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Rheko

info nr. 10 14 - 20 okt. 2019.
e-mail adres Rheko: rheko@planet.nl
website : http://www.rheko.nl

De week wordt er vanwege de herfstvakantie niet getraind door de Rheko F-, E-, D-, C-,
en B teams.

Zaterdag:
19 – 10

De Korf is geopend vanaf 11.30 uur
Bardienst:
11:30 - 13:30 uur: Rheko A1
13:30 uur tot sluit Gerda en Ilona

De onderstaande worden gespeeld:
Wedstrijd
Rheko 1
Rheko 2
SkunK 2
Rheko 4

Woudenberg 1
Woudenberg 2
Rheko 3
Oranje Zwart 6

Tijd
15:30
14:00
14:00
12:30

Aanw.
13:45
13:00
12:30
11:45

Plaats
Coach
RHEDEN
Gerben
RHEDEN
Vincent
NIJMEGEN
RHEDEN

Rheko A1

Wageningen A2

12:30 11:30 RHEDEN

Onno/Paula

Scheidsr.
knkv
Dick Ottevanger
Thomas?
knkv

Afschrijven, uiterlijk dinsdagavond bij :
Sen, 1, 2, 3, 4
A, B en C jeugd
D, E en F jeugd
Scheidsrechters

bij aanvoerder
Jetske van Amerongen
Marjolein Kruithof
José Schutten

06-10 59 54 99
06-81 38 67 71
026-4951589

scheidsrechters@rheko.nl

Opstellingen:
Rheko 1, 2 en 3 zijn bekend
Rheko 4:
D: Antoinette Vermeer, José Enkhof, Judith Rabeling, Anke Dekker, Wianda vd Borne
H: Henk Schutten, Arjaan van Wijk, Harry Schoppers, Arnoud vd Kolk, Jos van Domburg,
Ronald Rusch
Rheko A1:
Dames: Julia Jurriens, Lisa Mekkink, Sophie Frakas, Femke van Duren
Heren: Bas Joosten, Job Langestraat, Rutger Kruithof, Sander Kruithof, Ties de Knegt, Tim Terlouw

Ander Rhekonieuws
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In memoriam Jan Heebink
Op 6 oktober is ons erelid Jan Heebink op 81 jarige leeftijd overleden.
Jan was een van de leden van het eerste uur en een van de deelnemers aan de jongerengespreksgroep
van de protestantse kerk waaruit het initiatief voor de oprichting van Rheko is ontstaan. Jan was toen 23
jaar en werd de eerste penningmeester, van 1961 – 1965. Volgens de toenmalige voorzitter, Wim
Scholten, was de kas zijn jaszak.
Jan was boer in Lathum en kon beter met koeien overweg dan met kasboeken e.d. Jan moest altijd met
de (oude) pont de IJssel over om in Rheden te komen. Terug naar huis moest hij daarom dikwijls via
Doesburg weggebracht worden. In latere jaren is de boerderij omgebouwd tot de camping “De Veerstal”.
Toen ik hem in februari j.l. vroeg om op de kleine reünie in maart te komen, gaf hij mij aan dat wegens
gezondheidsredenen al niet meer te kunnen. Het was zijn laatste contact met Rheko.
Johan Meurs



Rheko Sinterklaas-actie

Afgelopen week zijn de lijsten uitgedeeld.
Via de bestellijsten verkopen we speculaastaart, chocolade figuren, speculaaspop en het jute zakje!
Verkoop zoveel mogelijk aan iedereen die je kent. Bijvoorbeeld aan opa’s en oma’s, tantes, kennissen of
vriendinnen! Heb je na het lezen van de flyer nog vragen? Vraag het je teamouder of mail naar
sinterklaasactie@rheko.nl
Flyer voor bedrijven
Dit jaar ontvang je ook een flyer waarmee jij of je ouders bedrijven kunnen benaderen. Wil je nog meer
flyers stuur dan een mailtje naar sinterklaasactie@rheko.nl
Wie verkoopt het meeste?
Maak kans op een shirt van Only Korfbal!
Verkoop jij het meeste lekkers? Dan maak jij kans op een gaaf inschietshirt. Bij de jeugd ontvangen de
jongen en het meisje die het meeste verkopen een leuk inschietshirt gesponsord door Only korfbal!



Programmawijziging

De wedstrijd Rheko 3 – Arena 3 wordt gespeeld op dinsdag 22 oktober aanvang 20.00 uur.



Rabobank clubkas campagne.

Afgelopen dinsdag heeft Rheko de cheque in ontvangst mogen nemen. Hierop stond het mooie bedrag
€ 913,97. Iedereen die gestemd heeft op Rheko bedankt voor jullie steun.
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Wedstrijdverslagen.
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Rheko F1 - Regio F1: 5 - 4 strafworpen: 3-2
Vandaag speelden de meiden van de F1 de laatste wedstrijd van het seizoen tegen een jongenteam uit
Vaassen, dus jongens tegen de meisjes. De wedstrijd ging heel gelijk op en beide ploegen kregen mooie
kansen en verdedigden heel goed. Het was een goede wedstrijd om te zien wat jullie allemaal geleerd
hebben tijdens dit seizoen. Zo ging het omschakelen al veel sneller en verdedigend stonden we er goed
tussen. Marit gooide werkelijk prachtige diepe ballen en liep heel goed vrij. Wies pakte bal na bal er
tussenuit en kon mooie doelpunten maken. Maud liep heel goed vrij en ving veel ballen af. En de Emma,
vandaag iets minder lieve Emma,verdedigde zo goed dat haar tegenstander bij elk schot geblokt werd
en alle ballen die op de grond vielen waren voor haar. Sophie liet even zien hoe goed ze kon
verdedigen. Mooie afsluiting van het veldseizoen! Fijne herfstvakantie :)

Olympia E3 - Rheko E3: 6 - 2.
Gelukkig zijn we al kampioen, want we waren het zeker niet geworden vandaag. Olympia was sneller,
gooide beter en vooral maakten zij doorloopballen, waar wij geen antwoord op hadden.
Je zag wel, dat als wij ook snel overgooiden, we zeker kansen kregen.
Gooien zal echt met 1 hand moeten. En naast de aanval is het verdedigen wat we op de training gaan
oefenen.
Rheko E3 – Duko E1: 4 – 0, gespeeld op 9 oktober.
Rheko E2 – KVZ E4 8-8
DVO E3- Rheko E1: 2 - 10
Wat een goede wedstrijd hebben jullie gespeeld. Er werd goed gegooid en gekeken wie er vrij stond.
Jullie speelden met z'n allen. Zo konden we allemaal aanvallen en heeft iedereen gescoord.
Jet, een ontzettend snelle dame die veel heeft onderschept en mooie ballen gooide. Guus, verdedigde
erg goed, had mooie kansen en gaf de bal goed aan onder de korf. Jara, wat bleef jij goed bij je dame,
onderschepte een aantal keer de bal en rende zo langs jouw dame voor een doorloopbal. Pim, wat ren jij
hard, onderschept bijna alle ballen en gooide mooie ballen. Sacha, wat heb jij hard gerend vandaag,
ook jij verdedigde goed maar deed ook goed mee in de aanval.
Een leuke wedstrijd om te zien, goed gedaan allen.
Fijne vakantie!
Rheko D1 – Regio D1: 3-8
Rheko C1 – Oost Arnhem C1: 9-5
Apeldoorn B3 - Rheko B2: 11 - 10
Vandaag mocht ik mee met de B2 als coach. Het begin was supersterk de 1-0 van Apeldoorn werd
razend snel gevolgd door een mooie 1-1. Daarna ging ons tempo omlaag en kon Apeldoorn in hun spel
komen. In de rust stonden we 6-2 achter. Maar na de rust kwamen we in een goede flow en het tempo
was veel beter. Het resultaat goede aanvallen en veel doelpunten. Jullie hebben gestreden tot het einde,
helaas ging Apeldoorn er met de punten vandoor, maar een punt hadden jullie op zn minst verdiend! C1
bedankt en heel veel succes in de zaal!
Reehorst B1 – Rheko B1: 8-11
Rheko A2 - Wesstar A1: 19 - 7
Hallo wereld,
Jajajaja we hebben weer gewonnen. Ten eerste zijn wij super trots op jullie. Jullie hebben het allemaal
super goed gedaan. Wat Goeeeeeeeed!
Wij begonnen de wedstrijd gefocust en met volle inzet. De punten vlogen er bal na bal in. Toen raakte
wij onze focus even kwijt en kwam Westar dichterbij. Toe besloot Marit een hattrick (3 doelpunten) te
maken. En kwam alles weer goed! Tamara had ons bij 20 goals een taart belooft. Toen we dicht bij
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kwamen zei Tamara dat we rustig uit moesten brengen, dat was effectief want we hebben de 20 niet
gehaald. Wat een gezeeeeeeik! Toch hebben we de 19 doelpunten wel gehaald en krijgen we alsnóg
taart. FEEST! We hebben een super goede en gezellige wedstrijd gespeeld. "In de zaal gaan we deze
lijn meenemen".
Kusjes L.O.V.E. :)
Fortissimo A1 – Rheko A1: 15-16
Oranje Zwart 6 – Rheko 4: 8-6
Revival 2 - Rheko 2: 7 - 6
Helaas de eerste verliespartij van Rheko 2. We willen kampioen worden, maar dat was deze wedstrijd
niet te zien. Al het hele seizoen hebben wij moeite met scoren, het is niet voor niets dat wij van de hele
poule de minste goals hebben gescoord. Als dat niet lukt, moet je knokken maar ook dat zat er helaas
niet in.
We hebben wel de hele wedstrijd voor gestaan, maar door onnodig een vrije bal, strafworp en
doorloopbal tegen te krijgen, wist Revival langs zij te komen.
Volgende week nieuwe wedstrijd, nieuwe kansen en dan zullen jullie een ander Rheko 2 zien!
Revival 1 – Rheko 1: 16 – 19
Zoals jullie weten moesten wij dit weekend uit spelen in Terschuur, tegen een redelijk goede
tegenstander. Revival 1 die gedegradeerd zijn uit de 1ste klasse. We speelden op een groot complex en
gingen er volgens, mijn medespelers met een klein beetje zenuwen naartoe, zij stonden notabene op de
3de plek in de competitie.
Focus was goed af te lezen van Rheko 1 maar dit lieten we niet merken aan ons spel. Daarnaast
hadden we natuurlijk ook een erg mooie reserve bank met een deel van Rheko A1 en Rheko 2. De
wedstrijd begon strak met verdedigen en redelijk goed in de aanval. We scoorden veel rondom de paal
en wederom deze wedstrijd werd er net zo goed verdedigd dat de schutters van Revival moeite hadden
om tot doelpunten te komen. Revival probeerde fysiek veel te acteren waardoor Rheko veel
overtredingen ging maken. Hier kregen ze veel stippen en vrije ballen voor. Rheko herstelde zich na rust
door geen onnodige fouten te maken. En zelf lekker te blijven score door goeie aanvallen en de juiste
spelers uit te spelen. De scheids was heel neutraal en dit maakte de pot ook leuk om te zien, maar ook
leuk om te korfballen.
De spelers en coach achteraf nog gevraagd wat de pluspunten waren van deze pot, veel positieve
punten gekregen waaronder iedereen aan gaf, dat het qua doelpunten fijn en leuk was om iedereen te
zien/kunnen scoren!! We hebben met trots 2 punten mee genomen uit Terschuur en gaan deze lijn
uiteraard volgende week proberen vast te houden op eigen veld. Zien we jullie daar dan ook, zodat jullie
ons extra kunnen aanmoedigen?
Liefs, Rheko 1
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