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     Rheko    info nr. 12  1 – 9 november 2020.  

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

  
 
 

 

Hierbij een info met veel informatie. 
 
 
 
 

 Trainingen jeugdteams 
De jeugdteams gaan met ingang van 3 november trainen in de Hangmat. Hieronder volgt het 
trainingsschema. 
Kom pas 5 minuten voor aanvang van de training naar de Hangmat en volg de looproute. 
 
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.  

 

 
dinsdag woensdag donderdag 

De Hangmat 1/4 1/4 1/4 1/4 1/3 1/3 1/3 1/4 1/4 1/4 1/4 

17:30 - 18:00 
    

F1 E3 
 

E1 E2 
  18:00 - 18:30 D1 C1 F1 E3 

 
E1 E2 

  18:30 - 19:00 D1 C1 
   

D1 C1 

19:00 - 19:30 B1 A1 
   

D1 C1 

19:30 - 20:00 B1 A1 
   

B1 A1 

20:00 - 20:30 
     

B1 A1 

 

 

 Trainingen seniorenteams 
De senioren teams trainen de komende 2 weken nog buiten volgens onderstaand schema 
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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  
 
De volgende regels moeten daarbij in acht genomen worden: 
 

 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.  

 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. 

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.  

 
 

 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,  
 

 

 Voorbereidingen zaalcompetitie onder voorbehoud 
 

De wedstrijden van Rheko 1 en 2 tegen Apeldoorn op 7 november gaan niet door. 
 

Zaterdag 14 november 
Rheko 1 - Zwart Wit 1 

https://www.knkv.nl/faqcorona/
https://nocnsf.nl/sportprotocol
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Rheko 2 - Zwart Wit 2 
Rheko 3 - Zwart Wit 3 
 
 

 Zaalprogramma 
In de loop van volgende week zal het definitieve zaalprogramma bekend zijn. Het is echter nog even de 
vraag wanneer deze zal gaan starten. Er zijn door het KNKV al diverse scenario’s gepubliceerd als deze 
niet op 21 november kan beginnen.  
 
 

 Pubquiz 
Op zaterdagavond 31 oktober strijden 19 teams met deelnemers van Rheko 1 t/m de F1 om de winst 
van de Online Rheko Pubquiz 2020. Na 60 vragen over algemene kennis, jeugdvragen, sport, muziek, 
amusement en wereldkennis ging de familie Terlouw er met de titel vandoor!  
Marjolein en Rutger bedankt voor de organisatie. 
 

 
 
 
 
 

 Sinterklaasactie 
Afgelopen zaterdagmorgen is er door een grote groep leden huis aan huis een flyer bezorgd in Rheden 
en De Steeg. 
Leden vergeten jullie niet op de bestellijst vol te krijgen Laat je ouders eventueel de lijst meenemen naar 
hun werk.  
Mocht je nog een bestellijst of flyers willen hebben stuur dan een mailtje naar sinterklaasctie@rheko.nl 
 
Daarnaast zijn we nog op zoek naar leden en ouders die op vrijdag 13 november en/of zaterdag 14 
november willen helpen met de kraamverkoop. 
Op vrijdag is dit van 16.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 8.30 tot 13.00 uur. 

mailto:sinterklaasctie@rheko.nl
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Meldt je aan bij Susanne Harmelink als jij een paartje uurtjes wil helpen door een mailtje te sturen naar 
sinterklaasactie@rheko.nl 
 
 

 
 
 
 
Op de volgende pagina staat nog een aanbieding van Only Korfbal voor zaalschoenen. 
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