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André van de Haar nieuwe hoofdtrainer c.k.c. Rheko

Afgelopen weken hebben de selectiecommissie en het bestuur van c.k.c. Rheko in onderling overleg en
in samenspraak met enkele selectiespelers gekozen voor André van de Haar als nieuwe hoofdtrainer
voor Rheko. Hij start na de zomervakantie en wordt de opvolger van Gerben de Krey, die na dit seizoen
stopt.
André is op dit moment trainer van de Meeuwen 2 en woont in Veenendaal. Hij heeft veel ervaring als
trainer bij verenigingen als Oost-Arnhem, SKF uit Veenendaal en Tiel ’72. Hij heeft veel zin om weer aan
de slag te gaan met de hoofdmacht van een vereniging.
Rheko is erg blij met de komst van André. Met de resultaten die de selectie dit seizoen neerzet en met
de trainersstaf die Rheko voor volgend seizoen heeft kunnen vormen, ziet Rheko de toekomst met veel
vertrouwen tegemoet.
 Meer positief nieuws.
De velden van Rheko worden aangepast zodat in september alle teams op een klein veld, (40 x
20) gaan spelen. De velden voor het eenvakskorfbal worden verplaatst.
 Nederland wordt getroffen door het corona virus.
Rheko volgt het advies van het kabinet en het NOC*NSF op.
Zodra er nieuws is zullen wij dit melden op de Website, Facebook en een info laten verschijnen.

UPDATE 23 maart 22.15 uur
De additionele maatregelen, die het kabinet 23 maart aangekondigd heeft in de strijd tegen het
coronavirus, hebben de volgende gevolgen voor onze korfbalcompetitie en -evenementen:
Oproep: sluit deuren tot 1 juni
Het KNKV roept alle korfbalverenigingen op om de deuren gesloten te houden tot 1 juni en last zelf tot
die tijd alle KNKV-bijeenkomsten en bezoeken aan verenigingen af.
Afgelasting (tweede helft) veldcompetitie
Alle geplande wedstrijden in (het tweede deel van) de veldcompetitie worden dit seizoen afgelast,
evenals alle toernooien en evenementen, behorend bij de veldcompetitie. Over de afwikkeling van de
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veldcompetitie - dus rangschikking en promotie- en degradatieregeling - besluit het KNKV uiterlijk
maandag 6 april, dezelfde einddatum die eerder aangekondigd is voor wat betreft de afwikkeling van de
zaalcompetitie.
Update en FAQ
KNKV-voorzitter Rob Meijer zal deze week nader ingaan op de impact van het coronavirus en de
bijbehorende kabinetsmaatregelen op onze korfbalverenigingen. Verder verschijnt op KNKV.nl spoedig
een FAQ-overzicht (door verenigingen veel gestelde vragen en de antwoorden hierop).
Met vriendelijke groeten,
KONINKLIJK NEDERLANDS KORFBALVERBOND

Beste Besturen,
Na overleg met de burgemeester en wethouder sport is de beslissing gevallen om de sportparken
volledig te sluiten, ook de doorlooppoortjes moeten dicht.
Er mag niet meer gekorfbald/gevoetbald/gespeeld worden op de sportparken, er zal op gehandhaafd
worden.
ALLE POORTEN MOETEN DICHT!
Vriendelijke groeten
Cathy Driessen
Senior medewerker bedrijfsvoering | Sportbedrijf Rheden
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