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     Rheko    info 18  9 – 15 december 2021.  

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

  
 
 

Beste leden en ouders, 
 
Na de aanscherping van de coronaregels met ingang van zondag 28 november 17.00 uur heeft Rheko 
het volgende besloten: 
 

Geen competitiewedstrijden, wel trainen op zaterdag 
We gaan aankomende zaterdagen geen wedstrijden spelen tegen andere verenigingen. Wel gaan alle 
teams op zaterdag trainen in de Hangmat. Dat is de conclusie van overleg tussen jeugdcommissie, 
seniorencommissie en het bestuur.  
 
Als we de wedstrijden wel door laten gaan, valt een deel van onze teams buiten de boot en is er geen 
ruimte om te sporten op zaterdag. Bovendien wordt de druk op onze wedstrijdsecretariaten enorm want 
er komt nu extra veel bij kijken. Daarnaast krijgen we nu al veel afmeldingen door quarantaines en wordt 
het sowieso uitdagend om voldoende spelers op de been te krijgen om te kunnen spelen. 
 
Als we op zaterdag de mogelijkheid bieden om te trainen, kan iedereen in ieder geval eenmaal per week 
trainen. We verwachten op deze manier dat ook de binding blijft. Wekelijks gaan we een verschillend 
trainingsrooster aanbieden, om samen leuke en uitdagende trainingen te geven aan alle leden van 
Rheko.  
 
Namens het Bestuur, 
Vincent Koch 
 
 

Vrijdag: Oud papier actie!  
10 – 12 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: 
Jens Dekker, Johannes vd Weij, Alfred Leeuwenburgh, Louis Rabeling, Peter Breedveld. 

 
   
Zaterdag: Programma voor vandaag  
11  -12  10 – 11 uur Kidsclub 

11.15 – 12.15 uur F1, E1, E2,  
12.15 – 13.15 uur D2, D1,C1,  
13.15 - 14.30 uur B1, A1, S4 
14.30 - 16 uur S1, S2, S3, SD1 

 
  
Woensdag: Het bestuur vergadert. 
15 – 12 
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 Ander Rhekonieuws. 
 

 Corona toegangsbewijs (CTB) 
Betreft de toegang tot de sporthal op zaterdag: vanaf heden controleren wij iedereen van 18 jaar en 
ouder op een geldig CTB. 
Daar trainers ook regelmatig in de kleedkamers komen én in samenspraak met het sportcafé van de 
Hangmat, waar bij beiden een CTB verplicht is, kiest Rheko er voor om iedereen te controleren. 

 
 TE KOOP 

De werkgroep sinterklaasactie heeft nog een aantal producten over die ze nog graag willen verkopen.  
Er zijn nog beschikbaar: 
stukken gevuld van 200 gram à  € 1,25 
pakjes met 7 speculaaspopjes van ongeveer 15 cm groot à  € 1,50 
zakken 300 gram kruidnoten à  € 1,50 
kleine chocolade letters van 40 gram à  € 0,50 
 
Heeft u interesse stuur dan een mailtje naar sinterklaasactie@rheko.nl of neem contact op met Sanne, 
Gertilde, Femke , Henk of José van de werkroep 
 
 

 Rheko Topper en jeugdtopper  

Wie verdienen het grootste compliment en worden de  
 

RHEKO-JEUGD-TOPPER 
 en   

  RHEKO-TOPPER 
van het jaar 2021 

en daarmee de opvolgers 
van Anke van Duren en        
Jetske van Amerongen 

 
Vanaf deze week kan ieder Rheko-lid twee leden voordragen om voor het reuzencompliment 
‘TOPPER’ in aanmerking te komen. Omdat er vorig jaar vanwege de Corona geen verkiezing is 
geweest mogen nu kandidaten worden voorgedragen vanwege verdiensten in 2020 en/of 2021. 
 
De spelregels 

 De kandidaat voor Rheko-topper was 19 jaar of ouder op 1 januari 2021. 

 De kandidaat voor Rheko-jeugd-topper was 18 jaar of jonger op 1 januari 2021. 

 Het gaat om die leden die een heel goede bijdrage hebben geleverd aan Rheko in de het jaar 
2020 en/of 2021. Het gaat dus bijvoorbeeld om iemand die: 
- in deze jaren ondanks Corona heeft gezorgd voor binding met of verbinding tussen de leden 
- in deze jaren een opvallend leuke activiteit heeft georganiseerd 
- in deze jaren heel veel of iets bijzonders heeft gedaan voor de club 
- in deze jaren Rheko op een positieve wijze in de publiciteit heeft gebracht etc. 

 Alleen individuen kunnen worden voorgedragen, dus geen commissies of teams. 
 
Het voordragen van leden 
Het voordragen van leden kan tot en met maandag 13 december. Daarna bekijkt de nominatiecommissie 
welke leden zijn voorgedragen en waarom. Dit jaar bestaat de commissie uit Harry Schoppers en de 
winnaars van vorig jaar. Op basis van de motiveringen bepalen zij welke 3 leden worden genomineerd 
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voor de verkiezing tot Rheko-topper en welke 3 leden voor de verkiezing tot Rheko-jeugd-topper. De 
leden die die je wilt voordragen kun je doorgeven via het volgende webformulier. 
https://www.thesistoolspro.com/survey/xo6wd61977f255201a 
 
Je stem uitbrengen 
Op zondag 19 december worden de namen van de kandidaten met motivering door de 
nominatiecommissie bekend gemaakt via het info, facebook en instagram. Je kunt vanaf die datum je 
stem uitbrengen op één van de kandidaten voor Rheko-topper en één van de kandidaten voor Rheko-
jeugd-topper. 
 

 

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst (datum nog onbekend) of op een nog 
nader te bepalen ander moment worden de toppers bekendgemaakt en 
onderscheiden.  
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