
   19 november 2018



 
Bestuur en contactadressen

Voorzitter Vertrouwenspersonen
Robert Moes 06-21439944 Pierre Withagen 06-38590023

voorzitter@scheldevogels.nl Ellie Van de Graaf 0164-257125

Secretaris Trainers / Coaches
Leander Knol 0164-856821 Robert 1+2+3 +32485478410
Pieter Breughelstraat 26 Thymen Stolk 1+2 06-45230441

4625 BH Bergen op Zoom Bianca Pelle 3 06-20923834
secretariaat@scheldevogels.nl Tom Bernaards 3 06-40771620

Penningmeester Jantine Adriaanse 4+NS 06-44043831
Tim Withagen 06-52757794 Gert Ouwerling KF 0164-248971

penningmeester@scheldevogels.nl Victor v d Heuvel B 06-28845231

Leden Ellie Groeneveld C 0164-251375
Justine Weijenberg Layla van Neck C 06-21131967
Gertjan Room 06-51379826 Maaike Pilanen D 06-21975075

Ledenadministratie Janita Room D 06-17878280
Jan Groeneveld Jolijne Pilanen E1 06-28290732
ledenadministratie@scheldevogels.nl Dagmar Boschman E2 06-24673403

Technische Commissie Jara Moes E2 06-28882389

Jolanda Pelle 0167-540714 Kyona Moes F 06-14461294
tc@scheldevogels.nl 06-22392895 Ilja Kalle KK 0164-265173

Wedstrijdsecretariaat Brian Uit den Bosch KK  
Jolanda Pelle  Senioren 0167-540714    

06-22392895
Joke Luisterburg  B t/m F 0164-266413 Redactie ’t Krantje

06-25434527 Jos Pilanen

Activiteitencommissie krantje@scheldevogels.nl
Victor van den Heuvel 06-28845231 Contributie per maand ( vanaf 1-7-2007 )

Spelende leden

PR Commissie      t/m 11 jaar € 7,-
Maarten Van der Graaf 06-21510797 12 t/m 15 jaar € 8,-

pr@scheldevogels.nl 16 t/m 18 jaar € 9,-

Onderhoudscommissie 19 + € 12,-
Geo Pelle 06-22800869 Niet spelende leden

Donateurs ( minimaal ) € 3,-

Horecacommissie Trainende leden, KF en KK € 5,-
Mark Franken 06-10825987 Rustende leden € 3,-

Inschrijfgeld ( eenmalig ) € 7,-

Clubhuis Verplicht verzekering per jaar is verwerkt in de contributie

Staakberg 4a 0164-250389 te betalen op:
4613 BL Bergen op Zoom IBAN nummer NL 58 INGB 0001580367

t.n.v. Scheldevogels, Bergen op Zoom

www.scheldevogels.nl
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� 	Ac$viteiten.	
25-11-2018  Sinterklaasmiddag     AC 
29-11-2018  J.A.V.      Bestuur 
30-11-2018  Inleveren Kopij Krantje nr. 9   PRC 

02-12-2018  Krantje nr. 9     PRC 
14-12-2018  Inleveren Kopij Krantje nr. 10   PRC 
16-12-2018  Krantje nr. 10     PRC 
21-12-2018  Klaverjassen     HC 

� 	Van	de	P.R.	
Beste jeugdleden en ouders van jeugdleden, 

Inmiddels zijn er al weer heel Grote Clubactie enveloppen ingeleverd en zijn er dus ook heel 
veel loten verkocht! Dank voor iedereen die dit al gedaan heeft.  
Heb jij je envelop met opbrengst van de Grote Clubactie nog niet ingeleverd? Doe dit 
dan zo snel mogelijk bij de eerstvolgende training in de speciale "Brievenbus-doos"! 
Je mag hem ook altijd inleveren bij een van de leden van PR Commissie: Maarten, Lucas of 
Timothy. 

Bij vragen kun je ons altijd aanspreken of mailen via pr@scheldevogels.nl.  
Alvast bedankt. 

De PR Commissie 

� 	Van	het	Bestuur.	

Beste leden, beste ouders, 
Nogmaals een herinnering voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van onze vereniging die 
plaats vind op donderdag 29 november 2018. 
Wij als bestuur nodigen alle leden vanaf 16j aar* en ouders van jeugdleden van harte uit deze 
vergadering bij te wonen.Mochten er vragen en of opmerkingen zijn over het verslag kunnen 
deze al voor de vergadering naar het secretariaat gestuurd worden.  
Tijdens de JAV zullen wij terugblikken op ontwikkelingen van afgelopen seizoen en nemen we 
jullie mee in de plannen voor seizoen 2018-2019. We streven er naar een moderne vereniging te 
zijn waarbij plezier, prestatie en betrokkenheid voorop staan, maar hoe werken we hier aan? 
Welke stappen zijn al gezet en hoe gaan we verder? En wat vinden jullie belangrijk? Praat met 
ons mee zodat we samen bouwen aan een gezonde en sportieve toekomst voor onze vereni-
ging. 
 We zien elkaar op 29 november! 
Indien je verhinderd bent, verzoeken wij je dit door te geven aan secretaris Leander Knol (secre-
tariaat@scheldevogels.nl) 
 Met vriendelijke groet, 
Robert Moes, Tim Withagen, Leander Knol, Gertjan Room en Justine Weijenberg 
*Volgens de statuten hebben enkel leden die per 30 juni 2018 16 jaar en ouder zijn daadwerke-
lijk stemrecht. 
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� 	Van	de	T.C.	
Op de volgende dagen is er voor ALLE PLOEGEN GEEN training: 
Woensdag 5 december, maandag 24 december, woensdag 26 december en maandag 31 december 
2018. 
  
Op woensdag 2 januari 2019 is er geen training voor de E1, E2, F1 en KK, de trainingen voor de B, 
KF, S1, S2, S3  gaan WEL gewoon door. 

� 	Van	de	Onderhoudscommissie.	

KORT NIEUWS VAN DE ONDERHOUDSCOMMISSIE 

Korfbalmaterialen 

De 1e helft van het veld is al weer ten einde. 
Er zijn geen materialen beschadigd of zoekgeraakt, hiervoor willen wij iedereen die 
hieraan meegeholpen heeft hartelijk bedanken. 

Tevens zijn weer de nodige korfbalspullen in Tuinwijk aanwezig. 

WEES ZUINIG OP ONS MATERIAAL EN ZORG NA AFLOOP VAN DE WEDSTRIJD EN 
TRAINING DAT ALLE MATERIALEN WEER OPGERUIMD WORDEN. 

BIJ VOORBAAT DANK VOOR JULLIE MEDEWERKING. 

Nieuw alarm 
Omdat het oude alarmsysteem de afgelopen maanden regelmatig storingen vertoon-
de en niet meer alle functies werkten heeft de onderhoudscommissie samen met de 
voorzitter van de horecacommissie een nieuw alarmsysteem geïnstalleerd. 
Alles is uitvoering uitgetest en alles werkt zoals het zou moeten werken. 
De nieuwe afstandsbediening om het alarm uit- en in te schalen zijn reeds uitgedeeld. 

NL-Doet 2019 
Ook in 2019 gaat Scheldevogels weer meedoen met NL-Doet. 
Zaterdag 16 maart 2019 gaan we weer aan de slag. 
We hebben bij NL-Doet weer een bijdrage aangevraagd en deze is ook toegekend. 
16 maart zullen we de verlichtingen in de keuken, voorraadmagazijn en de 2 bergin-
gen voor de korfbalmaterialen vervangen door led-verlichting, hiervoor heeft NL-Doet 
de volledige bijdrage toegekend. 
Ook willen we het terras van het clubhuis en rond het kunstgrasveld weer onkruidvrij 
maken. 
Tevens zal er het een en ander worden schoongemaakt. 
Meer informatie over NL-Doet op 16 maart bij Scheldevogels volgt nog in het nieuwe 
jaar. 

De onderhoudscommissie. 
Gertjan Room, Jos Pilanen en Geo Pelle 
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� 	Van	de	T.C.	
De zaalwacht  

Nu het zaalseizoen er langzaam weer aankomt, is er ook weer de zaalwacht. Hieronder wat 
duidelijke richtlijnen, over de taken van de zaalwacht. 

Er worden altijd twee zaalwachten per blok ingepland. Dit heeft ermee te maken dat ons score-
bord boven staat. Vandaar dat er één zaalwacht achter het scorebord zal zitten. Deze zaalwacht 
zal zich bezighouden met de stand en met de tijd. De andere zal beneden zijn en vanuit daar de 
boel in de gaten houden en het speelschema in de gaten houden. Deze zaalwacht zal ook de 
scheidsrechter ontvangen en afspraken maken. Denk hierbij aan afspraken of de klok op 1 mi-
nuut aan het einde van de eerste en tweede helft gestopt moet worden, maar geef ook door of 
er uitloop is en of er ruimte is voor eventuele uitloop. We willen graag allemaal op tijd beginnen, 
maar dit lukt zeker niet altijd. En de zaalwacht van beneden, mag ook palen en korven wisselen, 
indien nodig.  

Voor de zaalwacht die bij het scorebord zit, hier wat tips. Stel een inspeeltijd in. Doe dat op ba-
sis van de aanvangstijd. Over het algemeen zitten er 5 minuten tussen de wedstrijden. Stel dan 
de klok in op 5 en laat hem teruglopen naar 0. Zoemer gaat en wedstrijd begint. Is er minder tijd 
beschikbaar, dan ook een kortere inspeeltijd. 

Houd de rust op maximaal 5 minuten. Dit doe je volgens het volgende principe. Scheidsrechter 
fluit voor de rust, zaalklok weer op 5 minuten en terug laten lopen naar 0. Zoemer is weer het 
signaal om te beginnen. Maar ook hier geld, dat het altijd even duurt voor iedereen terug is. 

In de zaal is warmlopen altijd lastig. Bijna iedereen doe dit bij de achterlijn. Maar niets is zo ver-
velend als gestoord worden tijdens je wedstrijd. Dus de zaalwacht van beneden, maak ook aan 
de teams duidelijk die warm gaan lopen bij de achterlijn, dat het pas MAG als de bal in het an-
dere vak is.  

Zorg ervoor dat de blessure-preventie-tas beschikbaar is in de hal. En bied de scheidsrechters 
wat te drinken aan, dat vinden ze ook erg fijn. Hiervoor worden er consumptiemuntjes beschik-
baar gesteld. 

Tijdens de wedstrijden wordt, in principe, de klok NIET stilgezet. We spelen zonder zuivere 
speeltijd. Echter bij de wedstrijden van het eerste, in het wedstrijdkorfbal, is dit wel degelijk mo-
gelijk. Het gaat om onderstaande situaties, met hun gebaren: 

                    Gebaar tijd stil:   Gebaar Time-out 
   

                                                                                     
Alleen bij dit gebaar, MOET de klok stil worden gezet, bij alle wedstrijden in het wedstrijdkorfbal. 

Mochten zich er situaties voordoen, die niet beschreven staan, gebruik je gezonde verstand om 
dit op te lossen. 

De TC 
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� 	Van	Yvonne.	
De letter Q 

Beste Scheldevogels-leden, 

Met oefenwedstrijden is het zaalseizoen al een beetje van start gegaan. Maar natuurlijk als 
allereerste het welpentoernooi. Ik zat met Carla achter de inschrijftafel en ben daarna gelijk 
weggegaan. Aan mij is het lawaai van dit toernooi niet meer besteed. Ik hoorde en zag hoe 
leuk het was. Heel leuk voor iedereen. Bij de oefenwedstrijd waren er wat minder spelers 
dan we langs de kant hadden verwacht, maar het was wel heel gezellig. Gisteren ging het 
eerste (met aanvulling) naar Etten-Leur. Omdat ik die dag niet veel te doen had ging ik kij-
ken. Nou, dat was erg interessant. En dan bedoel ik de tribune. Ik heb ruim 20 minuten he-
lemaal alleen zitten kijken. En dat is best wel eenzaam hoor. Niemand om mee te delen wat 
je ziet….. Gelukkig kwamen Loes en Jos ook nog kijken. Alhoewel er werd verloren werden 
er wel 19 doelpunten gescoord. Dat is best heel mooi, want om kampioen te worden in de 
zaal moet je iedere week 20 doelpunten maken. Jullie zijn dus al op de goede weg! 

Vandaag ben ik toe aan de letter Q. Tja, daarover kan ik niet veel zeggen. Er staan maar vier 
woorden in het woordenboek en dan laat ik het dan ook maar bij. 

Quattro-korfbal: Beachkorfbal, maar niet op het strand. Vorm van viertallen korfbal, dat ge-
speeld wordt in één vak, met in de hoeken van het vak een driehoekige zone, vanwaar uit de 
gescoorde doelpunten dubbel tellen. Kennen jullie dat spel? Ik wel hoor, met Nico en een 
aantal anderen wel eens gespeeld tijdens een toernooi. Is heel erg leuk. 

Quick-scan: Snelle doorlichting van de club op basis van een voorgebakken enquête of vra-
genlijst. Tja, bekend begrip. Is natuurlijk altijd interessant. 

Quick-schoenen: Veel gebruikte korfbalschoen van ongeveer de jaren vijftig. Nu hebben we 
Asics, maar toen waren er ook al merken bekend. 

Quotum: Bepaalde hoeveelheid, van het puntentotaal. De term zegt verder niets. Ik moest 
eerder denken aan het quotum van aanwezige spelers. Immers de nieuwe regel is dat de 
scheidsrechter de wedstrijd laat beginnen als er voldoende spellers op de locatie aanwezig 
zijn. Dat zou voor sommige teams nog wel eens een tegenvaller kunnen zijn als je niet com-
pleet bent begint de wedstrijd dus toch gewoon. Tommy zal er wel meer over schrijven bij de 
spelregels. 

Allemaal heel veel plezier en succes vanaf volgende week als de competitie weer begint. 

Vriendelijke groeten, Yvonne (yvdheuvel79@hotmail.com) 
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� 	Chauffeursschema.	
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