
       6 maart 2023



 
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 Huib Pouwelse 1+2
Postadres: Staakberg 4a Rutger Pouwelse 1+2  
4613 BL Bergen op Zoom Lindy  1+2
secretariaat@scheldevogels.nl Lucas v d Velde 3+4 06-31640284 

Penningmeester Lucas v d Velde 4+NS
Sandor v d Valk 06-30690773 Gert Ouwerling KF 0164-248971
penningmeester@scheldevogels.nl Victor v d Heuvel A 06-45230440

Leden Jacco Schillemans A 06-37407270
Yvonne van den Heuvel 06-29584117 Michiel v Halderen C1 06-29600209
Gertjan Room 06-51379826 Merijn v Vliet C1 06-10714163

Ledenadministratie Luuk Nuijten	
Luuk NuijtenNuiten

C2 06-21967609
Jan Groeneveld Sacha Groeneveld D 06-13547806
ledenadministratie@scheldevogels.nl Kiki v d Valk D 06-12577754

Technische Commissie Jorien Bennaars E 06-21246853
Eline v Wijnen 06-23166469 Meerle v Groningen E 06-27443635
tc@scheldevogels.nl  Tom Bernaards	

Tom Bernaards
F 06-40771620

Wedstrijdsecretariaat Judith Hageman KK 06-14405557
Eline v Wijnen  Senioren + A 06-23166469 Iris vd Valk KK 06-24568766
Natascha Overman  B t/m F 06-13691425

Activiteitencommissie Redactie ’t Krantje
Victor van den Heuvel 06-28845231 Jos Pilanen
ac@scheldevogels.nl krantje@scheldevogels.nl

PR Commissie Contributie per kwartaal per 1-1-2023
Jasper Krombeen 06-13527508 Spelende leden
pr@scheldevogels.nl   4 t/m 11 jaar € 24,05

Onderhoudscommissie 12 t/m 15 jaar € 27,50
René van den Heuvel 06-22844723 16 t/m 18 jaar € 30,93
oc@scheldevogels.nl 19 jaar en ouder € 41,25

Horecacommissie
Mandy v Wijnen 06-20826289 Niet spelende leden

hc@scheldevogels.nl	
hc@scheldevogels.nl	

Trainende leden, KF en KK € 17,18

contactpersoon clubhuis Rustende leden € 10,30
Jolanda Pelle 06-22392895 Inschrijfgeld ( eenmalig ) € 7,60

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	Yvonne.	
Soms zit het mee op zaterdag, maar met elkaar lossen we het op! 

Op zaterdag 4 maart was ik vroeg in de hal om Luuk te gaan begeleiden. Toen ik naar binnen wil-
de stappen kwam ik bij het Badminton terecht. Toch een heel andere sport dan de onze. Gelukkig 
in het tweede deel van de hal stond iedereen gewoon te klaar voor het korfballen. De D1 ploeg 
was al klaar om te spelen, evenals Olympia. Daarnaast stonden de spullen voor de Kangoeroes al 
klaar en waren Judith en Iris druk bezig spullen verder klaar te zetten. Gelukkig was Victor van-
daag vroeg aanwezig, want de officiële zaalwacht zou pas om kwart over 10 komen, terwijl er al 
om 10.30 uur werd gespeeld. Toch best druk in je eentje Victor? Luuk floot enthousiast en kan 
binnenkort zijn opleiding als jeugdscheidsrechter gaan afronden, net zoals Jens. Eest moet de of-
ficiële aanmelding nog even lukken, waar Loes nu druk mee bezig is.  

Het werd al snel drukker in de zaal. Want de spelers van Focus 2 waren er al heel vroeg bij om 
tegen ons 4e team te mogen gaan spelen. Om iets voor 10 uur was Riaan er ook om mij te spre-
ken. Hij gaat verder als scheidsrechter voor het KNKV. Wat zijn we daar erg blij mee Riaan! Als 
begeleiders gaan René en ik je helpen zodat je na drie wedstrijden je examen kan gaan doen. 
Heel fijn dat we straks naarst René en Maarten nog een KNKV scheidsrechter er bij hebben! 

Om half elf was de badminton klaar en ging het doek omhoog en kon het 4e beginnen. Tja, dat 
dachten we, maar de vloer…… De stukken die met tape zijn vastgeplakt lieten op sommige pun-
ten los. Er zou daarvoor tape aanwezig zijn, maar die kon Eline niet vinden. Vervelend, druk zoe-
ken, maar niets te vinden. Gelukkig was Victor er en als er iemand goed kan zoeken…..de tape 
werd gevonden en de stukken werden afgeplakt. Vol spanning stond het 4e klaar om te gaan star-
ten. Het was vandaag speciaal, want ze hadden nog nooit een wedstrijd gespeeld die werd geflo-
ten door een scheidsrechter met assistent. Dat was bijzonder! De assistent was nog erg rustig en 
moest het duidelijk nog leren. Lindy fijn dat je floot (er was niemand anders) en succes met verder 
met deze assistent! 

Tijdens deze wedstrijd vertelde Eline me dat het KNKV de wedstrijd van onze D1 voor vanochtend 
zomaar in de Kannebuis had gezet om 10.00 uur. Hoe het kon was onduidelijk, maar gelukkig 
heeft Eline er voor gezorgd dat het goed werd gezet. Bedankt daarvoor Eline!  

Na de wedstrijd van het 4e, die jammer genoeg dik werd verloren, maar wel gezellig was, ben ik 
weer naar huis gegaan met een gevoel van: het was allemaal een beetje lastig, maar met elkaar 
hebben we het toch weer goed opgelost. En dat is dan weer heel mooi! 

Groetjes van Yvonne 
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	Chauffeursschema.	
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