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     Rheko    info 15  16 – 22 november 2021.  

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

  
 
 

Dinsdag: vandaag trainen Rheko 3 en 4 in Velp van 20.30 tot 21.30 uur  
16 – 11 
 
Woensdag: Het bestuur vergadert om 19.30 uur in de Korf. 
17 - 11 
 
Zaterdag: De volgende oefenwedstrijden worden er gespeeld. 
20 – 11  

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 

  Opstelling: Henk, Jens, Harry, Jos, Ronald, Arjaan, Carla, José,  
aanvulling vanuit dames 1 

 
  DOS-WK 2 - Rheko 2  aanvang 15.00 uur in de Diekmanhal in Enschede 

DOS-WK 1 - Rheko 1  aanvang 16.30 uur in de Diekmanhal in Enschede 
 

 Ander Rhekonieuws. 
 Coronaregels. 
Helaas zijn sinds afgelopen zaterdagavond de corona regels weer aangescherpt. 
Het belangrijkst wat er voor ons is veranderd is dat er geen publiek en ouders meer aanwezig mogen 
zijn bij de training en de wedstrijd.  
 
Rheko heeft navraag gedaan bij de gemeente/ het Sportbedrijf wat te doen met ouders die 
meekomen met een team als chauffeur. Hierop ontvingen wij onderstaand antwoord  
Voor strikt noodzakelijke “rij-ouders” van uitspelende teams geldt dat zij „functioneel‟ zijn. 
Zij kunnen op de tribune plaatsnemen. 
Wel geldt voor hun: 
- Zo min mogelijk ouders mee 
- CTB controle is voor deze ouders verplicht  

  
Daarnaast ontvingen we onderstaand antwoord op de vraag wat te doen met de ouders van de 
kidsclub op zaterdagmorgen van 10 tot 11 uur in de Hangmat  
Deze ouders mogen wel aanwezig zijn en helpen met de activiteit. 
Hierbij geldt: 
- Dat de ouders een CTB dienen te laten zien bij binnenkomst sporthal 
- Maximaal 1 ouder per kind.  
 

 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  
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   (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; 
-  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. 

-  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. 
 

 Trainingsschema zaalseizoen 21/22 
Hierbij het trainingsschema voor het zaalseizoen.  
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 

 
 

 Wedstrijdverslagen. 
Rheko F1 - Wageningen F1 uitslag: 9 – 7. Vandaag speelden we om 9:00 uur een wedstrijd in onze 
Hangmat, we hadden er zin in! Wageningen had op het veld alles dik gewonnen en wij werden wel elke 
wedstrijd beter, maar we hadden nog niet gewonnen. Deze wedstrijd begonnen we met veel energie, de 
bal ging snel rond en jullie waren er verdedigend goed bij. In deze wedstrijd lieten jullie zien hoeveel 
jullie op het veld geleerd hadden, wauw wat waren jullie goed aan het verdedigen en speelden jullie 
goed samen zeg! Sterre liep heel snel vrij en kreeg veel kansen. Jaylinn kon ook vandaag weer een 
doelpunt maken. Sep pakte er weer veel ballen tussen uit. Marlou gooide fantastische ballen en stond er 
steeds goed tussen. Julia speelde met veel overtuiging en maakte doelpunt na doelpunt! Deze wedstrijd 
liet vooral zien dat jullie geleerd hebben om heel hard te werken mét elkaar, samen doelpunten te 
maken en plezier te maken. Wij zijn alle 3 supertrots op jullie!  
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