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Dinsdag: Het bestuur vergadert in de Korf. 
15 – 06 
 
Zaterdag: De 4 Rhekoteams die meedoen aan de minicompetitie spelen vandaag thuis. 
19 – 06  Helaas is publiek niet welkom. 
  Rheko C1 – Wesstar C1 aanvang 12.00 uur olv Job Langestraat 
  Rheko E1 – DVO E3 aanvang 13.00 uur olv Tim vd Berg 
  Rheko F1 – DVO F3 aanvang 13.00 uur olv José Schutten 
  Rheko A1 – Oost Arnhem A2 aanvang 14.00 uur olv Jeffrey Miechels 
 
   Bardienst: 

  11:00 - 12:30 uur: ouder(s) Rheko C1 
12:30 - 13:30 uur: ouder(s) E1 
13:30 uur - sluit ouder(s) Rheko A1 

  
Mochten ouders van het team zelf niet kunnen dan kunnen ze contact opnemen met Anouk 
Venema, telnr.06-52416075.  
Op verzoek van de jeugdcommissie is Rheko F1 niet ingedeeld, maar mocht E1 er niet 
uitkomen kunnen ze wellicht wel een ouder van F1 benaderen. 
 

 De Rheko jeugd gaat korfballen. 
Ja we mogen weer!! Door de versoepelingen is het mogelijk voor de jeugd om toch nog een 
aantal wedstrijden in competitieverband  te spelen dit seizoen. Op basis van de 
inventarisaties binnen de teams hebben wij als Rheko vier teams ingeschreven voor deze 
competitie.  
 
Vanwege het aantal afmeldingen zijn we genoodzaakt om gecombineerd te spelen. De 
trainers weten wie zich op hebben gegeven om te spelen. De trainers zullen deze kinderen 
benaderen voor de wedstrijden. Mochten jullie daar vragen over hebben, neem dan contact 
op met je trainer.  
 
We houden ons aan de regels van het NOCNSF. Hierbij kort de regels. Dit betekent dat we 
geen ouders als toeschouwers mogen toelaten. Verder gelden de onderstaande regels. 
 
 
Regels: 
Conform de regels vanuit NOCNSF gelden de volgende regels: 

 Bij klachten meld je je af bij je trainer / coach en blijf je thuis.  

 Er mogen bij de wedstrijden geen toeschouwers aanwezig zijn.  

 Alleen de chauffeurs naar een uitwedstrijd worden aangemerkt als teambegeleiding 
en hebben daarom toestemming om op de sportaccommodatie te zijn. Het is de 
bedoeling het aantal rij-ouders zoveel  mogelijk te beperken. Daarom hebben we 
onderstaand rijschema opgesteld. Mocht je op het rij-schema staan en niet kunnen 
rijden neem dan graag even contact op met de trainer. 

 De kleedkamers en douches zijn geopend. 
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 Auto-indeling, Er mogen maximaal 2 personen in de auto zitten, dit maximum geldt 
niet als u met gezinsleden uit uw eigen huishouden in de auto zit. 

 Er moet een mondkapje gedragen worden als de mensen in de auto uit meerdere 
huishoudens komen. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen / 
we adviseren dit echter wel. 
 
 
 

 

De wedstrijd van Rheko F1 van afgelopen zaterdag is verplaatst naar woensdag 23  
juni aanvang 17.30 uur 
 

 Van de kantinecommissie: 
Bardienst: 26 juni 
11:00 - 12:30 uur: ouder(s) Rheko C1 
12:30 - 13:30 uur: ouder(s) E1 
13:30 uur - sluit ouder(s) Rheko A1 
  
Mochten ouders van het team zelf niet kunnen dan kunnen ze contact opnemen met Anouk 
Venema, telnr.06-52416075.  
Op verzoek van de jeugdcommissie is Rheko F1 niet ingedeeld, maar mocht E1 er niet 
uitkomen kunnen ze wellicht wel een ouder van F1 benaderen. 
 

 Wedstrijdverslag Oost – Arnhem E1 – Rheko E1: 8 -1 
Hallo allemaal, eindelijk hadden we weer een wedstrijd. We gingen met 9 kinderen richting 
oost-arnhem. Het eerste kwart begonnen we super goed. We stonden goed te verdedigen en 
creëerden goede kansen. Zij namen al veel doorloopballen en ook daar hadden wij een 
antwoord op. In het tweede kwart liep de tegenstander ietsjes meer uit in de stand. Wel 
bleven wij goed verdedigen en hebben wij zelf ook een mooi doelpunt gemaakt. In het derde 
kwart waren we er weer helemaal scherp bij. Verdedigend kon de tegenstander geen goede 
kansen meer nemen. Bij ons ging het gooien minder snel. Daardoor duurde het lang voordat 
wij klaar stonden om onze aanval op te zetten. Als wij wel onze aanval hadden, kwamen er 
ook mooie kansen uit. Het laatste kwart hadden we juist heel goed door hoe we snel naar de 
andere kant van het veld konden komen. Alleen als we dan eenmaal aan de andere kant 
kwamen liepen we vast om de aanval door te zetten. Helaas was Oost-Arnhem een stukje 
beter dan wij waren. Ondanks dat we verloren hebben, hebben we wel veel plezier gehad!! 
 
Andere uitslagen: KVZ C2 – Rheko C1: 7-1 en KVZ A1 – Rheko A1: 15-1 
 

 Jeugdtrainers seizoen 2021 – 2022 
 

Rheko A1; Eloy en Jorik, geeft 1x per week trainen 



Rheko B1; Kirsten en Tamara 
Rheko C1; Tim en Daniel 
Rheko D1; Rutger en Annemiek 
Rheko D2; Jaron en Julia 
Rheko E1; Babette en Sanne 
Rheko E2; Femke en Tessa 
Rheko F1; Marjolein, Carlijn en Marit 
 
 

 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 3 - HKC Haarlem 3 aanvang 13.00 uur 

Rheko 2 - HKC Haarlem 2 aanvang 14.30 uur 

Rheko 1 - HKC Haarlem 1 aanvang 16.00 uur 

    donderdag 26 augustus 
 Rheko 2 - Elburg 2 aanvang 19.30 uur 

Rheko 1 - Elburg 1 aanvang 20.45 uur 

    zaterdag 28 augustus 
 KV Apeldoorn 3 - Rheko 3 aanvang 15.30 uur 

KV Apeldoorn 2 - Rheko 2 aanvang 15.30 uur 

KV Apeldoorn 1 - Rheko 1 aanvang 17:00 uur 

    zaterdag 4 september 
 Regio'72 E2 - Rheko E2 
 Regio'72 E1 - Rheko E1 
 Regio'72 D1 - Rheko D1 
 Regio'72 C1 - Rheko C1 
 Regio'72 B1 - Rheko B1 
 Regio'72 A1 - Rheko A1 
 Regio'72 4 - Rheko 4 
 Regio'72 3 - Rheko 3 
 Regio'72 2 - Rheko 2 
 Regio'72 1 - Rheko 1 
  

 

 Rheko en de corona 
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 live-optredens of videoschermen voor sportwedstrijden (zoals EK 
voetbal), is ook niet toegestaan.  

 

 


