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     Rheko    info 40  30 mei – 7 juni 2022.  

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

  
 
 

 
Dinsdag: De jubileumcommissie vergadert om 10 uur in de Korf 
31 – 05 

Competitiewedstrijd Rheko D2 – DLKV D1 aanvang 18.00 uur. 
  Opstelling  Rudmer v/d Weij, Arendo Christ, Bart Smeenge, Sacha te Wildt, 

 Lisa Riebroek, Fajah van Dijk, Evelien Kemperman, Wies v/d Borne, Marit Erpeka,  
Emma v/d Kaa. Coaches: Jaron en Julia. Scheidsrechter: Sander Kruithof 
 

 
Woensdag: Competitiewedstrijd Olympus E1 – Rheko E2 aanvang18.00 uur, vertrek om 17.00 uur. 
01 – 06 Auto’s: Smeenge en vd Weij . Coaches: Femke en Tessa. 

Jullie spelen in een wit shirt. 
  Opstelling: Michael Poyraz, Tim Smeenge, Julia Witteveen, Berber v/d Weij,  

Stella Arends, Esmee Arends 
 
Donderdag: Competitiewedstrijd Rheko 3 – Keizer Karel 2 aanvang 20.30 uur. Opstelling bekend. 
02 – 06 Scheidsrechter: Marco Peelen  
 
Zaterdag Competitiewedstrijd: KVZ E2 - Rheko E1, aanvang 10.00 uur, vertrek om 9 uur.  
04 – 6  Auto’s: Grotenbreg en Hartgers. Coaches: Sanne en Babette. Opstelling: Sepp Blok, 

 Ella Hartgers, Maud Hartgers, Jente Grotenbreg, Yumi Lieuw a Pieuw 
 
Dinsdag: Competitiewedstrijd: Rheko 4 – SEV 4, aanvang19.30 uur 
07 - 06 
  Competitiewedstrijd: Diosa 3 – Rheko dames 1, aanvang 20.15 uur 
 
Woensdag:  Competitiewedstrijd Rheko E1 – Zwaluwen E1, aanvang 18.00 uur 
08 - 06 
 
 

Afschrijven bij : 

Senioren bij aanvoerder   

A, B en C jeugd Jetske van Amerongen 06-10595499   

D en E  jeugd Marjolein Kruithof 06-81386771   

Scheidsrechters José Schutten 06-20992604 scheidsrechters@rheko.nl 

 
    

 Ander Rhekonieuws. 
 

 Omdat we bij Rheko 3 kruiwagens hebben, doen we er 1 weg. Gratis mee te nemen. De band is 
niet best meer. Dus houd daar rekening mee. Voor vragen meld je maar bij Tjalling of Bart. 
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 Bonte SchaapFestival 
 
Op zondag 12 juni is het Schaapscheerdersfeest oftewel vanaf dit jaar het Bonte Schaapfestival 
genoemd. 
En ook Rheko staat daar met een “kraam”. We staan op het grasveld bij de Cirkel. 
Wat gaan we ongeveer doen? Natuurlijk korf schieten! Een grote korf en de paal waarop je 4 korven 
kunt plaatsen. Ook gaan we een parcours uitzetten waar kinderen zelfstandig overheen kunnen.  
Niet te ingewikkeld dus en overzichtelijk. 
Wat betreft de paal met 4 korven. We maken een grabbelton waar kinderen in mogen grabbelen als zij in 
elke korf raak hebben geschoten. We denken nog na over tot welke leeftijd dit geldt. 
  
Ik heb Rheko leden gevraagd te helpen en gelukkig zijn onderstaande mensen bereid die dag Rheko te 
promoten. Dank jullie wel vast voor je inzet. 
 
  9.00 - 10.30 uur Tessa J, Linda B, Babette P (tot 9.55) 
10.30 - 12.00 uur Marjolein K en Lotte B 
12.00 - 13.30 uur Job L en Tim T 
13.30 - 15.00 uur Marit M, Iris F, Ivo T 
15.00 - 16.30 uur Sander K, Julia J 
 

 

Wedstrijdverslagen  
 
Reehorst F1 – Rheko F1: 16-12 
Rheko E1 – KVZ E2: 10-5 
Rheko D1 – DVO D3: 6-10 
Rheko C1 – Devinco C1: 7-2 
Rheko A1 – Juventa A2: 16-15 
Wiko 1 – Rheko 4: 5-10 
SEV 4 - Rheko 4: 5-8 
Rheko 3 – Keizer Karel 2; wordt donderdag 2 juni gespeeld. 
 
Rheko 2 – Revival 2: 20 - 9 
Vandaag stond Rheko 2 tegen Revival 2, het team dat met 0 punten strak onderaan staat in de 
competitie. We moesten vandaag dus over onze tegenstander heen walsen en ons vooral niet mee laten 
trekken in het spel van Revival. De kunst voor een wedstrijd als deze is het vooral niet onderschatten en 
de pot scherp beginnen. Wij begonnen dan ook zoals we dit hadden voorgenomen met een voorsprong 
van 4-0, hierna verslapte we iets en bleven we de vier punten voorsprong houden zonder het gat groter 
te kunnen maken. Met een stand van 8-4 bij rust hielt het dan ook niet over, dit was niet zoals we het 
deze wedstrijd hadden bedacht…we wisten eigenlijk allemaal dat er nog een tandje bij moest en dit werd 
ons in de rust ook verteld. Met deze instelling liepen wij het veld in, maar Revival begon sterk en maakte 
een aantal doelpunten. Wij waren nog niet scherp waardoor Edgar een time out aanvroeg. Nogmaals 
werd ons verteld dat wij nu scherp moesten gaan zijn en Revival moesten gaan pakken. En toen begon 
het doelpunten te regenen, gelukkig! Ook Sanne scoorde en Simone, Jesse gooide goeie ballen en Kim 
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stond lekker te verdedigen. Toen Tim ons 20e doelpunt  scoorde was het feest en wisten we met z’n 
allen dat we een ontzettend goeie pot neer hadden gezet. Iedereen langs de lijn ook ontzettend bedankt 
voor de goede sfeer en support! We gaan ons klaarmaken voor Elburg 2. 
 
Rheko 1 – Revial 1; 19 - 6 
Vandaag stond de wedstrijd tegen Revival op het programma. Revival is al gedegradeerd maar we 
mochten ze zeker niet onderschatten. De heenwedstrijd wonnen we namelijk maar met twee punten 
verschil.  
Vandaag startten we scherp en stonden snel 2-0 voor. De eerste 10 minuten ging het gelijk op tot 4-
4.  We hadden nog wat moeite met hun fysieke spel. Na een time-out van André focusten we ons meer 
op ons eigen spel en hadden we het verdedigend op orde. We konden zo uitlopen tot 12-4 met rust.  
 
Met rust hebben we afgesproken op dezelfde voet door te gaan. Verdedigend scherp blijven en geen 
onnodige doelpunten tegen. Na rust was het geen wedstrijd meer. We liepen uit naar een grote 
overwinning waarbij er zelfs nog een heel vak gewisseld kon worden voor onze toppers van twee. 
Eindstand 19-6. We hebben gedurende de wedstrijd mooie dynamische aanvallen gespeeld en super 
scherp verdedigd.  
 
Als Zwart-Wit dinsdag verliest zijn we definitief veilig.  
Over twee weken, op 11 juni, spelen we om 15.30uur onze laatste thuiswedstrijd van het seizoen. We 
hopen jullie dan allemaal te zien om het seizoen in Rheden op een goede manier af te sluiten.  
 


