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     Rheko    info 14  10 – 15 november 2021.  

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

  
 
 

Beste leden en ouders van jeugdleden graag uw aandacht voor onderstaande: 
  

 Nieuwe Corona maatregelen vanaf 6 november 
Op dinsdag 2 november heeft het kabinet onderstaande nieuwe maatregelen tegen Corona 
afgekondigd.   
-  De belangrijkste basisregels blijven van kracht, waaronder het dringende advies om voor en na het  
   sporten 1,5 meter afstand van anderen te houden; 
-  Bij het betreden van een binnen-locatie op een sportlocatie geldt dat een Corona Toegangsbewijs  
   (CTB) in combi met een ID-kaart verplicht is vanaf 18 jaar; 
-   Dit geldt dus voor de volledige binnensport en ook voor kleedkamers, toiletten en kantines én de  
    buitenterrassen van buitensportlocaties; 
-  Dit geldt voor sporters en publiek, dus ook voor ouders die komen kijken bij een jeugdteam.  
-  Voor mensen met een functie op of in de sportaccommodatie geldt de CTB-verplichting niet. Dat betreft 

b.v. de halbeheerder, trainers, coaches (ook van de uitploeg), scheidsrechters, beoordelaars, 
haldienst etc. 

-  Ouders en begeleiders die meerijden naar uitwedstrijden, moeten als publiek wel een CTB tonen. 
-  een mondkapje is niet verplicht bij binnenruimtes waarvoor een CTB nodig is. 
 
Het toepassen van de corona-maatregelen bij activiteiten van sportaanbieders is primair de 
verantwoordelijkheid van de sportaanbieders, wij dus. Dat geldt ook voor het controleren van het corona-
toegangsbewijs.  De gemeente Rheden begrijpt dat de controle op CTB’s  een flinke druk geeft op ons 
als vereniging en onze vrijwilligers en stelt daarom een subsidie beschikbaar voor vrijwilligers die dit 
willen doen. Maar ondanks deze subsidie, valt en staat het bij de inzet van vrijwilligers 
  

 Gezocht: vrijwilliger voor controle op CTB’s 
We zoeken vrijwilligers die een vergoeding krijgen van € 5,- per uur netto! Wat verwachten wij van jou: 

 Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en durft mensen aan te spreken  
 Je bent in bezit van een smartphone waarop je de corona-toegangsscanner app hebt 

geïnstalleerd  
 Je bent eenmalig of vaker beschikbaar op  

o dinsdag van 17.30-21.30 uur  
o woensdag van 17.00-18.30 uur    
o donderdag van 17.30-21.00 uur    
o zaterdag vanaf 9.30 uur    
o Enkele zondagen 

 
Bij het niet vinden van (voldoende) vrijwilligers binnen onze club, kan ons de toegang tot de sporthal 
worden ontzegd. Je begrijp welke consequenties dit kan hebben. Wacht daarom niet langer en meld je 
nu aan door mij een e-mail te sturen naar Vincent Koch, vincent_koch84@hotmail.com  
  
Donderdag: Oefenwedstrijd: Rheko dames 1 – SKUNK dames aanvang 20.00 uur olv Henk Peelen 
11 - 11 

Vanwege bovenstaande oefenwedstrijd trainen de D1  en D2 niet . 
De B1-C1 trainen om 18:00 uur en  S3 - A1 om 19:00 uur. 
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Vrijdag: Oud papier actie!  
12 – 11 Deze vrijdag is er weer OPA. Wil iedereen ervoor zorgen dat de papiercontainer of dozen 

 papier goed vastgebonden ( niet te zwaar) om 18:00 uur aan de weg staat.  
Rheko wijk globaal tussen de Oranjeweg(oneven nummers) en de IJsselsingel, Brinkweg  
en de Roggeweg.  

  
De volgende helpers zijn deze keer aan de beurt: 
Jaco Jurriens, Jan Erpeka, Jolanda Kruithof, Jarno Hoogendoorn, Jos van Domburg 

 
Zaterdag: Kraamverkoop en oefenwedstrijden in de Hangmat 
13 - 11 

Voor aanstaande zaterdag heeft werkgroep sinterklaasactie een kraamverkoop 
georganiseerd. 
Kraam 1 staat naast Albert Heijn met uitzicht op de markt.  
Kraam 2 staat naast de leeuw op het meester B van Leeuwenplein 
 
Hieronder de bezetting van de kramen : 
Kraam 1: naast Albert Heijn 
 
08:00- 09.00 uur de werkgroep zelf 
09:00- 10.30 uur Moeder van Jasper Harwig 
09:00 - 11.00 uur Joke Hendriks 
10.30 - 12.30 uur Vincent Koch 
11.00 - 13.00 uur Edgar Roos 
12.30 - 14.00 uur André vd Haar 
13.00 - 15.00 uur Martine Mekkink en Susanne Harmelink 
 
Kraam 2: naast de leeuw. 
 
08:00-10.30 Nienke Hoogstraten en Lisa Roebroek 
10:30- 12:30 Tamara Christiaanse en Femlke van Duren en Devi Klein Hesselink? 
12:30- 15:00 Marjolein Kruithof en Femke Mennink 
 
Als er nog ouders of leden zijn die willen helpen neem dan contact op met Femke 
Mennink of José Schutten 

  
   
  De onderstaande oefenwedstrijden worden gespeeld: 
 
Rheko F1 - Wageningen F1, aanvang 9.00 uur, aanwezig 8.40 uur olv José Schutten 
Rheko E2 - Wageningen E6, aanvang 9.00 uur, aanwezig 8.40 uur olv Sander Kruithof 
            E2: afwezig Julia Witteveen 
Rheko E1 - Wageningen E4, aanvang 9.00 uur, aanwezig 8.40 uur olv Jesse Dorland 
 
Rheko D2 - Wageningen D5, aanvang 11.25 uur, aanwezig 11.00 uur olv Stijn Langestraat 
Rheko D1 - Wageningen D4, aanvang 12.30 uur, aanwezig 12.00 uur olv Job Langestraat 

D1: afwezig Jet vd Borne, Guus Witteveen Reserve D1: Lisa Riebroek, Fajah van Dijk 
 
Rheko C1 - Wageningen C5, aanvang 13.35, aanwezig 13.00 uur olv Tim vd Berg 
 
Rheko 2 - DWS 2, aanvang 14.45 uur olv Martin Eelderink 
Rheko 1 - DWS 1, aanvang 16.05 uur olv Chris Odijk 
Rheko A1 - Wageningen A3, aanvang 17.25 uur, aanwezig 16.45 uur olv Vincent Koch 
Rheko 3 - Reehorst 3, aanvang 18.45 uur olv Thomas Ottevanger 
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Opstellingen en coaches bij de jeugd zijn bekend. 
Kun je niet spelen ivm ziekte bv, dan mag je je afmelden bij mij.  
Gerda, e-mail: gerdamatser@gmail.com 
 

  Ander Rhekonieuws. 
 

 Corona regels 
Als aanvulling op datgene wat bovenaan het staat. 
Willen we kunnen blijven korfballen en trainen dan zullen we ons aan de regels moeten houden. Rheko 
zit niet te wachten op een boete. De regels van de gemeente zijn bindend voor ons. Dit kan in elke 
gemeente anders zijn. Dus neem alles (OR code en legitimatie) mee om niet voor verrassingen te 
komen staan bij een uitwedstrijd. 
Hierbij dan ook een dringend verzoek aan een ieder die ouder is dan 14 jaar, zorg ervoor dat je jouw ID 
of paspoort bij je hebt.  
Iedereen vanaf 18 jaar die gaat trainen of korfballen of als chauffeur meegaat naar een uitwedstrijd denk 
aan je QR code. Zorg er dus voor dat je mobiel niet onverwacht leeg is, doe desnoods een papieren QR 
code in je sporttas. 
 
 

 Trainingsschema zaalseizoen 21/22 
Hierbij het trainingsschema voor het zaalseizoen.  
Na de publicatie van het vorige trainingsschema zijn er enkele reacties geweest. 
Dit heeft erin geresulteerd dat er op dinsdag van 20.30 tot 21.30 uur in De Dumpel te Velp wordt 
getraind ipv. 21.30 tot 22.30 uur in de Hangmat. 
Rheko 4 traint elke week in Velp met naast zich Rheko dames 1 of Rheko 3. 
Op de donderdag traint dan Rheko 3 of dames 1 naast Rheko A1 van 20.00 tot 21.00 uur. 
Voor vragen kun je contact opnemen met Vincent Koch (06-28426820) 

 

  dinsdag woensdag 
       

donderdag   Zaterdag 

RHEDEN 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6  1/3  1/3  1/3  1/2  1/2 hele zaal 

10:00 - 10:30                       Kidsclub 

10:30 - 11:00                       Kidsclub 

17:30 - 18:00             F1 - E1 - E2         

18:00 - 18:30 D1 D2 C1 F1 - E1 - E2   D1 D2   

18:30 - 19:00 D1 D2 C1       D1 D2   

19:00 - 19:30 A1 B1       B1 C1   

19:30 - 20:00 A1 B1       B1 C1   

20:00 - 20:30 S1 S2       S3/dames 1 A1   

20:30 - 21:00 S1 S2       S3/dames 1 A1   

21:00 - 21:30 S1 S2       S1 S2   

21:30 - 22:00 
  

      S1 S2   

22:00 - 22:30 
  

      S1 S2   

 
  dinsdag 

VELP 1/3 1/3 

20:30 – 21:30   Dames 1/ S3 S4 
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 Oefenwedstrijden ter voorbereiding op de zaalcompetitie 

 
Zaterdag 20 november: 
Reehorst B1- Rheko B1, aanvang 13.15 uur, vertrek 12.00 uur. 
Sporthal ‘t Riet in Ede. Auto’s: van Brunschot, de Smit, Fortuin 
 
Rheko 4 - Rivalen 2, aanvang 11.15 uur in de Hangmat olv Henk Peelen 

 
 

 Vrijwilligers gezocht voor oud papier actie. 
Wij zijn op zoek naar ouders en senioren van Rheko die mee willen helpen met de oud papier actie. 
Rheko haalt 1 keer per maand op vrijdagavond vanaf 18.00 uur met vrachtwagens papier op in Rheden. 
Ben je bereid om mee te helpen maar kun je niet iedere maand, dan hou ik daar met de planning 
rekening mee. Wil je weten hoe alles in het werk gaat, mail dan. Dan kan je een keer mee helpen.   
Je kunt je opgeven bij Jos van Domburg.  mail: j.vandomburg@hotmail.com of rheko@planet.nl 
 
 

Wedstrijdverslagen. 
 

EKC NÄÄS A1 – Rheko A1: 4-9  
Vandaag de wedstrijd tegen EKC NÄÄS. Na wat verplaatsingen en verschuivingen was het dan eindelijk 
zover. In het begin kwamen we gelijk met 2-0 achter. Daarna hielden we het in de verdediging goed 
dicht. We hadden veel kansen, maar ze gingen er in eerste instantie niet in. We gingen de rust in met 2-
1. De tweede helft vielen de doelpunten  en wonnen we de wedstrijd uiteindelijk met 4-9. We hebben dit 
seizoen mooi afgesloten en hebben de punten meegenomen naar Rheden. Speciaal dank aan Linda, 
Julie, Mees en Lieke die met ons mee wilden doen! Volgende week weer lekker in de zaal knallen! 
 
Rheko B1 – Tiel B1: 5-12 

mailto:j.vandomburg@hotmail.com
mailto:rheko@planet.nl

