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Woensdag: Competitiewedstrijd: SKF F1 – Rheko F1, aanvang 17.30 uur, vertrek om  
23 – 06 16.15 uur. Auto’s: Harwig, Roos, Huurnink. Coaches Marjolein en Carlijn.  
  Opstelling is bekend 
 
Zaterdag: De 4 Rhekoteams die meedoen aan de minicompetitie spelen vandaag thuis. 
26 – 06  En ja deze laatste wedstrijd zijn de ouders met in achtinneming van de 1,5 

 meter welkom. 
  Rheko C1 – Devinco C1 aanvang 12.00 uur, aanwezig 11.30 uur  

olv Damian Kersten 
  Rheko E1 – DUKO E1 aanvang 13.00 uur, aanwezig 12.30 uur  

olv Sander Kruithof 
  Rheko F1 – Wageningen F2 aanvang 13.00 uur, aanwezig 12.30 uur  

olv José Schutten 
  Rheko A1 – Duko A1 aanvang 14.00 uur, aanwezig 13.15 uur  

olv Job Langestraat 
 
   Bardienst: 

  11:00 - 12:30 uur: ouder(s) Rheko C1 
12:30 - 13:30 uur: ouder(s) E1 
13:30 uur - sluit ouder(s) Rheko A1 

  
Mochten ouders van het team zelf niet kunnen dan kunnen ze contact opnemen met Anouk 
Venema, telnr.06-52416075.  
Op verzoek van de jeugdcommissie is Rheko F1 niet ingedeeld, maar mocht E1 er niet 
uitkomen kunnen ze wellicht wel een ouder van F1 benaderen. 
 
 

 Wedstrijdverslag  
Rheko F1 - DVO F2 uitslag: 14 - 4 strafworpen: 1-2 
19 juni 2021, de eerste echte wedstrijd van de F1. Voor de wedstrijd waren de meeste 
kinderen een beetje zenuwachtig, maar jullie hadden er vooral heel veel zin in. Voor de 
wedstrijd hebben we afgesproken om snel over te gooien en goed af te vangen. Ook zouden 
we goed bij onze tegenstander blijven, dit hebben jullie vandaag super gedaan. Na een 
beetje inschieten kon de wedstrijd dan echt beginnen. Al vanaf de start van de wedstrijd 
lieten jullie zien waar wij het afgelopen seizoen op geoefend hebben. Jullie kwamen snel tot 
kansen en konden vaak schieten. Iedereen kreeg de bal en we scoorden al snel. Ook in de 
verdediging waren jullie er goed bij, we kunnen proberen iets meer naar de bal te kijken dan 
pakken we nog meer ballen af! Julia verdedigde vandaag heel goed en schakelde snel om in 
de aanval. Jente stond goed vrij en kon een mooi doelpunt maken. Sterre luisterde heel goed 
naar onze tips en liep fantastisch vrij. Ruby verdedigde supergoed en scoorde ook een 
prachtig doelpunt. Sep was overal als de kippen bij en pakte veel ballen af. Michael scoorde 
doelpunt na doelpunt en ving heel veel ballen af. Jasper speelde goed samen, zag de 
kansen van anderen en kon zelf ook flink wat doelpunten maken! Jullie hebben super samen 
gespeeld vandaag. Op naar de volgende, hopelijk net zo goede, wedstrijd in Veenendaal! 
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Andere uitslagen: Rheko A1 – Oost Arnhem A2: 8-10; Rheko C1 – Wesstar C1: 8-2;  
Rheko E1 -  DVO E3: 5-9 
 

 Einde seizoen 

Het einde van seizoen 2020-2021 nadert want het is bijna 30 juni. Helaas een seizoen 
waarin we maar weinig konden korfballen in competitieverband. We gaan er vanuit dat de 
voorbereidingen en de competitie voor seizoen 2021-2022 gewoon kunnen gaan starten. 
 
Einde seizoen betekent ook dat een aantal leden onze vereniging gaan verlaten. Daarnaast 
het verzoek aan alle andere leden om eventuele wijzigingen zoals ander mobiel nummer of 
ander e-mail adres door te geven aan de ledenadministratie. Met ingang van 1 juli gaat 
Wianda vd Borne de ledenadministratie verzorgen. 
 
De trainingen gaan nog door tot en met donderdag 9 juli. Waarna de A en B jeugd op 24 
augustus weer start en de C, D, E en F jeugd op 31 augustus. 
 

 

 Oefenwedstrijden 

Hieronder een overzicht van de oefenwedstrijden die reeds gepland zijn ter voorbereiding op 

de najaarscompetitie die start op zaterdag 11 september. 

zaterdag 21 augustus 
 Rheko 3 - HKC Haarlem 3 aanvang 13.00 uur 

Rheko 2 - HKC Haarlem 2 aanvang 14.30 uur 

Rheko 1 - HKC Haarlem 1 aanvang 16.00 uur 

    donderdag 26 augustus 
 Rheko 2 - Elburg 2 aanvang 19.30 uur 

Rheko 1 - Elburg 1 aanvang 20.45 uur 

    zaterdag 28 augustus 
 KV Apeldoorn 3 - Rheko 3 aanvang 15.30 uur 

KV Apeldoorn 2 - Rheko 2 aanvang 15.30 uur 

KV Apeldoorn 1 - Rheko 1 aanvang 17:00 uur 

    zaterdag 4 september 
 Regio'72 E2 - Rheko E2 
 Regio'72 E1 - Rheko E1 
 Regio'72 D1 - Rheko D1 
 Regio'72 C1 - Rheko C1 
 Regio'72 B1 - Rheko B1 
 Regio'72 A1 - Rheko A1 
 Regio'72 4 - Rheko 4 
 Regio'72 3 - Rheko 3 
 Regio'72 2 - Rheko 2 
 Regio'72 1 - Rheko 1 
  


