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     Rheko    info 17  2 – 12 december 2021.  

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

  
 
 

Beste leden en ouders, 
 
Naar aanleiding van  de aanscherping van de coronaregels met ingang van zondag 28 november 17.00 
uur heeft Rheko het volgende besloten: 
 

Geen competitiewedstrijden, wel trainen op zaterdag 
We gaan aankomende zaterdagen geen wedstrijden spelen tegen andere verenigingen. Wel gaan alle 
teams op zaterdag trainen in de Hangmat. Dat is de conclusie van overleg tussen jeugdcommissie, 
seniorencommissie en het bestuur.  
 
Als we de wedstrijden wel door laten gaan, valt een deel van onze teams buiten de boot en is er geen 
ruimte om te sporten op zaterdag. Bovendien wordt de druk op onze wedstrijdsecretariaten enorm want 
er komt nu extra veel bij kijken. Daarnaast krijgen we nu al veel afmeldingen door quarantaines en wordt 
het sowieso uitdagend om voldoende spelers op de been te krijgen om te kunnen spelen. 
 
Als we op zaterdag de mogelijkheid bieden om te trainen, kan iedereen in ieder geval eenmaal per week 
trainen. We verwachten op deze manier dat ook de binding blijft. Wekelijks gaan we een verschillend 
trainingsrooster aanbieden, om samen leuke en uitdagende trainingen te geven aan alle leden van 
Rheko.  
 
Namens het Bestuur, 
Vincent Koch 
 
 
Zaterdag: Programma voor vandaag 
04 – 12 10 – 11 uur Kidsclub 

11 – 12 uur F1, E1, E2 
12 – 13 uur D2, D1, C1 
13 – 14 uur B1, A1 
14 - 16.30 uur Mix toernooi S1, 2, 3, 4, SD1 

 

Vrijdag:  Oud papier actie!  
10 – 12 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: 
Jens Dekker, Johannes vd Weij, Alfred Leeuwenburgh, Louis Rabeling, Peter Breedveld. 

 
   
Zaterdag: Programma voor vandaag  
11  -12  10 – 11 uur Kidsclub 

11 - 12 uur F1, E1, E2, D2, D1 
12 - 13 uur C1, B1, A1 
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13 - 14 uur S3, 4, SD1 
14 - 16 uur S1, S2 

 
  

 Ander Rhekonieuws. 
 

 

 Sinterklaasactie 
De teamouders en de senioren kunnen op zaterdag 4 december het geld van de sinterklaasactie 
afgeven bij de ingang van de sporthal. 
Om 11, 13 en 14 uur zal er een lid van de werkgroep sinterklaasactie aanwezig zijn om het geld in 
ontvangst te nemen.  
Heb je het geld ontvangen via tikkies dan kan het geld overgemaakt worden naar  
NL04RABO 0355215438 tnv Rheko te Rheden graag wel de naam van het kind en het team 
vermelden  
Als er vragen zijn neem dan contact op met Femke Mennink of José Schutten 

 
 

 TE KOOP 
De werkgroep sinterklaasactie heeft nog een aantal producten over die ze nog graag willen verkopen.  
Er zijn nog beschikbaar: 
stukken gevuld van 200 gram à  € 1,50 
pakjes met 7 speculaaspopjes van ongeveer 15 cm groot à  € 1,75 
zakken 300 gram kruidnoten à  € 1,75 
kleine chocolade letters van 40 gram à  € 0,50 
 
Heeft u interesse stuur dan een mailtje naar sinterklaasactie@rheko.nl of neem contact op met Sanne, 
Gertilde, Femke , Henk of José van de werkroep 
 
 

 Coronaregels 
Het coronatoegangsbewijs (CTB):  
We zijn erg blij dat zich enkele vrijwilligers hebben gemeld om Rheko te helpen met de verplichte 
controle op het CTB. Echter had ik op meer hulp gehoopt, zowel bij de ouders van onze jeugdleden als 
onze senioren leden.  
  
Doordat we te weinig mensen hebben die willen controleren op het CTB, moeten we een andere aanpak 
hanteren. Dat betekent het volgende: 
  
Op zaterdag 
Op zaterdag zal er iemand bij de ingang van de sporthal staan om iedereen te controleren op een geldig 
CTB. We zijn nog steeds dringend op zoek naar vrijwilligers. Wil jij helpen? Laat het mij aub weten. Je 
krijgt als vrijwilligersvergoeding €5,- per uur.  
  
Namens het bestuur 
Vincent Koch 
06-28426820 

 

 Notulen ALV 
In een aparte bijlage  zijn de notulen van de ALV mee verzonden. Heeft u hier vragen over dan kunt die 
mailen naar rheko@rheko.nl 
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 Rheko Topper en jeugdtopper  

Wie verdienen het grootste compliment en worden de  
 

RHEKO-JEUGD-TOPPER 
 en   

  RHEKO-TOPPER 
van het jaar 2021 

en daarmee de opvolgers 
van Anke van Duren en        
Jetske van Amerongen 

 
Vanaf deze week kan ieder Rheko-lid twee leden voordragen om voor het reuzencompliment 
‘TOPPER’ in aanmerking te komen. Omdat er vorig jaar vanwege de Corona geen verkiezing is 
geweest mogen nu kandidaten worden voorgedragen vanwege verdiensten in 2020 en/of 2021. 
 
De spelregels 

 De kandidaat voor Rheko-topper was 19 jaar of ouder op 1 januari 2021. 

 De kandidaat voor Rheko-jeugd-topper was 18 jaar of jonger op 1 januari 2021. 

 Het gaat om die leden die een heel goede bijdrage hebben geleverd aan Rheko in de het jaar 
2020 en/of 2021. Het gaat dus bijvoorbeeld om iemand die: 
- in deze jaren ondanks Corona heeft gezorgd voor binding met of verbinding tussen de leden 
- in deze jaren een opvallend leuke activiteit heeft georganiseerd 
- in deze jaren heel veel of iets bijzonders heeft gedaan voor de club 
- in deze jaren Rheko op een positieve wijze in de publiciteit heeft gebracht etc. 

 Alleen individuen kunnen worden voorgedragen, dus geen commissies of teams. 
 
Het voordragen van leden 
Het voordragen van leden kan tot en met maandag 13 december. Daarna bekijkt de nominatiecommissie 
welke leden zijn voorgedragen en waarom. Dit jaar bestaat de commissie uit Harry Schoppers en de 
winnaars van vorig jaar. Op basis van de motiveringen bepalen zij welke 3 leden worden genomineerd 
voor de verkiezing tot Rheko-topper en welke 3 leden voor de verkiezing tot Rheko-jeugd-topper. De 
leden die die je wilt voordragen kun je doorgeven via het volgende webformulier. 
https://www.thesistoolspro.com/survey/xo6wd61977f255201a 
 
Je stem uitbrengen 
Op zondag 19 december worden de namen van de kandidaten met motivering door de 
nominatiecommissie bekend gemaakt via het info, facebook en instagram. Je kunt vanaf die datum je 
stem uitbrengen op één van de kandidaten voor Rheko-topper en één van de kandidaten voor Rheko-
jeugd-topper. 
 

 

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst (datum nog onbekend) of op een nog 
nader te bepalen ander moment worden de toppers bekendgemaakt en 
onderscheiden.  
 
 
 

Wedstrijdverslagen 
 
Devinco E3 - Rheko E2 2 - 6 strafworpen 1-5 

about:blank
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Vandaag moesten we tegen devinco, helaas was ons team niet compleet maar kregen we hulp vanuit de 
F1 en de E1. Sepp, Ella en Jasper hadden al een wedstrijd gespeeld met de E1 en Marlou had al een 
wedstrijd gespeeld met de F1. Alleen Jasmijn had geen wedstrijd gespeeld, maar dit was ook haar 
eerste competitie wedstrijd. Ik ging er vanuit dat de meeste spelers weinig energie hadden en dat het 
meer een loop wedstrijd zou worden. Maar integendeel, iedereen had er zin in en dat was te zien in het 
veld. Ondanks dat het een samengesteld team was ging het samenwerken goed, iedereen keek naar 
elkaar en iedereen kreeg genoeg kansen om te schieten. Iedereen heeft dan ook minimaal 1x gescoord. 
Sepp, Ella en Marlou, bedankt voor het mee spelen jullie hebben goed gespeeld. 
Groetjes Tessa 
 
Rheko D2 - KVZ D3 17 - 2 
Vandaag stond, met een mix van D1 en D2 ivm coronagevallen, de eerste zaalwedstrijd op het 
progamma. Van te voren uitgebreid ingegaan op het dynamische spel en het hoge baltempo. Wij 
begonnen zoals gewoonlijk erg fel, maar de afronding was daarentegen minder fel. Eenmaal 
warmgedraaid was Rheko los. Het ene naar het andere doelpunt vloog erin. Er werden diepe lijnen 
gelopen en misschien nog wel het belangrijkste was dat wij als team iedereen vrij passte. Dit resulteerde 
in een ruststand van 7-0. In de rust meteen benadrukt dat wij niet moeten denken  dat wij er al zijn en 
vooral niet moeten onderschatten. Helaas was dit wel het geval. KVZ kwam razendsnel op een 7-2. 
Gelukkig was dit een wake-up call en ging Rheko weer verder waar wij gebleven waren. De 
doelpuntenmachine was weer warmgedraaid. Nogmaals benadrukt om iedereen te laten scoren, wat is 
gelukt. Oh nee, behalve enkelen. Nog wel even belangrijk om te vermelden is dat zij voor over de helft 
van de assists hebben gegeven. Ook heel belangrijk dus!!  
Het zou de D2 niet zijn als er geen weddenschap om snoep zou worden gesloten. De afspraak was 
minimaal 15 doelpunten. Je kan natuurlijk verwachten dat dit zorgden voor een verhitting van de 
doelpuntenmachine. Al met al, eindstand 17-2. 
Wat Julia en ik vooral mooi vonden om te zien is dat jullie élk doelpunt met zn allen hebben gevierd alsof 
jullie kampioen waren. Ook hebben jullie vandaag, ondanks de samenvoeging, echt gespeeld als één 
team!! 
Een heel fijn weekend en (hopelijk) tot volgende week! 
Julia en Jaron 
 
Dindoa B2- Rheko B1: 13 - 8 
Vandaag had ik de eer om jullie een keer te mogen coachen. We mochten helemaal naar Ermelo tegen 
een (voor de meeste) onbekend team. Voor de wedstrijd spraken we af om overtuigend te verdedigen, af 
te vangen en vrij te lopen. Toch moesten jullie aan het begin even inkomen. Aanvallend ging de bal wel 
snel goed en bij het uitverdedigen stonden jullie er goed tussen. Verdedigend waren we er wel bij, maar 
net niet genoeg om het Dindoa echt lastig te maken. Dindoa ging hier uiterst effectief mee om en 
scoorde in de beginfase snel 5x. In de loop van de eerste helft gingen jullie beter spelen, jullie creëerden 
goede kansen en vingen veel ballen af. Ook verdedigend gaven we meer druk en Dindoa had veel meer 
moeite met het nemen van kansen. In de rust besproken dat we goed bezig waren, alleen jullie vergaten 
jezelf te belonen met doelpunten voor het harde werken. De tweede helft was een goede helft, jullie 
trokken de lijn van de eerste helft door en kwamen tot mooie kansen, steeds vaker werd deze kans ook 
een doelpunt. Ik denk zelf dat jullie trots mogen zijn op deze wedstrijd. Jullie hebben hard gewerkt, 
gekeken naar elkaars kansen en jullie zijn niet gestopt ondanks de achterstand. Als jullie meer gaan 
afronden, maken jullie bij de thuiswedstrijd zeker kans op de overwinning! 
 
Rheko 2 - DWS 2 12 - 14 
Vandaag stond er een kraker om het kampioenschap op het programma: de matadoren van Rheko 
tegen de opponenten van DWS. Nadat in het voorseizoen al was gewonnen van DWS bereidde de 
gehele club zich voor op een prachtige namiddag in de Hangmat, er was zelfs een livestream 
beschikbaar zodat ook thuis kon worden genoten van het spektakel. Al snel werden de sterren van 
Rheko 2 op hun plek gezet en getrakteerd op een 0-2 achterstand. Rheko was een beetje slapjes in de 
duels en na een timeout waarin één van de meesterbreinen aan de kant ons op pepte, veranderde het 
wedstrijdbeeld. In een wedstrijd waarin het onder de paal soms olympisch worstelen leek (in het geval 
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van Sander, olympisch schoonspringen), werd er door en voor het team gestreden. Met rust was de 
schade gerepareerd tot 7-5 voorsprong en scheen de zon weer voor ons. In de rust werden de puntjes 
op de i gezet en de tweede helft zou een galavoorstelling moeten worden. Deze voorstelling werd echter 
een nachtmerrie voor de mooiste club van het oosten, de voorsprong verdween als sneeuw voor de zon: 
7-7. Hierna verwachtte iedereen een reactie van de thuisploeg, maar deze bleef uit. Het kaf werd van het 
koren gescheiden en Rheko 2 leed een uiterst pijnlijke nederlaag: 12-14. Na de wedstrijd was coach 
Edgar Roos dan ook niet positief gestemd; geen speler scoorde volgens hem boven de 6, we waren te 
lief onder de paal en verkeren in een dip. Toch was er ook ruimte voor een voorzichtige blik vooruit, zo 
stelt hij dat het kampioenschap nog niet uit zicht is en 'dat je soms één stap achteruit moet doen om er 
twee vooruit te kunnen doen'. Als er dit zaalseizoen nog wedstrijden gespeeld mogen worden zullen we 
de rug rechten en Rheko weer trots maken. 
Excuses aan alle fans en een fijne dag gewenst namens de Muppets (Job en Rutger) 
 
Wageningen F1 – Rheko F1: 15-12 
KVZ E2 – Rheko E1: 13-2 
Apeldoorn C2 – Rheko C1: 8-2 
Kesteren A1 – Rheko A1: 11-18 
Rheko Dames 1 – NAS 1: 7-8 
Rheko 4 – DLKV 2: 12-10 
Rheko 3 – DVO 7:10-14 
Rheko1 – DWS 1: 20-13 


