
 

Rheko            info 41  2 – 6 juni 2021  

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

 
 
 

 Rheko en de corona 
Na de persconferentie van afgelopen vrijdag start aanstaande zaterdag, 5 juni de volgende 
fase. Zie hieronder de belangrijkste punten die voor Rheko gelden.  
 
Vanaf zaterdag 5 juni 

 Tijdens de training hoeven volwassen sporters onderling geen 1,5 meter afstand te 
houden. 

 Personen t/m 17 jaar mogen weer jeugdwedstrijden spelen (mogelijk start er een mini 
competitie, georganiseerd door het KNKV) 

 Personen vanaf 18 jaar mogen alleen onderling wedstrijden spelen tussen sporters van 
dezelfde club. Je bent dus vrij om onderling wedstrijden tegen elkaar te spelen.  

 Er mogen geen toeschouwers aanwezig zijn bij trainingen en wedstrijden.  

 Kleedkamers en douches zijn weer geopend. (kleedkamers 2 en 4 zijn tijdelijk niet 
beschikbaar) 

 Sportkantines zijn open. Hier gelden dezelfde regels als voor de overige horeca. 
  
Kantines en terrassen 
Voor kantines en terrassen gelden dezelfde regels als voor overige horeca: 

 Maximaal 50 personen 

 Maximaal 4 personen per tafel (exclusief kinderen t/m 12 jaar) 

 1,5 meter ruimte 

 Vaste zitplaats verplicht 

 Reserveren, gezondheidscheck en registreren verplicht  

 Openingstijden van 06.00 – 22.00 uur 

 Geen zelfbediening. Uitserveren door een vrijwilliger of een medewerker is verplicht. 

 Entertainment zoals liveoptredens of videoschermen voor sportwedstrijden (zoals EK 
voetbal), is ook niet toegestaan.  

  
 
 

 Jubileumspeurtocht. 
Afgelopen weekeinde kon men meedoen doen aan de speurtocht. Op 23 plaatsen hing een 
QR code. In de toelichting die te lezen was bij het scannen van de QR op het vorige info zat 
ook een kaartje met de 23 locaties. Verspreid door Rheden hing er oa een QR code bij de 
fam Weertjes, Terlouw, vd Borne, Breedveld, Koch, Kruithof, Jurriens, Farkas, José Enkhof, 
Dick v Kooi en Florence Kamphuis. 
De vragen hadden met korfbal en/of Rheko te maken. Voor gezinnen met jonge Rheko leden 
zal het niet meegevallen zijn om de vragen juist te beantwoorden of je moest 2 telefoons bij 
je hebben om het eea te kunnen op zoeken. Bij sommige vragen stonden de antwoorden 
erbij en moest je het juiste antwoord aanvinken. 
Hierbij enkele vragen. Hoe heette de oude sporthal, hoeveel oliebollen bakte Rheko in 1974, 
hoe heet de supportersvereniging, hoe hoog zijn de palen bij een bepaalde leeftijdscategorie, 
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hoeveel zonnepanelen liggen er op de Korf,wat was het hoogste korfbalniveau van Rheko 
ooit, hoe heet de oud international die ook lid van Rheko was en waar korfbalt hij nu, wat 
betekent LDODK, wanneer zijn enkele andere korfbalverenigingen opgericht.  
De tocht is door 10 personen/gezinnen/groepjes gemaakt.  
Er moest namelijk standaard een e-mail adres worden ingevuld om te het antwoord in te 
kunnen sturen zodat het voor de organisatie makkelijk was om de uitlagen te verwerken. 
 
Na het optellen van de verdiende punten kwam er een uitslag.  

1. José Schutten 
2. Nienke Frederiks 
3. Sander Kruithof 
4. Bianca Terlouw 
5. Jesse Dorland 
6. Fam Witteveen 
7. Fam Bakker 
8. Fam vd Weij 
9. Mara Buno Heslinga 
10. Femke Mennink 

 
 

 Oud Papier 
Beste inzamelaars, 
  
Het begint een vertrouwd liedje te worden maar de gemeente ziet wel licht aan het eind van 
de tunnel. In juni nog inzameling door Suez, zie onderstaand schema met de inzameldagen. 
 De vooruitzichten zijn goed t.a.v. de vermindering van de Coronamaatregelen. We hebben 
gekeken naar het moment dat we weer terug kunnen gaan naar het oude ‘normaal’ voor de 
inzameling. Zoals het er nu naar uitziet wil de gemeente dit weer per 1 september oppakken. 
1 september is gekozen omdat het niet handig is om in de zomerperiode met de vakanties 
een wijziging door te voeren. Hieronder de ophaaldata voor de maand juni 
  

Spankeren, Dieren Noord, Laag Soeren  MA 7-jun 

Velp Zuid  WO 9-jun 

Oud Dieren, Dieren midden MA 14-jun 

Ellecom, De Steeg  WO 21-jun 

Velp noord  WO 23-jun 

Rheden  MA 28-jun 

  
  
 

 Opstellingen jeugd seizoen 2021-2022 
Ook dit seizoen was het door Corona een bijzonder seizoen. Helaas maar heel weinig 
wedstrijden., Gelukkig hebben we toch veel door kunnen trainen. We hebben op basis van 
deze trainingen en gesprekken met trainers een beeld gekregen van alle kinderen. Deze 
beelden hebben we meegenomen om tot opstellingen  te komen die in onze ogen het meest 
passend zijn. Rheko is een gemengde korfbalclub waarbij we de eerste teams graag 
prestatiegericht willen laten korfballen.  Daarnaast hebben we gekeken naar de aantallen per 
team.  
Indien er vragen of opmerkingen zijn over deze opstelling dan kunt u dit kenbaar maken via 
de mail. (ons mail adres is jeugdcommissie@rheko.nl ). Iedereen krijgt dan een persoonlijke 
reactie. Indien gewenst zal er een gesprek plaats vinden tussen ouder/kind en JC. 
 
Met vriendelijke groet, Jeugdcommissie Rheko



Dames Heren

A1 Babette Peelen Wesley Janssen

Kim van Duren Marijn vd Burgt

Sanne Mekkink Nick Goossens

Simone Kragt Stijn Langestraat

Jesse Dorland

B1 Julie vd Burgt Ivo Terlouw

Linda Breedveld Mees Mandemakers

Mara Buno Heslinga Sam van Brunschot

Marit Mekkink Roy vd Most

Lieke de Smit

Yara Plug

Iris Fortuin

C1 Evi Dekker Tycho Deltenre

Jolein Bakker Ricardo Bosma

Elda Domi

Defne Salman

Fleur Hartgers

Lana Derksen

Noor Mennink

Lynn Mandemakers

Ember Lieuw a Pieuw  

Dames Heren

D1 Jet vd Borne Thijs Terlouw

Jara Erpeka Guus Witteveen

Isa van der Voort Pim Dekker

Deborah Bosma Sacha te Wildt

Bart Smeenge

Bram Jurriëns

Jesse Hoekstra

D2 Lisa Riebroek Rudmer vd Weij


Fajah van Dijk Arendo Christ

Evelien Kemperman Thijmen Elbertsen

Marit Erpeka 

Wies vd Borne

Joy Teunissen van Manen

E1 Emma van de Kaa Ella Hartgers

Maud Hartgers Sepp Luca Blok

Yumi Lieuw a Pieuw

E2 Julia Witteveen Jasper Harwig Esmee Arends traint mee

Berber vd Weij Micheal Poyraz Stella Arends traint mee

Jente Grotenbreg Tim Smeenge

F1 Julia Huurnink Jurre Elbertsen

Ruby Saravan Sep Vlielander

Sterre Zweers

Marlou Roos



 Oefenwedstrijden 

Hieronder een overzicht van de oefenwedstrijden die reeds gepland zijn ter voorbereiding op 

de najaarscompetitie die start op zaterdag 11 september. 

   zaterdag 21 augustus 
  Rheko 1 - HKV Haarlem 1 

Rheko 2 - HKV Haarlem 2 

Rheko 3 - HKV Haarlem 3 

   donderdag 26 augustus 
  Rheko 1  - Elburg 1 

Rheko 2 - Elburg 2 

   zaterdag 28 augustus 
  KV Apeldoorn 1 - Rheko 1 

KV Apeldoorn 2 - Rheko 2 

KV Apeldoorn 3 - Rheko 3 

   zaterdag 4 september 
  Regio'72 1 - Rheko 1 

Regio'72 2 - Rheko 2 

Regio'72 3 - Rheko 3 

Regio'72 4 - Rheko 4 

Regio'72 A1 - Rheko A1 

Regio'72 B1 - Rheko B1 

Regio'72 C1 - Rheko C1 

Regio'72 D1 - Rheko D1 

Regio'72 E1 - Rheko E1 

Regio'72 E2 - Rheko E2 
 

 

Lieve leden nog even uw aandacht voor onderstaande 

 Vanwege het klussen in de zeecontainer liggen de ballen momenteel n de hal van de Korf. 

Daar ook graag terugleggen. 

 We mogen weer wat drinken op terras maar ruim dan naderhand ook alles op.  Stoelen 

terugzetten want de 1,5 meter is nog van toepassing maar  ook het gebruikte glaswerk 

afwassen en opruimen. 

 


