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     Rheko    info 21  17 – 23 januari 2022.  

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

  
 
 

Beste leden en ouders, 
 
De persconferentie bracht afgelopen vrijdag het goede nieuws dat we weer mogen gaan trainen. 
Competitiewedstrijden spelen mag nog even niet.   
Daarom gaan we vanaf deze week weer trainen volgens het trainingsschema. Elders op het info wordt 
deze nogmaals gepubliceerd. 
Op zaterdag worden de gehuurde competitie uren opgevuld met onderlinge wedstrijden. 
 
Dinsdag: Rheko dames 1 en Rheko 4 trainen in Velp 
18 – 01 
 
Zaterdag Vandaag is het programma in de Hangmat als volgt: 
22 - 01  10.00 – 11.00 uur kidsclub 
  11.15 – 12.15 uur Rheko E1, E2 en F1 gaan onderlinge wedstrijdjes spelen 
  12.15 – 13.45 uur Rheko 1 en 2 spelen een onderlinge wedstrijd. 
 
 

 Ander Rhekonieuws. 
 

• Hieronder het trainingsschema: 

 

  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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• Nominaties Rheko-(Jeugd)-Topper 2021 
 
De nominatiecommissie, bestaande uit Anke van Duren, Jetske van Amerongen en Harry Schoppers 
heeft uit de voordrachten de volgende leden van Rheko genomineerd voor verkiezing tot Rheko Topper 
2021: 
 
Bij de volwassenen: Femke Mennink, José Schutten en Onno Ettema. 
Bij de jeugd: Fleur Hartgers, Jesse Dorland en Tim Terlouw. 
De kandidaten zijn vermeld op alfabetische volgorde voornaam. 
 
Alle leden kunnen nu stemmen via de volgende link:  
https://www.thesistoolspro.com/survey/ubjaz61e4175101b17 
Bij jeugdleden mogen de ouders ook namens hun zoon of dochter stemmen. Stemmen kan t/m 
dinsdag 15 februari, maar doe het nu gelijk, zodat je het niet vergeet. Op de bestuursvergadering 
van 16 februari bepaalt het bestuur hoe de uitslag bekend gemaakt zal worden. Dat zal afhangen van de 
dan geldende beperkingen ten gevolge van Corona. De redenen om iemand voor te dragen en te 
nomineren lees je hieronder. 
 
 

Kandidaten voor RHEKO-TOPPER (19 of ouder op 1 januari 2021) 

 
Femke Mennink 
Femke is een hele aardige vrouw en zij heeft samen met José een groot aandeel gehad in de 
speculaasactie van dit jaar. Een pittige taak, die niet veel mensen over zouden willen nemen. 
 
José Schutten 
José is enorm druk geweest voor Rheko. Naast dat ze het voorzitterschap op zich genomen heeft, is zij 
de motor achter de speculaas actie, fluit ze nog regelmatig. 
 
Onno Ettema  
Heeft samen met Rogier en Gerda de kidsclub en samen het Hans Mandenmakers de 
sponsorcommissie nieuw leven ingeblazen. 
 
 

Kandidaten voor Rheko-jeugd-TOPPER (18 of jonger op 1 januari 2021) 
 

Fleur Hartgers 
Fleur is ondanks haar jeugdige leeftijd al vaak aanwezig als begeleider van de kidsclub. Super dat ze dit 
al doet. 
 
Jesse Dorland 
Jesse is dit jaar zowel gaan trainen geven aan 2 teams als gaan fluiten bij de jeugd. Wanneer er ergens 
hulp wordt gevraagd meldt Jesse zich bijna altijd aan. Hij is gewoon een topper. 
 
Tim Terlouw 
Een betrokken en actief lid. Hij is veel aanwezig want naast spelend lid traint en coacht hij met veel 
liefde, passie en plezier de C1. Hij staat elke week paraat bij verschillende teams om reserve te staan en 
is daarbij aanvoerder van Rheko 2.Hij heeft zich als een van de eerste aangemeld als coronapas 
scanner. Een betere omschrijving van een echte topper is er niet. 
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