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website : http://www.rheko.nl

In memoriam Willem Liet
Vandaag ontvingen wij het droeve bericht dat Willem Liet is overleden.
Getrouwd met Gerda en vader van Lydia en Carla.
Beide dochters gingen korfballen en Willem en Gerda waren trouwe supporters. Willem was iemand die
de handen uit de mouwen stak en al gauw ging hij mee helpen bij de vele klussen bij Rheko.
Altijd bereid om te helpen, handig, wel een eigen mening, zeer precies.
Willem was fanatiek, bij het jeu de boulen spatten de vonken er soms van af. Ook bij het klaverjassen
was Wim van de partij, samen met Henk Timmer, altijd gezellig en regelmatig een biertje.
Van oorsprong voetballer bij vv Rheden, maar later dacht hij ook van korfbal verstand te hebben.
Het woord “Rondspelen” was een signaal aan trainer en spelers dat het beter moest. Het draaien
rondom de paal vond hij maar niets.
Gerda en Willem waren nagenoeg bij alle wedstrijden van Rheko 1 en 2 aanwezig. En daarna gezellig
naar de kantine, een paar biertjes, een rondje bitterballen en de wedstrijd evalueren.
De laatste jaren kwam Willem niet meer, de gezondheid liet het niet toe.
Willem zal altijd in onze herinnering blijven, wat was hij een markant figuur.
Rheko is je dankbaar voor wat je allemaal hebt gedaan.
Wij wensen Gerda, Lydia, Carla en de verdere familie veel sterkte toe.
Bestuur Rheko

Van het bestuur
Beste allemaal,
Wat maken we toch met z‟n allen een bijzondere - en onzekere tijd door. Dingen die voor ons zo
vanzelfsprekend waren, zijn dat niet meer en we zijn op onszelf of op elkaar aangewezen. We maken
ons misschien zorgen over onze gezondheid of die van een dierbare. We zien onze collega‟s,
klasgenoten en teamgenoten niet meer. En we zijn er nog niet. We moeten tot 1 juni geduld hebben
voordat we weten hoe het verder gaat. Het voelt onwerkelijk.
Alle maatregelen die de overheid heeft genomen, hebben, zoals jullie weten ook gevolgen voor ons als
korfballers. Vanuit het KNKV hebben we het bericht ontvangen dat er dit seizoen geen competitie meer
gespeeld gaat worden. Op 6 april neemt het KNKV een besluit over de afronding van de lopende
competities. We houden jullie uiteraard op de hoogte.

Rheko Info seizoen 2019-2020

1

Ook heeft het KNKV alle verenigingen gevraagd om tot 1 juni niks te organiseren. Hier houden wij ons
uiteraard aan. Er zijn dus geen wedstrijden meer en voorlopig ook geen trainingen. Over activiteiten die
na 1 juni op de planning staan hebben we nog geen besluit genomen.
Door dit bericht willen we jullie ook een hart onder riem steken. Het duurt nog even voor we elkaar weer
lijfelijk kunnen zien, maar gelukkig hebben we tegenwoordig goede middelen om via een
videoverbinding contact met elkaar te hebben. We hopen dat jullie deze mogelijkheden volop zullen
gebruiken, zodat we elkaar niet uit het oog zullen verliezen!
We wensen jullie allemaal heel veel sterkte de komende tijd. We hopen jullie voor de zomer nog een
keer op het korfbalveld te kunnen zien!
En het kan niet vaak genoeg gezegd: Zorg goed voor jezelf en elkaar!
Korfbalmateriaal
Het bestuur heeft afgelopen week besloten dat we het korfbalmateriaal gaan uitlenen aan onze leden.
Heb jij hier interesse in stuur dan een mailtje naar rheko@planet.nl
Contributie en lidmaatschap
Voordat het bestuur de contributie gaat aanpassen voor de maanden april, mei en juni moeten er eerst
een aantal zaken duidelijk zijn zoals bijvoorbeeld wat gaat de gemeente doen met de zaal en veldhuur.
Normaal gesproken gaan we medio april starten met de voorbereidingen voor het volgende seizoen daar
het korfbaljaar eindigt op 30 juni 2020.
We gaan er vanuit dat iedereen lid blijft van Rheko zoals hij/zij dat nu ook is. Gaat er aan jouw
lidmaatschap iets veranderen stuur dan een mailtje naar joseschutten@chello.nl
Velden
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.
Actief blijven.
Via de diverse social media kanalen en internet worden er diverse links gedeeld met sportieve
activiteiten.
Ga eens op internet kijken bij onder andere
https://www.knkv.nl/nieuws/initiatieven-om-te-blijven-korfballen-en-meer.
Als jij op deze pagina kijkt welke ideeën heb jij dan om de band met Rheko te behouden.
Het grote korfbalboek: https://www.youtube.com/channel/UCk-SRg46rO7Zul4CAymUZFQ
Kijk bij de korfonachallenges
De Cirkel plaatst ook dagelijks een work out
https://www.facebook.com/decirkelrheden/videos
Thijs Broenink en Rick Verdouw van Oost Arnhem geven op woensdagavond een work out.
Work out 3: https://youtu.be/nHMLQNTHzxY
Work out 2: https://youtu.be/d9RzHv-k_XQ
Work out 1: https://youtu.be/Tqr1Ynxhu4c
Quiz: Fluitje van een cent – deel 1
Nu de competitie en de trainingen geheel stil liggen zijn we onvrijwillig ook niet met onze sport bezig. Dit
geld voor de spelers en toeschouwers maar ook voor de scheidsrechters. Vanuit het arbitrage team bij
het KNKV is daarom een quiz gestart om toch met de sport en spelregels bezig te zijn. De quiz is
opgezet vanuit de rol als scheidsrechter, dus als je de vragen gaat beantwoorden moet je als
scheidsrechter de situatie bekijken. Heel goed voor onze jeugdscheidsrechters, maar zeker ook voor alle
andere leden. Onderstaande de vragen van deze week. Als je via de onderstaande link de vragen
beantwoord kun je een prijs winnen. Je moet dan wel uiterlijk as vrijdag 10 april de vragen op de site
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beantwoord hebben. In beginsel zijn er 4 quiz ronden, maar wellicht wordt dit verlengd als er veel animo
voor is. Succes allemaal
Link naar de website: https://www.knkv.nl/node/21280

Oud papier wordt er tijdelijk, in ieder geval tot en met 16 april, niet opgehaald, wij willen een ieder
vragen om het papier te bewaren in dozen. Zodra SUEZ weer in opdracht van de gemeente oud papier
mag gaan ophalen hoort/leest u dat van ons.

Geboren:
Op 23 maart is Wout geboren, zoon en broertje van Elwin, Nienke en Mats.
Namens Rheko gefeliciteerd.

https://www.knkv.nl/nieuws/coronavirus-updates

Op bovenstaande link kun je de diverse mededelingen omtrent de corona crisis van KNKV lezen.
Hieronder de up date van 7 april:
In navolging van de kabinetsmaatregelen tegen het coronavirus heeft het KNKV in de afgelopen weken
enkele ingrijpende besluiten moeten nemen over de Nederlandse korfbalcompetitie. Over de afwikkeling
van de veld- en zaalcompetitie 2019/2020 heeft het Bondsbestuur maandag 6 april het volgende
besloten:
Veldcompetitie
Beschouwd als niet gespeeld
De gehele veldcompetitie 2019/2020 wordt beschouwd als niet gespeeld. Van deze competitie is slechts
de helft - of iets meer - afgewerkt en daarom is het Bondsbestuur van mening, dat hieraan geen waarde
kan worden toegekend. Er zijn dus geen kampioenen en degradanten. Over de indeling van de
veldcompetitie van volgend seizoen doet het Bondsbestuur te zijner tijd nadere mededelingen.
Zaalcompetitie
Stand is eindstand (let op: lees ook tweede alinea)
In het top- en wedstrijdkorfbal in de zaalcompetitie geldt dat de momenteel bereikte stand als eindstand
telt. Daarbij treedt de promotie- en degradatieregeling in werking.
Slotfase Korfbal League, Hoofdklasse en Topklasse Dames nog open
Het Bondsbestuur wil de kleine mogelijkheid dat de play-offs, play-downs en de finales nog gespeeld
kunnen worden - in welke vorm dan ook - open houden tot het eerstvolgende besluit van het kabinet in
de week voor 28 april. Over deze optie gaat het KNKV de komende dagen met de betrokken
verenigingen in gesprek. Mochten deze competities niet uitgespeeld kunnen worden, dan beslist het
Bondsbestuur zo snel mogelijk, nadat het kabinet helderheid heeft gegeven, over de consequenties.
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Wedstrijdkorfbal
Zoals hierboven aangegeven, is bij het wedstrijdkorfbal de huidige stand de eindstand en vindt
overeenkomstig de geldende promotie-degradatieregeling promotie en degradatie plaats. Over de
precieze gevolgen voor alle teams volgt op korte termijn informatie.
Optie invoegen tussenklasse, uitvraag verenigingen en Bondsraad
Het bestuur is van mening dat het besluit „stand is eindstand‟, in deze voor het grootste deel afgewerkte
zaalcompetitie, leidt tot de minste sportieve schade. Een manier om de sportieve schade verder te
minimaliseren zou zijn: het invoegen van een klasse tussen de Korfbal League en Hoofdklasse. Het
invoegen van deze tussenklasse zou vanaf onderop leiden tot de doorstroom van de beste teams van de
diverse klassen en tot een betere competitive balance.
Het daadwerkelijk tot uitvoering brengen van dit scenario zou een wijziging in de competitiestructuur met
zich meebrengen. Het Bondsbestuur vindt het niet gepast om deze door te voeren zonder overleg met
de verenigingen, Bondsraad en de reglementscommissie. Het Bondsbestuur gaat de verenigingen en
Bondsraad hierover middels een enquête bevragen. Bijgevoegd bij de enquête zijn scenario‟s van zowel
het huidige voorgenomen besluit, als van de impact van een eventuele nieuwe klasse.
De enquête wordt uiterlijk donderdag 9 april uitgezet en de verenigingen krijgen tot en met 16 april de tijd
deze enquête in te vullen. Deze termijn is zo kort, omdat de verenigingen moeten kunnen beginnen met
de inhuur van de zalen voor de zaalcompetitie 2020/2021 en daarvoor is een tijdige zaalindeling
noodzakelijk. De resultaten van de enquête worden besproken in het Bondsbestuur en de uitkomst
daarvan zal het bestuur zo snel mogelijk kenbaar maken.
Meer informatie
Dit besluit heeft op het overgrote deel van onze verenigingen invloed en het lukt ons niet om op alle
komende vragen persoonlijk antwoord te geven. Hiervoor vragen wij begrip van de betrokken
verenigingen, korfballers en fans. De meest gestelde vragen - en antwoorden - worden gebundeld in de
lijst met veelgestelde vragen en antwoorden.
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