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     Rheko    info nr. 13  4 - 10 november 2019.  

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

    VANAF DEZE WEEK TRAINEN WE IN DE ZAAL. 
 
 

 
Dinsdag:      De werkgroep Sinterklaasactie vergadert om 19.15 uur in de Korf  
05 – 11 
                      Rheko 3 graag vanavond de bestellijsten  voor de Sinterklaasactie inleveren bij Henk 
 
                     ONLY KORFBAL zaalschoenen en kleding verkoopavond  
                       Manfred Hofstede van Only Korfbal is van 18.30 tot 20.00 uur aanwezig in de Korf..  
 
                      Mocht je nieuwe zaalschoenen nodig hebben, reserveer deze avond dan in je agenda.  
                      Het is in de 1e week dat alle teams weer starten met trainen in de zaal. 
                     Elders op het onfo  vind je de flyer met verschillende aanbiedingen. 
 
                    Als je op de Rheko-site naar beneden scrolt naar de donkerblauwe balk, kun je direct naar      
                    de ledenshop of naar de website van Only Korfbal. Hier vind je kleding zoals  
                    trainingspakken, rokjes, broekjes, sokken en tassen, maar ook de schoenen.  
 

-  Mocht je al schoenen op het oog hebben, maar weet je niet helemaal welke maat je 
nodig hebt, vraag dan aan Manfred of hij deze maten voor je meeneemt. Dan kun je ze 
in de Korf proberen. 

        -   Wil je kleding aanschaffen, geef dan de maat door zodat Manfred het mee kan nemen. 

        -   In overleg met Manfred is het ook mogelijk dat hij je online-bestelling in november   
            meeneemt naar Rheko. Bij een bestelling onder Euro 60.-- scheelt het verzendkosten. 
 

                     Neem in bovenstaande gevallen even contact op via info@onlykorfbal.nl. 
  
                    Namens kledingcommissie, Judith en Carla 
 
Donderdag:  Rheko 1 en 2  graag de bestellijst voor de Sinterklaasactie vanavond inleveren. 
07 - 11 
 
Vrijdag:         Vandaag moeten alle bestellijsten ingeleverd zijn bij de teamouder van de jeugdteams. 
08 – 11     

                       Oud papier actie!  
                       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: 
                      Jan Erpeka, Alfred Leeuwenburgh, Jos van der Burgt, Peter Ouwens, Jos van Domburg 
 
 
Zaterdag:      Vandaag worden de eerste oefenwedstrijden in de zaal gespeeld. 
09 – 11 
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KVZ D2 – Rheko D1: aanvang 11.00 uur in Zutphen. Vertrek: 10.10 uur.  
Auto’s: Dekker, Hoekstra,  Mandemakers, Deltenre. Opstelling en coach bekend. 
 
Wageningen C1 – Rheko C1: aanvang 12.50 uur in Wageningen. Vertrek: 11.30 uur. 
Auto’s: Buno Heslinga, Terlouw, Hermans, van Brunschot 
Opstelling en coach bekend. 
 
Elburg B1 – Rheko B1: aanvang 12.00 uur in Elburg. Vertrek 10.30 uur.  
Sporthal: ’t Huiken, Lange Wijden 33, Elburg. 
Auto’s: vd Berg, Mekkink, Goossens, Dorland. 
Opstelling en coaches bekend. 
 
Fortissimo A1 – Rheko A1: 19.30 uur in IJsselstein. Sporthal de Oever. Vertrek: onderling afspreken. 
Auto’s: Farkas, Joosten, de Knegt, Langestraat. Opstelling en coach bekend. 
 
 

Ander Rhekonieuws. 
 

 Rheko Sinterklaas-actie 
Heb jij jouw bestellijst al vol, neem dan contact op met Trudy of stuur een mailtje naar 
sinterklaasactie@rheko.nl 
 
Eind van de week moeten alle lijsten ingeleverd zijn ook de bestellingen voor het jute zakje. Zodat in het 
weekeinde de bestelling geplaatst kan worden. 
 
Op woensdag 13 november vindt de huis aan huis verkoop plaats. 
De D, E en F teams worden om 14.45 uur in de Korf verwacht waarna we om 15.00 uur gaan starten 
met de verkoop. Heb je een bolderkar breng die dan mee. Om 17.00 uur komen jullie terug naar de Korf. 
De senioren, A en B teams worden om 17.45 uur in de Korf verwacht zodat zij om 18.00 uur op pad 
kunnen. Om 20.00 uur stopt de verkoop en sluiten we met een drankje af in de Korf. 
 
 

 TRAININGSSCHEMA zaal. 
Hierbij het trainingsschema voor in de zaal. De eerst zaaltraining is op dinsdag 5 november. 

 
  dinsdag woensdag donderdag 

RHEDEN 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 

17:30 - 18:00             F1 - E2 - E3     E1     

18:00 - 18:30 D1 C1 - B2 F1 -E2 - E3     D1 E1 C1 

18:30 - 19:00 D1 C1 - B2             D1 C1 

19:00 - 19:30 B1 R3             B1 B2 

19:30 - 20:00 B1 R3             B1 B2 

20:00 - 20:30 A1 A2              A1 A2  

20:30 - 21:00 A1 A2              A1 A2  

21:00 - 21:30 R1 R2             R1 R2 

21:30 - 22:00 R1 R2             R1 R2 

22:00 - 22:30 R1 R2             R1 R2 

  
B2 gaat om de week naar Velp (di) en de andere week SIOS bij ons (don) 
       

De midwekers trainen op 5 en 12 november van 20.30 tot 21.30 uur in de Dumpel in Velp 

mailto:sinterklaasactie@rheko.nl
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 Van de selectiecommissie. 
Wij kunnen ons niet herinneren dat dit bij Rheko ooit heeft moeten gebeuren, maar afgelopen week 
hebben we, nadat we er verschillende avonden over gesproken hebben en heel veel app verkeer 
hebben gehad hebben binnen de commissie een beslissing moeten nemen. Een beslissing die voor ons 
niet makkelijk was. Namelijk het terug trekken van Rheko 3 voor de zaalcompetitie. We hadden dit liever 
niet gedaan, maar na het bespreken van verschillende opties was iedereen het er wel over eens dat we 
geen andere keus hadden. 
De spelers zijn verdeeld over diverse teams, wij wensen jullie veel speelplezier in jullie nieuwe team. Het 
huidige Rheko 4 zal nu Rheko 3 worden, en gaan spelen in de poule waar zij als Rheko 4 al waren 
ingedeeld. 
 

 Oefenwedstrijden in de zaal ter voorbereiding op de zaalcompetitie 2019/2020. 

 
Dinsdag 12 november: 
Rheko 2 – Oost Arnhem 5: aanvang 21.00 uur 
 
Woensdag 13 november: 
Oost Arnhem 3 – Rheko 1: aanvang nog niet bekend 
 
Zaterdag 16 november: 
Coaches: spreken jullie zelf met je team af hoe laat je aanwezig bent voor een de wedstrijd. 
Opstellingen zijn bekend. 
 
10.10 – 11.15 uur Rheko-SIOS B2 – Duko B2 olv Eloy Lischer 
11.20 – 12.20 uur Rheko C1 – Animo C1 olv Tim vd Berg 
12.25 – 13.25 uur Rheko B1 – Animo B1 olv Henk Peelen 
13.30 – 14.35 uur Rheko A2 – Animo A2 olv Peter vd Berg 
14.40 – 15.45 uur Rheko A1 – Animo A2 olv Maarten vd Berg 
15.50 – 16.55 uur Rheko 3 – Tiel ’72 5 olv Vincent Koch 
17.05 – 18.10 uur Rheko  – Animo 3; deze wedstrijd gaat niet door  
18.20 – 19.25 uur Rheko 2 – Wion 2 olv Dick Ottevanger 
19.45 – 21.00 uur Rheko 1 – Wion 1 olv Hans Bruns 
 
Voor alle jeugd oefenwedstrijden: afschrijven (met reden)  bij Gerda Koch: gerdamatser@gmail.com 

 
 

 Zaalprogramma. 
Eind van de week zal het definitieve zaalprogramma bekend zijn waarna er gestart wordt met het maken 
van het zaalboekje en de indelingen van de zaaldiensten. 
 

 De Clubheld van het Jaar verkiezing is weer van start gegaan! 
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Door iemand binnen Rheko zijn hiervoor Anke van Duren en José Schutten 
genomineerd. 
Vanaf 28 oktober kun je stemmen op hen, ga hiervoor naar  
clubheldvanhetjaar.nl.  Daarna kies je bij plaatsnaam club de plaats Rheden.  
De Clubheld van het Jaar wint een feest voor de hele club! Ga dus stemmen, 
een feestje voor de hele club is niet gek. 
 

 
 
 

http://ims.ad.nl/optiext/optiextension.dll?ID=8UYcsVZDNQQxNXAkWL2UTC1u2j_HuuFtVo856mxsA5Ib95r9JjMOVMNq40Y85TlMQ3lQsXWL3R24an3T9CR4pNQfyVti8c
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