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     Rheko    info nr. 11  22 - 31 oktober  2020.  

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

  
 
 

 

 

 Rabo ClubSupport. Je kunt nog 3 dagen stemmen op Rheko. 
Rheko heeft zich aangemeld voor deze actie van de Rabobank, regio Arnhem en omstreken. Tot en met 
zondag 25 oktober kunnen leden van de Rabobank een stem uitbrengen. Geef jij jouw stem aan 
Rheko, vraag ook je familie en vrienden die lid zijn van de Rabobank regio Arnhem en omstreken om op 
Rheko te stemmen.  

 
 

 Sinterklaasactie CKC Rheko 

Vorige week hebben alle spellende leden een bestellijst ontvangen en enkele flyers. 
Mocht je nog een extra bestellijst of flyer willen hebben neem dan contact op Trudy Jurriens telnr. 06-
612272602     
De bestellijst is er ook in een digitale versie net als de flyers. Wil je een bestellijst of een flyer digitaal 
ontvangen stuur dan een mailtje naar sinterklaasactie@rheko.nl 
  
Vanwege Corona is er dit jaar geen huis aan huis verkoop maar staan we op 13 en 14 november op 2 
plaatsen in het dorp met een mooie Rheko kraam. 
Om de actie goed bij de inwoners in Rheden en de Steeg te brengen gaan we op zaterdag 31 oktober 
huis aan huis een flyer bezorgen. We mogen helaas nog niet korfballen op de zaterdag, maar we mogen 
wel wandelen en fietsen met elkaar en de flyers rondbrengen.  
Inwoners van beide dorpen kunnen ook nog via die flyer bestellen. 
  
We willen dit met alle teams, van Rheko 1 tot en met Rheko F1 gaan doen, jeugd onder begeleiding van 
ouders en trainer/coaches net als bij de huis aan huis verkoop. We starten om 10.00 uur vanaf de 
parkeerplaats bij de Hangmat waarna elk team in een gedeelte van Rheden of De Steeg gaat bezorgen. 
Kom allemaal op de fiets. Uiterlijk 11.30 uur wordt iedereen weer terug verwacht bij de Hangmat. 
  
Alle hulp is welkom, is niet alleen gezellig maar zijn we ook zo klaar. 

  
Mochten er nog vragen zijn dan hoor of lees ik, José Schutten die graag, telnr. 06-20992604 of een 
mailtje naar sinterklaasactie@rheko.nl 

 

 Van het bestuur 
De gemeente hoopt met ingang van januari 2021 weer oud papier op te kunnen gaan halen met de 
vrijwilligers van de diverse verenigingen. De meeste OPA helpers van Rheko zijn bereid om dan weer 
mee oud papier op te gaan halen. Onder voorbehoud dat het op dat moment met de coronaregels ook 
mogelijk is.  
 

mailto:rheko@planet.nl
http://www.rheko.nl/
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 Nieuws over de trainingen bij Rheko  
 

 Beste jeugdleden, ouders en verzorgers. 
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Het bestuur en senioren- jeugd commissie Rheko heeft gekeken op welke manier wij toch kunnen blijven 
trainen, ondanks de aangescherpte regels.  
Het is mogelijk om te blijven trainen maar daarvoor is het wel belangrijk dat wij met elkaar ons aan een 
aantal regels houden. Ten eerste om de gezondheid van ons allen te blijven bewaken en ten tweede om 
ook onze verantwoordelijkheid te nemen t.a.v. de bestrijding van het virus. 
Daarom is het volgende besloten. 
De Jeugd kan blijven trainen. Of dit 1 of 2x in de week is, hangt af van de trainers. Zij zullen jullie via de 
groepsapp op de hoogte houden.  
Het is de bedoeling dat wij 3 november de zaal in gaan. Op dit moment is het nog niet duidelijk wat er 
met de zaal competitie gaat gebeuren. Zodra dit duidelijk is zullen wij u informeren over eventuele 
aanpassingen.  
Nog even kort de algemene regels.  

 De kinderen blijven thuis indien zij of huisgenoten klachten hebben. Je meldt je conform normale 

afspraken af bij je trainer.  

 De kinderen houden 1,5 meter afstand van de trainer. 

 Na de training worden de spullen ontsmet en opgeruimd ( let op de afstand ) en gaan we gelijk 

naar huis.  

 Er mag geen gebruik gemaakt worden van kantine en/of kleedkamer. Er mag alleen gebruik 

gemaakt worden van het toilet indien dit echt noodzakelijk is. 

 Er mag geen publiek aanwezig zijn tijdens de training.  

 Kom pas vlak voor de training op het sportpark en verlaat ook direct na de training en het 
opruimen weer het sportpark. Blijf niet in een groep napraten na de training, dit is niet 
toegestaan.” 

 

VELD 
Trainingsschema is bekend. 

 
 

 Beste seniorenleden, 
 
Het bestuur en senioren- jeugd commissie Rheko heeft gekeken op welke manier wij toch kunnen blijven 
trainen, ondanks de aangescherpte regels.  
Het is mogelijk om te blijven trainen maar daarvoor is het wel belangrijk dat wij met elkaar ons aan 
aantal regels houden. Ten eerste om de gezondheid van ons alle te blijven bewaken en ten tweede om 
ook onze verantwoordelijkheid te nemen t.a.v. de bestrijding van het virus. 
Daarom hebben we het volgende besloten. 
De senioren kunnen blijven trainen in ieder geval tot 1 november op het veld. In onderstaand ovezicht 
staan ook aangepaste trainingstijden. Er wordt op dit moment overleg gevoerd met Sportbedrijf Rheden 
of we daarna de zaal in mogen.  
De volgende regels moeten daarbij in acht genomen worden: 
 
Veld 

 Er zal in 4 tallen getraind worden die conform onderstaande plaatje verdeeld over het veld 

geplaatst worden. 

 Deze 4 tallen moeten herkenbaar trainen. Je krijgt daarom per 4 tal een kleur hesje die je over je 

eigen kleding aantrekt. Deze hesjes zullen door de vereniging aangeschaft worden. Er mag 

tijdens de training niet gewisseld worden binnen de 4-tallen.  

 Het 4-tal moet op minimaal 1,5 meter van elkaar en andere 4-tallen blijven. Kijk bij het plaatsen 

van de korven goed naar de afstand.  

 Er mag geen gebruik gemaakt worden van kantine – kleedkamer. Er mag alleen gebruik gemaakt 

worden van de toilet indien dit echt noodzakelijk is. 

 Er mag geen publiek aanwezig zijn tijdens de training.  
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 Na de training wordt in 4-tallen de spullen ontsmet en opgeruimd ( let op de afstand ) en gaan we 

gelijk naar huis.  

 De trainers / teamverantwoordelijke verzamelen de hesjes en leggen deze in het materialen hok. 

 Kom pas vlak voor de training op het sportpark en verlaat ook direct na de training en het 
opruimen weer het sportpark. Blijf  niet in een groep napraten na de training, dit is niet 
toegestaan.” 
 

Er is tijdens deze avonden geen aparte Corona verantwoordelijke. We gaan ervan uit dat iedereen de 
regels naleeft. De trainers zullen hier ook op toezien.  Mochten er toch nog vragen zijn, kun jullie contact 
opnemen met Martine.  
 

4 tal 4 tal 4 tal 4 tal 4 tal 4 tal 4 tal 4 tal

20:15 - 21:15 RHEKO 5 RHEKO 4 RHEKO 3 RHEKO 4

4 tal 4 tal 4 tal 4 tal 4 tal 4 tal 4 tal 4 tal

4 tal 4 tal 4 tal 4 tal 4 tal 4 tal 4 tal 4 tal

20:30 - 22:00 RHEKO 2 RHEKO 1 RHEKO 2 RHEKO 1

4 tal 4 tal 4 tal 4 tal 4 tal 4 tal 4 tal 4 tal

Dinsdag Donderdag

De Korf De Korf  

 
 
Corona 
https://www.knkv.nl/faqcorona/ 
 
Op deze pagina vind je de actuele informatie met betrekking tot de kabinetsmaatregelen van dinsdag 13 
oktober, die als doel hebben om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De vragen worden 
in de komende dagen nog aangepast en aangevuld, aangezien het KNKV momenteel nog niet alle 
informatie heeft om op alle vragen een kloppend en helder antwoord te kunnen formuleren. Bij alle 
nieuwe vragen zal het KNKV een datum en tijd toevoegen. 
De basis voor het KNKV is het protocol van NOC*NSF,  
 

Laatste update: donderdag 15 oktober 19.30 uur 

 
In het algemeen geldt: de grenzen van de verkregen ruimte moeten niet opgezocht worden. 

Voor teams in de A-jeugd en jonger geldt (veld & zaal): 

 Qua trainingen zijn er geen beperkingen; 
 Onderlinge wedstrijden binnen de vereniging zijn toegestaan; 
 Gezondheidscheck voorafgaand aan de training; 
 Kleedkamers en kantines zijn vanaf heden gesloten; 
 Spelers die uitkomen in de A-jeugd en 18 jaar of ouder zijn, mogen meetrainen met de A-jeugd 

mits deze groep in ruime minderheid vertegenwoordigd is. 

Voor teams in de senioren geldt (veld): 

https://www.knkv.nl/faqcorona/
https://nocnsf.nl/sportprotocol


Rheko Info seizoen 2020-2021 

 

 

 

  

5 

 Er mag in groepen van 4 personen gesport worden. Deze viertallen moeten onderling en ten 
opzichte van andere groepen anderhalve meter afstand houden. Er moet altijd aan de 
afstandsvoorwaarden worden voldaan; 

 De viertallen mogen gedurende de trainingen niet wisselen; 
 De viertallen moeten duidelijk herkenbaar zijn, bijvoorbeeld door middel van hesjes; 
 Elke sporter en trainer houdt – ook tijdens de training – anderhalve meter afstand ten opzichte 

van elke medesporter; 
 Onderlinge wedstrijdjes en partijvormen zijn niet toegestaan; 
 Op één korfbalveld zijn maximaal vier trainers aanwezig; 
 Gezondheidscheck voorafgaand aan de training; 
 Kleedkamers en kantines zijn vanaf heden gesloten. 

 
 

 Voorbereidingen zaalcompetitie onder voorbehoud 
 

Zaterdag 7 november 
KV Apeldoorn 1 - Rheko 1 
KV Apeldoorn 2 - Rheko 2 

 
Zaterdag 14 november 
Rheko 1 - Zwart Wit 1 
Rheko 2 - Zwart Wit 2 
Rheko 3 - Zwart Wit 3 

 
 
 
 

 
 

Rheko Sinterklaas-actie 
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Na de grote successen van de afgelopen jaren ontvangen jullie komende week weer de bestellijsten 
voor de jaarlijkse Rheko Sinterklaas-actie. Via de bestellijsten verkopen we speculaastaart, chocolade 
figuren, speculaaspop en de gevulde jute zak! Verkoop zoveel mogelijk aan iedereen die je kent. 
Bijvoorbeeld aan opa’s en oma’s, tantes, kennissen of vriendinnen! Heb je na het lezen van de flyer nog 
vragen? Vraag het je teamouder of mail naar sinterklaasactie@rheko.nl. 
 
Flyer voor bedrijven 
Dit jaar ontvang je ook een flyer waarmee jij of jouw ouders bedrijven kunnen benaderen. Zo bied je 
bedrijven een leuk idee om hun personeel met Sinterklaas te verrassen met een leuke jute zak!  
 
Dit jaar zal er vanwege Corona geen huis aan huis verkoop zijn. In plaats daarvan zullen we op vrijdag 
13 en zaterdag 14 november op 2 plaatsen in het dorp met een kraam staan om te verkopen. 
Hiervoor wordt eind oktober/begin november een flyer huis aan huis bezorgd. 
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