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     Rheko    info 25  12 feb – 25 feb. 2023.  

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

  
Let op dit is een info voor 2 weken. 
 

 
Beste leden en ouders,  
 
Rheko gaat samen met de VriendenLoterij een belactie houden.  
Graag vernemen we van jou of je Rheko wil steunen met een lot in de VriendenLoterij.  
De leden en/of ouders die Rheko graag te willen steunen, kunnen zich alvast aanmelden via een mailtje 
naar rheko@rheko.nl .  
 
Zij worden op maandag 27 februari tussen 18.30 en 20.30 uur gebeld door een Rheko vrijwilliger 
om het lot aan te maken.  
 
Het is de moeite meer dan waard, want:  
• Minimaal 40% van de inleg van jouw lot komt ten goede aan Rheko  
• Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Uit de maandelijkse trekking maken we elk uur een 
winnaar bekend van € 1.000,-, elke dag gaat er € 10.000,- uit, elke week € 100.000,- en iedere maand 
zelfs € 1 MILJOEN! Daarnaast maak je iedere maandtrekking ook nog een kans op meer dan 250.000 
prachtige prijzen, zoals stedentrips, luxe cadeaubonnen en keuzeprijzen  
• Als deelnemer in de VriendenLoterij ontvang je een VIP-KAART. Hiermee heb je gratis toegang bij 
ruim 135 musea en ontvang je tot wel 50% korting musicals, dierenparken, films en andere leuke uitjes  
 
Ben jij al in het bezit van een lot van de Vrienden Loterij dan kun je jouw lot laten koppelen aan Rheko.  
Wil jij jouw laten koppelen aan Rheko stuur dan ook alvast een mailtje naar rheko@rheko.nl  
Hoe meer loten we verkopen, hoe meer we verdienen. Daar gaan we samen voor toch?  
 
Voor deze belactie zoeken we 6 vrijwilligers, vanaf 18 jaar die op die maandagavond in de Korf 
leden willen bellen.  
Er is uiteraard iemand van de VriendenLoterij aanwezig zodat alles correct verwerkt wordt. Hij 
brengt ook de telefoons mee. 
 
Wil je Rheko graag steunen en die avond gaan bellen voor Rheko, meld je dan bij mij aan via een 
mailtje naar rheko@rheko.nl of naar mij persoonlijk, joseschutten@chello.nl 
 

 
 
Met vriendelijke sportgroet,  
José Schutten,  
Voorzitter 
 

mailto:rheko@planet.nl
http://www.rheko.nl/
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Woensdag: Het bestuur vergadert in de Korf. 
15 - 02  
 
Donderdag: Rheko 2 – Viking 2 aanvang 21:15 uur. Scheidsrechter is dhr. van Veldhuizen 
16 - 02 
 
Vrijdag: Eindelijk is het zo ver het Zoeklichtenspel is vandaag! 
17 - 02   
 

 
 
 
 
Zaterdag: De volgende wedstrijden staan op het programma: 
18 – 02 
 
Wageningen D4 – Rheko D1 Aanvang 13:00 uur, vertrek 12:00 uur. Coaches Jaron en Sanne 

Chauffeurs: van Dijk, vd Weij, Christ, vd Kaa 
 
Wageningen E4 - Rheko E1 Aanvang 09:00 uur vertrek 08:00 uur. Coaches: Tessa 
 Chauffeurs: van Velsen, Kadiric 
 
Dinsdag: Vandaag wordt er niet getraind vanwege de krokusvakantie. 
21 - 02 
 
Woensdag: Vandaag wordt er niet getraind vanwege de krokusvakantie. 
22 – 02 
 
Donderdag: Vandaag is de sporthal gehuurd van 18.00 tot 21.00 uur. Rheko 3 en A1 trainen niet,  
23 – 02 Rheko 1 en 2 trainen dan 
 
 
Zaterdag: De volgende wedstrijd staat op het programma 
25 – 02 
 
Wageningen F6 – Rheko F1 Aanvang 10:00 uur, vertrek 09:00 uur. Coaches Nienke en Elwin  
 Chauffeurs: Frederiks, Vlielander 
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Afschrijven bij : 

Senioren bij aanvoerder   

A, B en C jeugd Marjolein Kruithof 06-81386771  

D en E  jeugd Marjolein Kruithof 06-81386771   

Scheidsrechters José Schutten 06-20992604 scheidsrechters@rheko.nl 

 
Rheko D1 
Heren: Rudmer v/d Weij, Arendo Christ, Sepp Blok 
Dames: Lisa Riebroek, Fajah van Dijk, Evelien Kemperman, Wies v/d Borne, Marit Erpeka, Emma v/d 
Kaa, Ella Hartgers, Maud Hartgers, Yumi Lieuw a Pieuw 
 
Rheko E1 
Dames: Jente Grotenbreg, Lejla Kadiric, Jasmijn van Velsen, Julia Witteveen, Berber v/d Weij 
 
Rheko F1 
Heren: Xem Frederiks, Stijn Groot, Fedde Boon, Mik Vlielander, Mike Klaassen 
Dames: Hannah Brascamp, Eline Noordmans 
 
 
 

Ander Rhekonieuws 
 

 Contactgegevens 
Vanuit de ALV is naar voren gekomen dat men niet altijd de e-mailadressen weet als men iets wil 
melden. Hieronder de volgende e-mailadressen: 

 
Seniorencommissie: Susanne Harmelink, Susanne_harmelink@hotmail.com 
Technische commissie: Harry Schoppers, h.schoppers@hccnet.nl 
Kantine reserveren: Joke Hendriks, hendriks1951@kpnmail.nl 
Kantine commissie: Anouk Venema, anouk_venema@hotmail.com 
Ledenadministratie: Wianda van de Borne, f2hwianda@hetnet.nl 
Dagelijks bestuur Rheko: José, Harry, Jos, rheko@rheko.nl 
Sponsorcommissie: Hans Mandemakers en Onno Ettema, sponsorcommissie@rheko.nl 
Nevenactiviteiten: recreatiecommissie; recreatiecommissie@rheko.nl 
Iets is stuk in de Korf: maandagmorgen groep, Marc Koch, marc.koch269@gmail.com 
 
Op Rheko.nl onder het kopje “over Rheko” staat declaratie hier  kun je een declaratie invoeren. 

 
 

 Joyce Teunissen ook volgend seizoen hoofdtrainer bij Rheko  
 

mailto:Susanne_harmelink@hotmail.com
mailto:h.schoppers@hccnet.nl
mailto:hendriks1951@kpnmail.nl
mailto:anouk_venema@hotmail.com
mailto:f2hwianda@hetnet.nl
mailto:rheko@rheko.nl
mailto:sponsorcommissie@rheko.nl
mailto:recreatiecommissie@rheko.nl
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Rheko is blij te kunnen melden dat Joyce Teunissen ook volgend seizoen hoofdtrainer bij Rheko blijft. 
Joyce nam in november het trainerschap over van Vincent Koch en heeft en had dus geen makkelijke 
taak om halverwege het seizoen te starten. Toch heeft ze dit uitstekend gedaan en zowel de spelers als 
de technische commissie zijn daarom erg blij met deze verlenging. 
 
 
 
 

 
 
 
We zijn op zoek naar leiding voor het jeugdkamp! 
Eindelijk mogen we weer op kamp! En om dit jaarlijkse hoogtepunt tot een succes te maken, zijn we op 
zoek naar leiding voor het jeugdkamp J 
·        We zijn op zoek naar ongeveer 4 mensen die het kamp willen organiseren. Dit betekent het 
programma opzetten, spellen voorbereiden en alle praktische zaken. Hiervoor willen we een paar keer 
voor het kamp bij elkaar zitten om dit rond te krijgen. 
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·        We zijn op zoek naar 1 á 2 mensen die tijdens het kamp de catering en andere randzaken willen 
regelen. Deze mensen regelen het eten/drinken tijdens het kamp en de inkopen hiervan. 

·        Tot slot zijn we vooral ook op zoek naar mensen die tijdens het kamp mee willen als begeleiding. 
Spellen begeleiden op het kamp en helpen tijdens dit gezellige weekend. Vlak voor het kamp één 
bijeenkomst over hoe het kamp eruit gaat zien en wat er van je verwacht wordt tijdens het weekend. 

Wil jij een van deze rollen vervullen en er een topkamp van maken? Stuur dan een berichtje naar 
Marjolein Kruithof (06-81386771) of een mailtje naar marjoleinkruithof@yahoo.com 

 

Wedstrijdverslagen. 
 
Rheko F1 – SKF F4 10-2 (2-3 strafworpen) 
Rheko C1 – SKF C5 4-4 
Reehorst B1 – Rheko B1 6-6 
Keizer Karel 2 – Rheko 3 7-18 
 
SDO 2 – Rheko 2 13 - 11 
1 februari moest de dag worden waarop eigenlijk (2 punten in mindering) koploper SDO het tamme 
Rheko 2 aan de kant zou moeten zetten in haar weg naar het kampioenschap. De thuiswedstrijd was 
met 10-17 een makkelijke prooi geweest voor de Brabanders. In Veldhoven verliep het echter anders; de 
matadoren van Rheko 2 boden behoorlijke weerstand tegen SDO. Door goed schietende heren bleef 
SDO steeds op voorsprong maar Rheko bleef altijd in de buurt. Als zelfs Job tweemaal zijn strafworp 
maakt weet je dat er donkere wolken boven je hoofd hangen als tegenstander. Uiteindelijk was de 
sterrenéquipe van Paula Jurriëns helaas niet in staat om voor een schok te zorgen en SDO terug op 
aarde te zetten. Werd er 60 minuten lang goed gekorfbald? Nee dat niet maar iedereen heeft  zo hard 
heeft gewerkt als Tim Terlouw in zijn goede dagen. Uiteindelijk moesten we toch onze meerdere 
erkennen in de ploeg uit het zuiden. Geen schande, maar slechts een kleine tegenslag in onze weg 
richting lijfsbehoud. Donderdagavond moet Rheko 2 tegen rode lantaarndrager Viking en kunnen 
we ervoor zorgen dat we met 1 been in de 3e klasse blijven staan. Mocht u nou niks te doen 
hebben rond het mooie tijdstip van 21:15 uur, dan bent u van harte welkom om dit schouwspel te 
komen bekijken. 
 
SDO 1 – Rheko 1 26-14 
 
 

mailto:marjoleinkruithof@yahoo.com

