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     Rheko    info 15  25 – 27 november 2022.  

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

  
 
 

 

Van het bestuur: 
Afgelopen zomer is Vincent  teruggetreden als bestuurslid Technische zaken, omdat hij trainer/coach 
werd van Rheko 1.  
Ook heeft Rheko sinds de zomer geen jeugdcommissie meer.  
Op de laatste bestuursvergadering heeft het bestuur besloten tot instelling van een Technische 
Commissie, bestaande uit Anke van Duren, Dick van Kooi en Harry Schoppers.  
Deze commissie heeft de coördinatie over en is verantwoordelijk voor alle technische korfbalzaken. Zij 
zal geregeld overleg hebben met de senioren- en jeugdcommissie en de werkgroepen scheidsrechters- 
en trainerszaken.  
De afgelopen weken heeft zij al enige bemoeienis gehad in de aanstelling van Joyce als hoofdtrainer en 
prioriteit is nu het bemensen van de jeugdcommissie. Zolang er nog geen JC is, zal de commissie ook 
de JC-taken waarnemen.  
Daar Harry al als penningmeester deel uitmaakt van het bestuur, zal hij voorlopig de ook portefeuille 
Technische zaken op zich nemen. 
 
 

Sinterklaasactie 
De laatste bestellingen worden zaterdag uitgedeeld aan de ouders van de kidsclub. 
Alle andere teams hebben afgelopen week al hun bestellingen opgehaald. 
Heb jij al jouw bestellingen bezorgd en het geld ontvangen dan mag je het contante geld bezorgen bij 
Henk en José Schutten, Arnhemsestraatweg 59.  Je mag ook het geld overmaken naar 
NL04RABO0355215438 tnv Rheko Rheden onder melding van de naam van het kind. 
Graag voor 7 december zodat daarna de actie kan worden afgesloten. 
Voor vragen kun je contact opnemen met José Schutten. 
 
 
Zaterdag: De Korf kis vandaag niet beschikbaar voor Rheko 
26 – 11 Start van de zaalcompetitie. 
  De volgende wedstrijden staan op het programma. 
 
  Helaas is de kantine in de Hangmat vandaag gesloten 

  

mailto:rheko@planet.nl
http://www.rheko.nl/
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Wedstrijd 
 

aanv vertrek Locatie Coach  Scheidsr. Auto's 

Viking 1 Rheko 1 19:35   Wijk bij Duurstede Joyce   
 Viking 2 Rheko 2 18:20   Wijk bij Duurstede Paula      

Woudenberg 3 Rheko 3 15:00   Woudenberg 
 

  
 

    
  

   OVVO A1 Rheko A1 15:45 14:10 Maarssen Daniel   Kragt,Buno Heslinga,Goossens,vd Burgt  

Wageningen B2 Rheko B1 17:15 16:00 Wageningen Kirsten/Annemiek   Mekkink,Mandemakers,Terlouw,Bakker  

Rheko C1 Zwaluwen C1 12:15 11:45 De Hangmat Rutger/Jesse  Tim    

        DOT D1 Rheko D1 10:10 08:55 Oss Jaron/Sanne   Riebroek,van Dijk,vd Weij,Christ  

       
  

Rheko E1 Wageningen E4 11:15 10:45 De Hangmat Tessa/Linda Sander     

Rheko E2 Olympia '22 E2 11:15 10:45 De Hangmat Marjolein/Carlijn  Job     

Rheko F1 Zetten F1 11:15 10:45 De Hangmat Elwin/Nienke Babette 
 

         
 
 

 Zaaldienst. 
Het schema voor de zaaldienst is nog niet klaar. Op het volgende info zal er een schema verschijnen. 
Het is verplicht vanuit het KNKV dat er zaaldienst aanwezig is.
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Afschrijven bij : 

Senioren bij aanvoerder   

A, B en C jeugd Marjolein Kruithof 06-81386771  

D en E  jeugd Marjolein Kruithof 06-81386771   

Scheidsrechters José Schutten 06-20992604 scheidsrechters@rheko.nl 

 
Rheko 1: opstelling bekend 
 
Rheko 2: opstelling bekend 
 
Rheko 3: opstelling bekend 

 
Rheko A1 Jullie spelen in reserveshirts 
Heren: Wesley Jansen, Nick Goossens, Jesse Dorland, Marijn v/d Burgt, Sam van Brunschot 
Dames: Sanne Mekkink, Simone Kragt, Kim van Duren, Mara Büno Heslinga, Iris Fortuin 
  
Rheko B1 
Heren: Mees Mandemakers 
Dames: Julie v/d Burgt, Linda Breedveld, Marit Mekkink, Lieke de Smit, Evi Dekker, Jolein Bakker, Lynn 
Mandemakers, Defne Salman 
  
Rheko C1 
Heren: Thijs Terlouw, Pim Dekker, Guus Witteveen, Bram Jurriëns, Sacha te Wildt, Jesse Hoekstra 
Dames: Lana Derksen, Noor Mennink, Jet v/d Borne, Jara Erpeka, Isa v/d Voort, Deborah Bosma 
  
Rheko D1 Nemen jullie een wit shirt mee 
Heren: Rudmer v/d Weij, Arendo Christ 
Dames: Lisa Riebroek, Fajah van Dijk, Evelien Kemperman, Wies v/d Borne, Marit Erpeka, Emma v/d 
Kaa, Ella Hartgers, Maud Hartgers, Yumi Lieuw a Pieuw 
  
Rheko E1 
Dames: Jente Grotenbreg, Jasmijn van Velsen, Julia Witteveen, Berber v/d Weij 
  
Rheko E2 
Heren: Sep Vlielander, Tim Smeenge 
Dames: Marlou Roos, Julia Huurnink, Sterre Zweers, Roos Scholten 
  
Rheko F1 
Heren: Mats Alblas, Xem Frederiks, Stijn Groot, Fedde Boon, Mik Vlielander 
Dames: Marly Vrijhof, Hannah Brascamp, Eline Noordmans 

 

Ander Rhekonieuws 
 

 Scheidsrechters bij thuiswedstrijden 
Helaas staan de scheidsrechters niet vermeld in het programmaboekje dat afgelopen maandag is 
verstuurd. 
Op 3 december fluit Maarten de wedstrijd van Rheko B1. 
Op 10 december fluit Job de wedstrijd van Rheko D1 
Komende week ontvangen alle scheidsrechters een mail met daarin het overzicht voor de gehele 
zaalcompetitie. 
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 Playbackshow 
De playbackshow is op zaterdag 10 december in de Korf. 
Heb jij jezelf of jouw team zich al aangemeld om mee te doen. Aanmelden kan door een mailtje te sturen 
naar recreatiecommissie@rheko.nl 
 

 
 

Wedstrijdverslagen. 
Wageningen F3 - Rheko F1 9-3 (strafworpen 1-1) 
 
De eerste wedstrijd in de zaal. Nog niet voor de competitie, maar een oefenwedstrijd. In de zaal spelen 
maakt dat er pas water van boven kan vallen als de douche na de wedstrijd wordt aangezet. En dat is 
fijn! In de zaal spelen blijkt ook wel weer (een beetje) spannend te zijn. Andere geluiden, veel te zien en 
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opeens een tribune. Het was dus ook wat wennen voor een aantal. Zeker in het begin. Maar na de 
eerste 10 minuten kwamen we er steeds beter in. 
 
We waren vandaag super goed aan het verdedigen. Jammer dat zij dan ondanks dat, toch gingen 
schieten en over onze handen heen scoorden. Aanvallend hadden we afgesproken snel over te spelen 
en zo kansen te krijgen. Dit ging zeker na de rust steeds beter. Onze uitdaging als team is nog wel om te 
proberen een bal af te vangen nadat wij of zij hebben geschoten, in plaats van te kijken dat een bal 
vanwege de zwaartekracht naar beneden komt als deze even daarvoor richting de korf is geschoten. 
 
Maar alles bij elkaar hebben we een goede wedstrijd gespeeld, waarin we goed hebben samengewerkt! 
 
Hannah: onze topscoorder! Jij zorgt ervoor snel op een plekje te staan, waarvan je kunt schieten. En 
dankzij je lengte kunnen anderen hem vaak ook goed gooien. Jouw uitdaging is om zelf soms ook wat 
sneller te gooien en ook te zien dat andere kinderen vrijstaan om te schieten.  
 
Fedde: je vond het vandaag best weer spannend. Nieuwe indrukken, andere tegenstanders, etc. Maar 
ondanks dat was je weer lekker fanatiek en als superspeler rende je weer overal naartoe om of zelf te 
verdedigen, dan wel jouw teamgenoten te helpen met verdedigen. Verdedigen is echt jouw ding en dat is 
te zien, hou dat zo vol! 
 
Mik: jij wordt steeds feller in de wedstrijd en kan hierdoor al steeds meer wegrollende ballen pakken. Het 
verdedigen doe je ook steeds beter. Je blijft goed bij je tegenstander!  
 
Mats: Ook jij was weer lekker fanatiek en durft al goed lange ballen te gooien, belangrijk om zo goede 
kansen te krijgen. Ook lukt het jou al om zelf sneller tot kansen te komen, probeer je alleen niet zo druk 
te maken om wat je tegenstander doet.  
 
Marly: je was vandaag super goed aan het verdedigen, maar toch scoorde je tegenstander over jouw 
armen heen. Hier kun je echt niets aan doen. Wat je deed was gewoon goed. Verder gaat het vrij lopen 
ook al beter en kan je dan zelfs kansen nemen! Goed hoor!  
 
Xem: je liet je niet gek maken door je tegenstander, goed hoor. Gewoon niets van aantrekken! 
Daarnaast race je lekker door het veld en loop je al beter vrij. Ook durf je al een beetje sneller de bal te 
gooien. Nog even en ook jij gaat je eerste doelpunt scoren. Je was er vandaag al dichtbij. 
 
Eline: korfbal is best wel spannend. Daarom lukte het spelen vandaag nog niet. Wel heb je volgens mij 
goed opgelet en meegedaan met de strafworpen. Goed hoor. En hopelijk lukt het volgende week wel om 
mee te spelen in de wedstrijd! We gaan zoals afgesproken aankomende training oefenen met wat jij 
spannend vindt. Dan zijn wij ervan overtuigd dat jij snel mee gaat doen met de wedstrijden. 
 
We hebben een mooie start gemaakt in de zaal. Dus de competitie kan beginnen!  
Volgende week lekker thuis, dus met publiek. Iedereen op tijd naar bed vrijdagavond, korfbalkleren, 
douchespullen en schone kleren voor na de wedstrijd in de tas en we gaan er tegenaan! 


