
    28 februari 2022



 
Bestuur en contactadressen

Voorzitter Vertrouwenspersonen
Stefan Overman 			06-25347176 Gert Ouwerling 0164-248971
voorzitter@scheldevogels.nl Kiki v d Valk 06-12577754

Secretaris Trainers / Coaches
Leander Knol 0164-856821 Rob v Puyvelde 1+2
Postadres: Staakberg 4a Jantine Adriaanse 3+4 06-44043831
4613 BL Bergen op Zoom Jantine Adriaanse 4+NS 06-44043831
secretariaat@scheldevogels.nl Gert Ouwerling KF 0164-248971

Penningmeester Thymen Stolk A1 06-45230440
Sandor v d Valk 06-30690773 Eline v Wijnen A2 06-23166469
penningmeester@scheldevogels.nl Jacco Schillemans A2 06-37407270

Leden Victor v d Heuvel C 06-45230440
Jolijne Pilanen 06-28290732 Merijn v Vliet D 06-10714163
Gertjan Room 06-51379826 Michiel v Halderen D 06-29600209

Ledenadministratie Kiki v d Valk E 06-12577754
Jan Groeneveld Sacha Groeneveld E 06-13547806
ledenadministratie@scheldevogels.nl Jorien Bennaars E2 06-39121395

Technische Commissie Merel Raats E2 06-21664456
Jolanda Pelle 0167-540714 Justine Weijenberg F
tc@scheldevogels.nl 06-22392895   

Wedstrijdsecretariaat
Jolanda Pelle  Senioren + A 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 kwartaal per 1-1-2022
ac@scheldevogels.nl Spelende leden

PR Commissie   4 t/m 11 jaar € 22,40
Maarten Van der Graaf 06-21510797 12 t/m 15 jaar € 25,60
pr@scheldevogels.nl 16 t/m 18 jaar € 28,80

Onderhoudscommissie 19 jaar en ouder € 38,40
René van den Heuvel 06-22844723
oc@scheldevogels.nl Niet spelende leden

Horecacommissie Trainende leden, KF en KK € 16,00
Mandy v Wijnen 06-20826289 Rustende leden € 9,60

Inschrijfgeld ( eenmalig ) € 7,10

Clubhuis
Staakberg 4a 0164-250389 Voor de wijze van inning van de contributie
4613 BL Bergen op Zoom wordt verwezen naar www.scheldevogels.nl

www.scheldevogels.nl
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	Van	de	P.R.	
Nieuw	logo	
In	een	van	de	vorige	Krantjes	lieten	we	al	weten	dat	we	bezig	zijn	met	een	nieuw	logo	voor	Scheldevogels.	In	dit	
Krantje	presenteren	we	deze	graag	aan	jullie.		

	

Bij	het	maken	van	het	logo	is	gekozen	voor	een	strak	logo	met	goede	bruikbaarheid,	online	en	offline.	Waar	voorheen	
een	schietend	poppetje	werd	gebruikt	kiezen	we	nu	voor	een	mand	en	bal	als	basis	met	de	naam	van	onze	club	ver-
werkt	in	het	logo.	Dit	zorgt	voor	een	herkenbaar	en	duidelijk	logo,	dat	ook	goed	zichtbaar	is	op	onze	shirts.	In	de	ko-
mende	periode	vervangen	we	geleidelijk	het	oude	voor	het	nieuwe	logo.	Zijn	er	vragen,	stel	ze	gerust	via	pr@schel-
devogels.nl.		

Namens	de	PR,	

Joost	

	Van	de	A.C.	
Vooraankondiging	aankomende	ac7viteiten	

We	mogen	weer!	Nu	er	meer	versoepelingen	zijn	aangekondigd	door	het	kabinet	is	het	weer	makkelijker	
om	evenementen	te	organiseren.	De	AcJviteiten	Commissie	heeL	daarom	ook	goed	nieuws!	De	AC	organi-
seert	twee	acJviteiten	in	april.		
Verdere	informaJe	volgt	spoedig	via	de	team-groepsapps,	social	media	en	het	aankomend	Krantje!	Houd	
daarom	de	berichtgeving	goed	in	de	gaten.	

Zie	hieronder	de	vooraankondiging	zodat	jullie	het	alvast	in	jullie	agenda	kunnen	zePen;	

Zondag	3	april	–	Junioren	
Vossenjacht	

Zaterdagavond	23	april	–	A	+	Senioren	
Moordspel	
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	Van	de	P.R.	
Het is alweer een tijdje geleden dat de Grote Clubactie is afgerond. Zoals elk jaar krijgt het lid dat 
de meeste loten heeft verkocht een trainingsshirt. Dit maal heeft Lize Overman uit de D1 het shirt 
gewonnen en hij staat haar prachtig! De D1 als groep, heeft de meeste loten in totaal verkocht. Zij 
kunnen straks in het buiten seizoen genieten van verse frietjes! 

Eindstand: 724,14	euro	
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	Van	de	O.C.	

NL-doet,	vrijwilligers	dag	en	KV	Scheldevogels	doet	mee……jij	ook?	

Beste	mensen,	ook	dit	jaar	staat	de	klusjesdag	op	het	veld	weer	gepland	op	de	NL-doet	dag.	
Weer	in	de	normale	periode	van	het	jaar,	op	12	maart	2022.	
Er	liggen	weer	wat	klussen	te	wachten,	waar	we	jullie	bij	nodig		hebben	om	de	2e	helL	van	het	veld	weer	
een	opgeruimd,	schoon	en	goed	werkend	clubhuis	en	veld	te	hebben	waar	we	trots	op	kunnen	zijn.	
We	starten	om	10.00	uur	en	er	is	koffie	vanaf	9.30	uur.	

Een	aantal	“vaste	klussers”	zijn	weer	aanwezig,	maar	de	OC	zoekt	nog	naar	een	paar	mensen	die	de	handen	
uit	de	mouwen	willen	steken.	

De	lunch	wordt	verzorgt	en	bij	de	koffie	is	er	alJjd	wel	wat	lekkers	aanwezig.	
Dit	wordt	verzorgd	door	de	Horeca	Commissie,	waarvoor	onze	dank	natuurlijk!	

Als	je	wilt	helpen,	graag	even	een	mailtje	naar	OC@scheldevogels.nl	of	een	tekstberichtje	naar	mij	via	06	
228	44	723.	

Verrast	de	OC,	het	bestuur,	je	team	en	jezelf!	Kom	helpen	op	12	maart	2022.	
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	Van	René.	
Hallo	allemaal.	

Graag	wil	ik	het	bestuur	en	leden	danken	voor	de	appjes,	berichtjes,	kaartjes	en	de	bloemen	die	ik	voor	en	na	mijn	
operaJe	heb	mogen	ontvangen.	

De	bloemen	zijn	gebracht	door	de	kersverse	“lief	en	leed”	vertegenwoordiger	Addie	Wiskerke.	Succes	Addie	met	deze	
funcJe!	

Ook	maak	ik	gelijk	even	gebruik	van	de	gelegenheid	om	Ria	en	George	Nooij	te	bedanken	voor	de	jaren	hoe	zij	jaren	
de	“lief	en	leed”	hebben	verzorgd.		

Tot	een	volgende	keer,	René	van	den	Heuvel	
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Regels zijn regels, ook al willen we het gezellig maken 
Eindelijk mochten we weer als publiek de zaal in om te kijken naar ons 1e team. 
Leuk en gezellig om weer iedereen te spreken. Te kijken naar life korfbal, want ik haat streaming. 
Waarom dat haat is eenvoudig, ik kijk anders naar het korfbal dan een doorsnee speler, toeschouwer en 
coach: ik ben zelf scheidsrechter en scheidsrechterbegeleider opleider examinator en docent.  
Dus dit stukje is geschreven vanuit die gedachte. 

Ik volg dus het ‘randgebeuren’ en kijk erg veel om me heen. Wat gebeurd er in de zaal, in en om het veld, 
hoe fluit de scheidsrechter enzovoorts enzovoorts….o ja ook korfbal kijk ik met veel plezier. 
Het viel mij op dat zaterdag 12 februari er erg veel gebeurde. 
We hebben de D-ploeg een erg makkelijke wedstrijd zien winnen evenals het 2e team. 
Het 1e team kwam zeer verzwakt aan de start en kon dat tegen Stormvolgels dan ook niet bolwerken. 

Wat “kan niet” denken de scherpe lezers dan, want “René” heeft vaak commentaar op de gang van zaken. 
1) 
Een team van de week op de reservebank laten plaatsnemen kan niet. Er mogen maximaal 13 personen 
op de bank verdeeld over 8 reserves en 5 overige (coach, verzorger, teamleider, pupil van de week enz.). 
Ik heb begrepen dat dit nogal spontaan is komen opborrelen. Reden om een team van de week te doen is 
mij totaal onbekend, maar hou je aan de regels bestuur!!!! 
Natuurlijk had de scheidsrechter van het 1e team moeten ingrijpen, maar op ons lage niveau kom je niet de 
hoogste kwaliteit tegen….jammer. 
2)  
Het warmlopen van teams voor de volgende wedstrijd mag niet binnen het speelveld. Stormvogels hield 
zich daar totaal niet aan. Zowel de scheidsrechter die aan het fluiten was en de zaalwacht falen op dat 
moment, die moeten ingrijpen. Er is in de hal ruimte genoeg naast het veld om de balletvoorstelling met 
flesjes op de grond te doen. NIET toestaan!!!! 
3) 
Kleine, maar zeker niet onbelangrijk, was het fenomeen spelende kinderen in het materiaal gedeelte. 
Mensen die door het veld heen lopen en kinderen die tijdens een wedstrijd hun spel verleggen in het speel-
veld waar wordt gekorfbald. Dat is gevaarlijk voor spelers en de betreffende kinderen en de persoon die 
door het korfbalveld heenloopt moet juist het goede voorbeeld geven. Ook hier geldt NIET toestaan!!!! 

SPELERS EN OUDERS OPGELET 
Terwijl ik deze zaterdag lekker zat te kijken, maar ook mij ergerde aan de chaos gecreëerd door bestuur, 
kinderen en verantwoordelijke personen, kwam gelijk mijn grootste ergernis naar boven. LEGITIMATIE van 
spelers die een te hoge privacy-niveau hebben ingesteld op sportlink. Heeft niets met het eerst deel van 
mijn stukje te maken, maar als scheidsrechter loop ik daar tegen aan en het is spelers, ouders van jeugd 
en bestuurlijk (of op TC-niveau). 

Het is verplicht om, bij het instellen van het hoogste niveau van privacy in sportlink, een legitimatie te tonen 
bij de controle van de spelerskaarten door de scheidsrechter. Ik kom het geregeld tegen dat dit niet wordt 
gedaan, omdat kinderen GEEN legitimatie hebben. Een scheidsrechter moet daarom vragen als er geen 
foto op het scherm verschijnt. Helaas zien enkele coaches hiervan niet het belang in, omdat het zoge-
naamd om het plezier van de kinderen gaat. Daar gaat het juist om, dat een 14 jarige speler niet invalt in 
een team dat maar 12 jaar mag zijn! Een 2e punt is dat als je tegen PKC A5 speelt de spelers van de A1 tot 
en met de A3 niet mee mogen doen in de breedtesport (die zijn veel te goed voor het niveau waar wij spe-
len). Wij als scheidsrechters moeten weten wie er speelt. Het spel eerlijk te laten verlopen is daar stap één 
in. 
Vorig jaar heb ik 2x het op een formulier vermeld omdat er vanuit één vereniging ik iemand 2x had gewaar-
schuwd. Ja dan ga je bij mij op de bon. Scheldevogels kinderen ken ik wel, maar ik wil niet frauderen, dus 
als ik weer ga fluiten en het klopt niet tijdens de controle van de spelers dan gaat ook Scheldevogels op de 
bon, want ik heb nu iedereen gewaarschuwd. 
DUS OUDERS: hoogste niveau in sportlink prima, maar regel een legitimatie voor uw kind dat gaat 
korfballen. Dat geldt voor alle leeftijden ook de F-jeugd moet hieraan voldoen. 

Tot snel op het veld of in de zaal, René van den Heuvel	
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	Van	de	P.R.	
Inleveren van spullen kan deze week nog: kan op woensdagavond tijdens de training van Kombi-
Fit of evt in overleg via pr@scheldevogels.nl om op zaterdag of zondagochtend vroeg nog iets 
langs te brengen. 
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Volgend week tussen 7 en 12 maart collecteren we weer voor Jantje Beton. Na overleg met ande-
re verenigingen en wat gezonde overtuigingskracht is het wederom gelukt om in onze thuiswijk 
Noordgeest te gaan collecteren. Erg goed nieuws dus. De mensen die zich aangemeld hebben 
voor de collecte ontvangen binnenkort meer informatie. Wil je je alsnog aanmelden (graag!) stuur 
dan een berichtje naar pr@scheldevogels.nl of spreek iemand van de PR Commissie aan. 

Groet 

De PR Commissie  
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BestelBestel
bonbons!bonbons!

Lekker voor jezelf, als bedankje 
of voor Moederdag. 

Bestel uiterli jk 9 april via
www.scheldevogels.nl/bonbonactie of mail
naar bonbonactie@scheldevogels.nl.

Wij bezorgen de bonbons tussen 2 en 7 mei
bij jou thuis. Mooi op tijd voor Moederdag. 
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