fleur Hartgers,
Lynn Mandemakers, Noor Mennink, 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 E2:
D: Isa van der Voort, Hayley de Geest
H: Sacha de Wildt, Bram Jurriens, Tristan Hulshoff, Lucas en Leon Zeilmaker
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Rheko F1:
D: Sophie Nijenhof, Lisa Riebroek, Jaylee de Haan, Wies vd Borne
H: reserve Thijs Terlouw, Pim Dekker

Ander Rhekonieuws.


Beste Rheko vrienden,

Afgelopen jaar zijn we begonnen om een aantal “Vrienden van Rheko”te vinden, en dat is zeker gelukt.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij op het vrienden bord, dus ben je nog geen vriend vul dan het formulier
uit de bijlage in en lever deze in bij Nick of Marco, mailen mag ook naar sponsorcommissie@rheko.nl.
Afgelopen jaar hebben we met het bedrag van onze vrienden gezorgd dat er een mooi Rheko logo
boven de ingang van onze kantine is komen te hangen.
Als er nog ideeën zijn wat we komend jaar weer kunnen doen voor de vereniging horen we het graag.
Groetjes,
Nick van Loon en Marco Peelen



Gezocht: hulp in de sponsor commissie!!!!!!

De sponsorcommissie is op zoek naar een actief lid die de sponsorcommissie wil versterken.
Dit houdt in dat we 1 keer per 3 maanden een avondje de lopende zaken bespreken. Verder
communiceren we vooral per app en kun je zelf bepalen wanneer je jouw taken uitvoert.
Wat verwachten we van je:
Benaderen van eventuele bord of shirt sponsoren.
Balsponsoren voor in het zaalseizoen benaderen.
Contact onderhouden met de huidige sponsoren.
Organiseren van een sponsoravond.
Dit hoef je niet alleen te doen, maar je werkt samen met de huidige twee leden van deze commissie.
Heb je interesse, mail dan naar sponsorcommissie@rheko.nl
Groetjes,
Nick van Loon en Marco Peelen



Oefenprogramma voorbereiding zaalseizoen

Zaterdag 10 november
KCD 3 – Rheko 4 in Doorn aanvang 13:00 uur
Animo 2 – Rheko 2 in Geldermalsen aanvang 18:15 uur
Animo 1 – Rheko 1 in Geldermalsen aanvang 19:30 uur
Zaterdag 17 november
09:00 uur Rheko F1 – DVO F3
09:00 uur Rheko E2 – Wageningen E7
09:00 uur Rheko E1 – Wageningen E5
09:50 uur Rheko D1 – Wageningen D2
10:50 uur Rheko C2 – Rivalen C1
11:50 uur Rheko C1 – DVO C4
12:50 uur Rheko B1 – Wageningen B3
13:50 uur Rheko A3 – Wageningen A4
15:00 uur Rheko A2 – Wageningen A3
16:10 uur Rheko A1 – Wageningen A2
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17:25 uur Rheko 3 – KVZ 3
18:35 uur Rheko 2 – KVZ 2
19:45 uur Rheko 1 – KVZ 1



Rhedens Straat volleybal toernooi.

Op Zaterdag 27 Oktober as hopen wij in Rheden in sporthal de Hangmat het eerste Rhedens Straat
volleybal toernooi te organiseren.
Wij nodigen daarom jullie ook van harte uit om hier aan mee te doen.
Zie voor verdere toelichting de bijlage elders op het info.
We hopen dat jullie met een team mee willen doen!
Namens Wiwika Rheden
Ronald Buis
Organisator volleybal toernooi

Wedstrijdverslagen.
Duko F1 – Rheko F1: 1 - 19
Vandaag mochten we naar Duiven, helaas zonder Sophie, maar gelukkig kwamen Hayley en Bart ons
versterken! Vorige week was het best een spannende wedstrijd, maar vandaag vlogen jullie uit de
startblokken. Jullie speelden super snel over, vingen goed af en zorgden dat iedereen kon schieten.
Verdedigend hielpen jullie elkaar heel goed, Duko kon bijna niet overgooien en schieten! Jullie speelden
echt als een team, iedereen heeft gescoord! Jaylee nam vandaag goed over en Lisa gooide steeds
super snel de bal naar voren. Wies liep heel goed vrij en Bart hielp iedereen. Hayley was onze
doelpuntenmachine. Wij zijn super super trots, volgende week gaan we knallen (en de beker pakken)!
Tot woensdag en vergeet niet om een vriendje of vriendinnetje mee te nemen! Groetjes Julia en
Marjolein
Rheko E2 – Devinco E2: 1 - 9
Vandaag moesten wij tegen Devinco E2, vorige week hadden we daar ook tegen gespeeld en toen
helaas verloren. De eerste 2 helften moesten we nog even wakker worden
en kregen we veel doelpunten om de oren. De laatste 2 helften waren we er beter
bij, hadden we een paar goeie kansen en scoorde we in de laatste helft ons doelpunt.
Isa was de aanvoerder en heeft een paar goeie kansen gehad en was er goed bij in de verdediging,
Bram heeft veel ballen afgevangen en bijna nog een doelpunt gemaakt,
Leon liep goed vrij en maakt veel schijnbewegingen, Sacha liep goed vrij in de aanval en heeft
veel ballen er tussenuit gehaald, Lucas gooide lange ballen en was in de verdediging er goed bij,
Tristan liep goed vrij en was er goed bij in de verdediging. Jet bedankt dat je met ons mee hebt
gespeeld je hebt goed gespeeld.
Groetjes Ilja, Rutger en Tessa.
Rheko E1 - Rivalen E1: 2-1. Strafworpen: 1-1
Een totaal andere wedstrijd dan vorige week tegen Rivalen, er stonden andere kinderen in het veld bij
Rivalen. Maar dat hinderde Rheko totaal niet, want weer gingen we als een speer vandaag: snelle
aanvallen, prima lange ballen, heel veel onderscheppingen van de bal, goeie verdediging, ja eigenlijk
ging alles goed vandaag. Ook het afvangen na een schot van ons ging goed. Een dikke duim voor
iedereen�� �
Rheko D1 – Wageningen D4: 2 - 5
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Rheko C2 – Apeldoorn C2: 9 - 2
Duko C1 – Rheko C1: 9 – 3
DKOD B1 – Rheko B1: 3 – 6
De 1e helft verliep moeizaam. We speelden ook in vakken waar we nooit in speelden. We maakten
onze kansen niet af, maar verdedigend liep het beter uiteindelijk stonden we wel 1 punt voor. In de 2e
helft werd gingen we meer bewegen dus werd spel sneller en creëerden we meer kansen en maakt ze
ook af. Ook al speelde er agressief hebben we toch gewonnen. Op de volgende keer. (Ps voor sommige
blijft zoeken erg lastig.)hahaha Rheko B1
Rheko A3 – Wesstar A2: 13 - 8
Rheko A2 – Rivalen A1: 16 – 13
Synergo A1 – Rheko A1: 12 - 16
Pas om 17.00 uur vertrekken wij naar Utrecht om een wedstrijd te spelen tegen Synergo. De reis verliep
soepel totdat we moesten parkeren. Wat een ellende van straten die niet begaanbaar waren en bruggen
die alleen door fietsers mochten worden gebruikt maar wel de enige toegang waren tot het
sportcomplex. Was dit een voorbode op het vervolg?
Iedereen had zijn auto ergens geparkeerd en wij troffen elkaar op het complex wat nogal bijzonder was.
Een sporthal in aanbouw strak naast het speelveld en kleedkamers op grote afstand in het complex van
de tafeltennisvereniging. Deze plek had meer weg van een donkere hardcore kelder dan een kantine
maar goed we konden ons ergens omkleden.
Van te voren wisten we wat er gedaan moest worden; beter spelen dan vorige week! We waren het
eens dat op deze mistroostige plek slecht spelen en verliezen zo erg zou zijn dat we dit niet konden
laten gebeuren. De wedstrijd begon erg slordig. Synergo is een ploeg zonder structuur maar veel
rennen en strijden. In de verdediging liepen we er teveel achteraan bij de heren. De dames waren onder
controle en hadden niet veel in te brengen. Aanvallend lieten wij ons de onrust opleggen. Dit leverde
veel fouten op in het gooien, functies neerzetten en goede kansen creëren. Met rust is het gelijk en we
spreken af nu te gaan leren van wat we hebben ervaren. Wij bepalen zelf wat we gaan doen en hebben
geen haast. Dit verliep de 2e helft 20 minuten lang vrij goed en het resulteerde dan ook in betere
aanvallen en meer kansen. De doelpunten vielen eindelijk al waren hier ook schoten bij die eigenlijk niet
genomen moesten worden. Dan is mijn commentaar ook vaak mooi doelpunt maar…. Staat er een
vang? Is iedereen in beweging? Deze aandacht leggen op wat er beter kan maakt ons op termijn beter.
Terecht punt van onze supporters was “geniet er wel van Coach!” Hoewel dit niet altijd zo oogt geniet ik
volop van de ontwikkeling en de ruimte die er nog is bij een ieder en ons allen om te verbeteren. Het
team inclusief de reserves geven mij een hoop energie juist doordat ze het samen doen.
Ilja bedankt voor het meegaan en supporters voor de aanmoedigingen!
Rheko 4 – Apeldoorn 7: 7 - 10
DOT 2 – Rheko 3: wordt gespeeld op zaterdag 3 november aanvang 14:00 uur
Huizen 2 – Rheko 2: 11 – 16
Dag lezers en trouwe supporters,
Vandaag stond Huizen 2 op het programma voor Rheko 2 en wij moesten natuurlijk winnen.
Nou ik zal jullie vertellen dat hebben wij ook gedaan! Met een mooie eindstand van 11-16
hebben wij de wedstrijd afgesloten.
Ja nu kan ik natuurlijk zeggen dit had veel meer kunnen zijn en er had veel meer in gezeten maar we
hebben 2 punten en hier zijn we natuurlijk heel erg blij mee!
Het spel was vandaag op en top en overal hadden we een antwoord op. De kansen kwamen vanzelf en
dat al in de eerste helft. De tegenstanders waren helaas niet zo goed en wisten daarom ook
niet hoe het korfbalspel moet.
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Wij als Rheko 2 zijn hartstikke trots op dit resultaat en hoe ons mooie spelletje gaat!
Wij hopen met z’n allen dat jullie de volgende keer weer aanwezig zijn want dat vinden wij heel fijn!
Hierbij een oproep aan alle supporters en Rheko fans kom kijken bij Rheko 2 en blijf hangen bij Rheko 1
dan maken we der een leuke dag van met zn allen!
Fijn weekend en 1 en 2, 4 punten mee naar Rheden!!
Gooo Rhekooooo!
Rheko 1 – DKOD 1: 9 - 10
Huizen 1 – Rheko1: 12 - 15
Vandaag een wedstrijd tegen een wat lager geplaatste tegenstander dan afgelopen dinsdag. Huizen
had nog maar één punt gehaald in drie wedstrijden en wij waren van plan dat zo te houden. Vanaf het
begin van de wedstrijd gaf Huizen veel druk in de ballijnen. Wij wisten echter ook genoeg druk te geven
in de verdediging om gelijk op te gaan. De kansen lagen bij de dames en die maakten daar ook goed
gebruik van. Rust 6-7 voor. In de 2de helft werd het duidelijk dat Huizen dit tempo niet vol kon houden.
De druk nam af en Rheko scoorde zes maal achter elkaar. Huizen wist nog enigzins terug te komen,
maar onze voorsprong was te groot om gelijk te maken. Eindstand 15-12. Huizen bleek een betere
tegenstander dan verwacht, maar de punten zijn alsnog terecht binnengehaald. De wedstrijd volgende
week tegen Devinco is wellicht het belangrijkste van deze eerste helft van het seizoen, want die bepaalt
wie 2de wordt in de ranking. Allemaal bij zijn dus!
-Tim
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Rhedens Straat Volleybal Toernooi!
Zaterdag 27 Oktober 2018
Van 13.00 tot 17.00uur

Sporthal De Hangmat

Kom mee spelen met je straat!!!
Ben jij inwoner van de gemeente Rheden kom dan met je buren en/of vrienden
naar het Straat Volleybal toernooi en doe mee!
- Minimaal een team van 6 spelers waarvan er 2 minimaal inwoner van
gemeente Rheden zijn.
- Minimaal 2 dames in het veld tijdens wedstrijd
- Minimaal leeftijd 15 jaar of ouder
-

Inschrijfgeld 3 euro per deelnemer (incl. traktatie en leuke prijzen)
……………….……………………………………………………………………………………………………
…………………………

Inschrijving per team voor 15 Oktober!
Inschrijving per email naar wiwikavolleybal@gmail.com
Voor vragen of opmerkingen contact:
Ronald Buis 06-12692863 of Ivo Jaakke 06-14350119
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