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 Bericht voor de ouders van onze (jeugd)leden 

We zijn op zoek naar corona-coördinatoren. Als coördinator ben jij het aanspreekpunt om 
tijdens de trainingen toezicht te houden op het naleven van de corona-regels en het 
aanspreken van onbevoegden. Het gaat om de dinsdag en donderdag van 17.45-19.15 uur 
en voor de woensdag van 17.15-18.45 uur. Wil jij een of enkele avond coördinator zijn, laat 
het weten aan Vincent (tel. 0628426820 / vincent_koch84@hotmail.com).  

 
 

 Trainen bij Rheko.  
Door de aanpassing van de Corona regels is het mogelijk om weer te gaan sporten. Hierbij 
wordt onderscheid gemaakt tussen: 

 Leden tot en met 26 jaar 

 Leden vanaf 27 jaar en ouder 

In deze update van het protocol zullen we verder ingaan hoe wij binnen Rheko invulling 
geven aan deze wijziging. Natuurlijk blijven voor beide groepen de basis regels van kracht. 
Deze zijn: 

Voor iedereen geldt: 

 Blijf bij klachten (zoals koorts, hoesten, verkoudheid, zere keel) thuis en laat u testen. 

 Blijf thuis als een huisgenoot klachten heeft (zoals koorts, benauwdheid). Als uit de 
test blijkt dat uw huisgenoot geen corona heeft, bent u weer welkom. 

 De kantine en kleedkamers zijn dicht. 

 Je bent max 5 minuten voor de training aanwezig en na de training gaan we gelijk 
naar huis.  

 Er mogen geen ouders aanwezig zijn bij de training. 

 Was regelmatig uw handen met zeep. 

 Gebruik je gezonde verstand en help elkaar met het volgen van de regels. 

 Houd je aan de looprichtingen die aangegeven zijn. 

 Desinfecteer je handen bij aankomst op het sportpark. 

 Raak je toch besmet, geef dit dan zo snel mogelijk door aan het bestuur, zodat wij 
kunnen bekijken welke acties gewenst zijn binnen de vereniging 

Sporten door leden tot en met 26 jaar 
Buiten mag de jeugd tot en met 26 jaar op sportaccommodaties in teamverband blijven 
sporten zonder dat ze anderhalve meter afstand in acht hoeven te nemen.  

Sporten door leden van 27 jaar en ouder 
Iedereen vanaf  27 jaar mag alleen sporten op anderhalve meter afstand en alleen 
individueel of in teamverband met niet meer dan twee personen. De tweetallen mogen 
gedurende de training niet van samenstelling wisselen. De onderlinge afstand tussen de 
sporters van een tweetal is tenminste 1,5 meter. De afstand tussen de verschillende 
tweetallen dient meer dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming. Om 
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instructie te geven aan een tweetal mag een trainer van tweetal naar tweetal, mits tenminste 
1,5 afstand van ieder tweetal wordt gehouden. Groepsinstructie aan meerdere tweetallen in 
één keer mag niet. 
 

Avondklok 
Aangezien de avondklok op dit moment nog wel van kracht is, hebben we moeten schuiven 
in het trainingsschema. Zodra de avondklok afgeschaft wordt, zullen we een nieuw schema 
maken. 
 

Hierbij het schema vanaf 3 maart 2021: 

dinsdag woensdag donderdag

17:30 - 18:30 Rheko F1 - E1-E2-E3

18:00 - 19:00 Rheko A1-B1-C1-D1 Rheko A1-B1-C1-D1
19:15 - 20:30 Rheko 1-2-3 (tot 27 jaar) Rheko 1-2-3 (tot 27 jaar)
19:15 - 20:30 Rheko 1-2-3 -5 (27 jaar en ouder) Rheko 1-2-3-5 (27 jaar en ouder) In tweetallen

19:30 - 20:30 Rheko 4 Rheko 4  

Hoewel wij het ons realiseren dat het vervelend is dat sommige leden niet met hun 

eigen team mogen trainen en alleen in tweetallen wat mogen doen gaan wij ervan uit 

de regels opgevolgd worden.  

Op de website https://www.knkv.nl/faqcorona/ staat de corona update van het KNKV 

 

 Bericht voor onze (jeugd)trainers 
Zaterdag 13 maart en 27 maart van 13.00-14.30 uur vinden de 2e en de 3e bijscholing plaats 
o.l.v. André. Thema’s zijn dit keer het aanvalsspel (13-3) en de verdediging (27-3). 
Aanmelden s.v.p. bij Vincent 
 
 

 Oud Hollandse Spelletjes 
Zaterdag 27 maart van 10:30 tot 12:00 uur is er een activiteit, oud Hollandse spelletjes voor 
de jeugdleden. Verdere informatie volgt maar noteer deze datum alvast.  
 

 Ledenvergadering 
De algemene ledenvergadering welke al enkele keren verplaatst is zal gehouden worden op 
dinsdag 30 maart 2020 aanvang 20.30 uur. Deze zal helaas online gaan plaatsvinden. 
Hij moet statutair plaatsvinden voor 1 april 2021. 
De stukken heeft iedereen begin december al ontvangen maar volgend weekeinde ontvangt 
een ieder een eenvoudigere versie.  Een belangrijk agendapunt zal zijn de contributie in 
deze coronatijd en het jubileum. 
Ben jij erbij op dinsdag 30 maart stuur dan alvast een mailtje naar rheko@planet.nl om je 
aan te melden. Enkele dagen voor de vergadering ontvang je dan de link.  
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