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 Geen trainen voor de jeugd tot en met Rheko A1 
 

Alle trainingen voor de jeugd (F t/m  A) voor aanstaande dinsdag, 25 mei en woensdag, 26 
mei zijn afgelast ivm covid uitbraak. 
 
Onderstaand bericht werd afgelopen week al via de groepsapp van de jeugdteams verspreid: 
 
Beste ouders,  
Hierbij een bericht vanuit het Bestuur en Jeugdcommissie van Rheko. 
We zijn vanuit de  GGD gebeld  met het nieuws dat iemand uit een van onze jeugdteams 
positief is getest op corona.  
De ouders van het betreffende team zijn op de hoogte gesteld door de trainers. 
Aangezien er dinsdag nog volop getraind is vinden wij het ook belangrijk om u op de hoogte 
te stellen zodat u extra alert bent op eventuele symptomen.  

 
Mocht u nav dit bericht nog vragen hebben kunt u contact opnemen met: 
José Schutten 
Anke van Duren 

 
 

 JUBILEUMSPEURTOCHT 

In het weekend van 29/30 mei organiseren we een speciale jubileum speurtocht door 
Rheden voor zowel jong als oud. Trek er al wandelend of fietsend op uit met je telefoon, op 
zoek naar QR codes met daarin het Rheko logo. Je kunt zelf kiezen of je de puzzeltocht op 
zaterdag of zondag doet, hoe laat je op pad gaat en met wie. 
 
Op de flyer op de volgende pagina staat meer informatie. 
Veel plezier allemaal. 
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 Opening pumptrack, zaterdag 29 mei 

 
 
 

Opening eerste asfalt pumptrack in aanloop naar WK BMX! 
Op zaterdag 29 mei gaat de Pumptrack in Rheden open! Het is de eerste asfalt Pumptrack die in 
aanloop naar het WK BMX wordt geopend. Ben je 26 jaar of jonger? Meld je dan aan voor de 
opening met een demonstratie van professionele BMX’ers, voormalig BMX kampioen Jelle van 
Gorkom, een clinic begeleid door een echte pro en maak ook kans op tickets voor het WK BMX! 



 
Programma     
12.45 – 13.00 uur    Inloop deelnemers opening (26 jaar of jonger) 
13.00 – 13.15 uur    Officiële opening met; 

 Jan Markink (Provincie GLD) 
 Marc Budel (wethouder Sport) 
 Jochem Schellens (directeur Papendal) 
 Rhedense sportclubs 
 Jelle van Gorkom (voormalig top-BMX’er en ambassadeur WK BMX) 

13.15 – 13.30 uur      Demonstratie met BMX pro’s Joost Wichman en Desmond Tessemaker  
13.30 – 15.00 uur     BMX clinic onder begeleiding van echte pro’s! Win tickets voor het  
                                  WK BMX tijdens de clinic!     
15.30 uur                  Einde opening en Pumptrack vrij toegankelijk 

 
 Aanmelden – Verplicht (i.v.m. corona)! 
Het officiële openingsprogramma is toegankelijk voor mensen t/m 26 jaar. Aanmelden vooraf 
is verplicht. Dit kan via de link: www.sportbedrijfrheden.nl/pumptrack 
 Vanaf 15.30 uur is de baan voor iedereen vrij toegankelijk.  
 
Uit alle aanmeldingen loten we 40 gelukkige winnaars! Er zijn voor 20 deelnemers BMX 
fietsen en materiaal beschikbaar, de overige 20 plekken zijn voor deelnemers die zelf een BMX of 
mountainbike fiets meenemen. Het dragen van een helm tijdens de clinic is verplicht, er zijn extra 
helmen aanwezig.   

 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sportbedrijfrheden.nl%2Fpumptrack%3Ffbclid%3DIwAR2eIVaBHO5H9sPKgFRxNASMwekMpul38W98LR7tUWyjPY3nx67SSXt6BKE&h=AT0lkuK0OfskFYAut0lkC3r9iukpIKcJ0uFrjA9tG22BqkMUQjnfxC2SJenVyiucUz77hbetw-0jyKUwYSCnppDDCWYI6HjRBD16NKeSgNhQRWNDxqh2sbH-f4VCfIk4Ie_m&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3BBmy80Rm5jEKf2e35QOJ3USaz4lpaxiQCksx5Zvg0wU24pcF_AdOEiEgCcUIFE7YytnlF-noukscGncsOpy6ZmSePCqw-MrR4ZfqlU1UKlDI7Le9MkMiKi5ApSHGoJCPy1FWwfEDHs60wQbz3I9XnsjylqbKh8gWmWPoIiS1t-h8cvTicJA2Spm2vVY-lk8tlLfE

