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     Rheko    info 14  14 - 20 november 2022.  

                                                      e-mail adres Rheko:  rheko@planet.nl  
     website :  http://www.rheko.nl 
 

  
 
 

 
Dinsdag: Oefenwedstrijd Rheko 1 – Revival 1 aanvang 20.30 uur.  
15 – 11 Scheidsrechter is René Holkamp 
 
Woensdag: Het bestuur vergadert in de Korf vanaf 19.30 uur. 
16 - 11 
 
Vrijdag: Laatste dag om kinderen tot en met groep 6 aan te melden voor de Sint Speurtocht.  
18 – 11 Verdere informatie zie op de flyer onderaan het info. 
 
Zaterdag: Rheko staat van 8.30 tot 15.00 uur met een kraam op de parkeerplaats van de  Albert  
19 – 11 Heijn. Indeling bezetting van de kraam 
    8.00 – 10.00 uur: Gertilde, José, Henk 
  10.00 – 12.00 uur: Femke van Duren en Tamara Christiaanse 
  12.00 – 14.00 uur: Gerda Koch en ?? 
  13.00 – 15.00 uur: Laura Huisman en ?? 
 

Vandaag spelen alle teams een oefenwedstrijd: 
   
Wageningen F3 - Rheko F1, aanvang 9.00 uur, vertrekken 8.00 uur. 

   Coach: Elwin en Nienke. Auto’s: zelf indelen. 
Sporthal  Binnenveld, Marijkeweg 23, Wageningen 

Rheko D1 - Reehorst D2, aanvang 11.30 uur, aanw. 11.10 uur. Coach: Jaron,Sanne.  
Scheidrechter: Sander Kruithof 

Rheko C1 - Reehorst C1, aanvang 12.35 uur, aanw. 12.00 uur. Coach: Rutger, Jesse. 
  Scheidsrechter Tim vd Berg 
Rheko E1 - Duko E1, aanvang 13.35 uur, aanw. 13.15 uur.  Coach: Tessa, Linda 
  Scheidsrechter: Marijn vd Burgt 
Rheko E2 - Sios E1, aanvang 13.35 uur, aanw. 13.15 uur. Coach: Marjolein, Carlijn 
  Scheidsrechter: Peter vd Berg 
Rheko B1 - Arena B1, aanvang 14.35 uur, aanw. 14.00 uur. Coach: Kirsten, Annemiek 
  Scheidsrechter: Henk Peelen 
Rheko A1 - Reehorst A1, aanvang 15.45 uur, aanw. 15.00 uur. Coach: Daniël 
  Scheidsrechter: Job Langestraat 
Rheko 3 - Reehorst 4, aanvang 17.00 uur, aanw. 16.15 uur. Coach:  
  Scheidsrechter: Thomas Ottevanger 
Rheko 1 - Duko 1, aanvang 18.15 uur, aanw. 17.30 uur. Coach Joyce 
  Scheidsrechter: Marco Peelen 
Rheko 2 - Duko 2, aanvang 19.30 uur, aanw. 18.30 uur. Coach Paula 
  Scheidsrechter: Vincent Koch 
 
  Afschrijven voor de jeugdwedstrijd (met reden) bij Gerda, gerdamatser@gmail.com 

  
Veel sportplezier en succes, Gerda 
 

mailto:rheko@planet.nl
http://www.rheko.nl/
mailto:gerdamatser@gmail.com


Rheko Info seizoen 2022-2023 

 

 

 

  

2 

 

Overig Rhekonieuws. 
 

 Sinterklaasactie 
Afgelopen week zijn alle lijsten verzameld en is er een bestelling geplaatst. Mocht jij jouw lijst nog niet 
hebben ingeleverd app dan voor zaterdag nog een  foto van jouw bestellijst naar 06-20992604.  
Zaterdag na de kraamverkoop in het dorp wordt het laatste besteld.  
 

 Playbackshow 
Deze wordt verplaatst naar zaterdag 10 december daar Rheko 1 en 2 op 26 november pas laat een 
uitwedstrijd spelen. Heb je nog 2 weken langer de tijd om te oefenen!!! 
 

 Zaaldienst 
Om ervoor te zorgen dat alle wedstrijden op  tijd beginnen is er zaaldienst nodig wat overigens ook 
verplicht wordt door het KNKV. 
Zaaldienst doe je met z’n tweeën. Een halcommissaris en iemand die het scorebord bediend. 
Welke ouders en spelers vanaf 18 jaar die nog niets doen voor de club willen halcommissaris zijn 
Te beginnen op zaterdag 19 november.  
Wil jij wel een paar keer hal commissaris zijn meldt je dan aan bij Willem Kruifhof door een mailtje te 
sturen naar kruithofw@yahoo.com 
 
 

 Oefenwedstrijden ter voorbereiding op de zaalcompetitie. 

 
 Donderdag 25 november gaan Rheko 1 en 2 nog naar KVZ toe 

 
 Hallo enthousiaste leden, 

 
Wij zijn door de Scholengroep Veluwenzoom benaderd of wij een aantal clinics op de Rheder Enk te 
verzorgen. 
Het geeft ons een ideaal podium om jonge kinderen enthousiast te maken voor onze korfbalsport. 
Wie zou ons daarbij willen helpen? We zoeken mensen die de clinic daadwerkelijk kunnen geven, de 
clinic voor kunnen bereiden passend bij de leeftijd, mooi PR materiaal. 
Het gaat om de onderstaande dagen. Datum kunnen we nog afstemmen. 
 

 
We horen graag van jullie 
 
Gerda Koch en Anke van Duren 
 
 

 Sinterklaasspeurtocht 
 
De gezamenlijke verenigingen, welke op onderstaande flyer staan vermeld, organiseren samen de Sint 
speurtocht in de buurt van de kantine van SC Rheden. 
Heb je vragen stuur een mailtje naar recreatiecommissi@rheko.nl 
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De playbackshow is verplaatst van 26 november naar 10 december!! 


