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     Rheko    info 26  21 - 28 februari  2022.  

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

  
 
 

 

De trainingstijden voor de komende twee weken: 
Deze week traint alleen de selectie, Rheko 1 en 2 niet. Volgende week is het krokusvakantie en traint de 
jeugd tot en met Rheko B1 niet. 
  
Dinsdag 22 februari 
Naast de jeugd, traint Rheko dames 1 en Rheko 4 in de Hangmat van 20.00 – 21.00 uur 
  
Donderdag 24 februari 
Naast de jeugd, traint Rheko 3 in de Hangmat van 20.00 – 21.00 uur 
  
 Dinsdag 1 maart 
Geen training voor de jeugd tot en met de B. 
Van 19.00-20.00 uur trainen (in de Hangmat) Rheko dames 1, Rheko 4 en A1 
Van 20.00-21.30 uur trainen Rheko 1 en 2 
  
Woensdag 2 maart 
Geen training 
  
Donderdag 3 maart 
Geen training voor de jeugd tot en met de B. 
Van 19.00-20.00 uur trainen Rheko 3 en A1 
Van 20.00-21.30 uur trainen Rheko 1 en 2 
 
 
Zaterdag Vandaag is het programma in de Hangmat als volgt: 
26 - 02  10.00 – 11.00 uur kidsclub 
 
  Competitiewedstrijd Rheko A1 – Devinco A1, aanvang 13.15 uur.  

Aanwezig om 12.30 uur. Coach: Eloy. Scheidsrechter: G van Bekkum. 
  Opstelling: Babette Peelen, Kim van Duren, Simone Kragt, Mara Buno Heslinga, 

Sanne Mekkink, Jesse Dorland, Marijn vd Burgt, Nick Goossens, Stijn Langestraat,  
Wesley Janssen 

 
 

 Ander Rhekonieuws. 
 

 FEEST BIJ RHEKO 
Wil iedereen zaterdag 5 maart vrijhouden want dan gaan we een feestje bouwen bij 
Rheko. 
Om 19.00 uur gaan we beginnen met een feest voor de jongste jeugd van Rheko.  
 
Op het volgende info verschijnt meer informatie. 
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 Programmawijziging 
De wedstrijd Telstar A1 – Rheko A1 die gepland was voor 19 februari jl wordt nu gespeeld op zaterdag 5 
maart om 13.00 uur. 
 

 Stormschade bij Rheko 
Storm Eunice heeft helaas Rheko niet overgeslagen. De dug outs langs veld 2 waren omgewaaid. Maar 
vervelender is het stuk kunstgras dat los geraakt is.  
 

 
 

 
Wedstrijdverslagen 
 
SEV E2 - Rheko E1: 4 - 9 
Vandaag mochten we weer vroeg opstaan om lekker een wedstrijd te gaan spelen. 
We begonnen de wedstrijd scherp en hadden in de eerste 2 minuten al twee doelpunten. Verdedigend 
pakten we er veel ballen tussenuit, waardoor we snel naar onze paal konden rennen. Hier maakten wij 
veel doelpunten uit.  
Aan het einde van de 2e kwart letten wij vooral veel op de bal en minder op onze tegenstander. Hierdoor 
kon de tegenstander helaas ook wat doelpunten scoren. 
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De laatste twee kwarten ging het verdedigen een stuk beter. We waren er goed bij en pakte er ook nog 
ballen tussenuit. Aanvallend scoorden wij heel veel en heeft zelfs iedereen gescoord! 
Wat leuk om te zien dat jullie stappen maken en echt vooruit gaan in jullie spel. Dit is ook te zien in het 
resultaat, want we hebben gewonnen!! 
Marlou bedankt dat je mee wilde spelen! 
Groetjes Sanne 

 
SEV E1 – Rheko E1: 10-3 

 
Rheko D2 - DUKO D1: 30 - 2 

Nadat de storm was gaan liggen, mochten wij tegen het bekende DUKO. Op het veld ging het ons 
tweemaal makkelijk af. Vandaag toch afgesproken ervan uit te gaan dat het een goede ploeg is en van 
onze eigen krachten uit te gaan. De wedstrijd begon en binnen 10 seconde openden wij de score. Wat 
niet helemaal volgens plan was, was dat DUKO razendsnel gelijk maakte. Wij zagen het als een wake-
up call. Na kort overleg afgesproken dat wij het tempo gingen verhogen. En of wij dat deden. Het ene 
doelpunt na het andere doelpunt vloog erin. Van hele makkelijke doelpunten tot goed opgezette 
aanvallen. Verdedigend namen wij wat meer risico, zodat wij weer wel snel door konden met doelpunten 
maken. 
Het zal jullie vast niet onbekend in de oren klinken, maar de kinderen wilden graag een deal sluiten. Ik 
hoef denk ik niet eens te vertellen wat die deal inhield. Het minimum was 30 doelpunten. 
Julia en ik zijn wederom(!) trots op jullie. Ook omdat jullie ondanks de vele doelpunten niet gemeen of 
onsportief tegen de tegenstanders waren. 
Na een ruststand van 18-1 hebben wij vandaag gewonnen met 30-2!! 
Fijn weekend en tot de volgende :) 
Groetjes Julia en Jaron  
 
Olympia C1 – Rheko C1: 6-2 
Rheko B1 – Zwaluwen B1: 4-13 
Telstar A1 – Rheko A1; wordt 5 maart gespeeld 
Rheko dames 1 – SDDL 1: 7-11 
Rheko 3 – DVO 7: 16-17 
 
Rheko 2 – Apeldoorn 3: 15 - 10 
Vandaag stond Apeldoorn op het programma, op papier de minste tegenstander. Doordat we hadden 
afgesproken om het absoluut niet te onderschatten gingen we de wedstrijd open in. Het begon goed, al 
gauw kwamen we op een voorsprong en speelde we lange aanvallen waardoor zij minder balcontacten 
hadden. De voorsprong bleef behouden, maar richting het einde van de eerste helft ging de scherpe 
focus eraf. Zij kwamen dichterbij en wij hielden minder over in de aanval. Daarnaast begon een heer van 
Apeldoorn bijzonder goed te schieten vanaf de zijlijn, dit zorgde ervoor dat ze dichterbij kwamen. 
We gingen de rust in met: 10-6. 
In het begin van de tweede helft hadden we het vooral aanvallend erg moeilijk waardoor Apeldoorn in 
begon te lopen en we het onnodig spannend maakte. Gelukkig konden we ons snel herpakken waardoor 
we een voorsprong creëerde van vijf doelpunten. De rest van de wedstrijd hebben we zonder problemen 
uitgespeeld met goede invalbeurten van onze toppers uit de A: Simone, Jesse en Mara. Met een 
eindstand van 15-10 blijven de punten in Rheden en behouden we onze ongeslagen koppositie in de 
competitie. 

Met vriendelijke groet, Tim Terlouw en Lisa Mekkink 
 
Rheko 1 – Telstar 1: 11-17 
 


