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Bestuur en contactadressen

Voorzitter Vertrouwenspersonen
Robert Moes 06-21439944 Gert Ouwerling 0164-248971
voorzitter@scheldevogels.nl Kiki van der Valk 06-12577754

Secretaris Trainers / Coaches
Leander Knol 0164-856821
Postadres: Staakberg 4a
4613 BL Bergen op Zoom
secretariaat@scheldevogels.nl

Penningmeester
Tim Withagen 06-52757794
penningmeester@scheldevogels.nl

Leden
Jolijne Pilanen 06-28290732
Gertjan Room 06-51379826

Ledenadministratie
Jan Groeneveld
ledenadministratie@scheldevogels.nl

Technische Commissie
Jolanda Pelle 0167-540714
tc@scheldevogels.nl 06-22392895

De trainers en 
coaches zullen in 
het volgende 
Krantje ook in de 
colofon vermeld 
worden.

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 1-1-2020

Spelende leden

PR Commissie   4 t/m 11 jaar € 22,05
Maarten Van der Graaf 06-21510797 12 t/m 15 jaar € 25,20
pr@scheldevogels.nl 16 t/m 18 jaar € 28,35

Onderhoudscommissie 19 jaar en ouder € 37,80
Vacant

Niet spelende leden

Horecacommissie Trainende leden, KF en KK € 15,75
Mark Franken 06-10825987 Rustende leden € 9,45

Inschrijfgeld ( eenmalig ) € 7,-

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 PR COMMISSIE: GROTE CLUBACTIE 
Binnenkort start de Grote Clubactie weer! En wij doen natuurlijk ook dit jaar weer mee. 

Vanaf 19 september mogen er weer loten gekocht en verkocht worden. We rekenen op jullie steun om 

een extra zakcentje voor de vereniging binnen te halen en zo samen nog meer mooie momenten te 

beleven op de club. Meer informatie volgt in het volgende Krantje en via social media! 

VAN DE PR: TEAMFOTO’S 
Binnenkort zullen er weer teamfoto’s genomen worden, rondom de thuiswedstrijden. Indien je bezwaar 

mocht hebben tegen het gebruik van je foto, dan kun je dat (alleen als je dat nog niet eerder hebt 

gedaan) aangeven bij de secretaris of iemand van de PR Commissie. Dus hup, nog even snel naar de 

kapper, dan sta je stralend op de foto binnenkort! 



Van de HC: Schoonmaakrooster 
Onderstaand het schema voor het schoonmaken van het clubhuis en de kleedkamers.  
Sta je op het schema en kan je niet schoonmaken probeer dan met iemand te ruilen.  
Dit wel graag doorgeven met wie en voor welke datum je geruild hebt (bij Mandy: 06-20826289). 
Alle wijzigingen staan in het rooster rood aangegeven. 
Het schoonmaken vindt plaats op donderdagavonden van 19.00 tot 20.00 uur.  
Achter de bar ligt een lijst met de dingen die gedaan moeten worden.  
De schoonmaakartikelen liggen in de keuken in het kastje onder de gootsteen en in de berging.  
De sleutel voor het clubhuis kan afgehaald worden bij Bianca Pelle Primulaveld 69, tel. 06-20923834 

Wordt de wijziging niet aan mij doorgegeven en kom je niet opdagen, dan word je 
automatisch ingedeeld voor de grote schoonmaak!! 

Donderdag 3 september:  Donderdag 10 september: 
Creighton Sanne 
Michaël  Thomas 
Ellie G (sleutel)  Réne (sleutel) 
Peter L (4) Gertjan 
Elwin Addie 
Anne Ilya 
Sara Silvie 
Fred 

Donderdag 17 september: Donderdag 24 september: 
Merijn  Eline (sleutel) 
Victor (sleutel)  Judith 
Jolijne  Chantal 
Elsemiek Eelco 
Marco  Paul v Vliet 
Anneroos Robert 
Nikki Kiki 

Carla Wouter 

Donderdag 1 oktober: Donderdag 8 oktober: 

Leander (sleutel)  Lucas 

Yvonne C. Gitta 

Loes Bas D. (sleutel) 

Yvonne v.d. H Riaan 

Jara G.   Peter (KF) 

Kevin Merel 

Sacha  Nico 

Bregje  Sabrine 

Donderdag 15 oktober: Donderdag 29 oktober: 
Marloes  Simon (sleutel) 
Anouk  Timothy 
Geo (sleutel) Jens 
Jasper   Nadine 
Jacco Jos 
Nienke C. Quinty 
Nathalie  Ellie v.d. G 



VAN DE TC: SPELREGELWIJZIGINGEN 

Er zijn met ingang van dit seizoen enkele spelregelwijzigingen doorgevoerd door de KNKV, waaronder 

rondom de strafworp, voetbal en vrije worpen. Tommy maakt dit overzicht met daarin de belangrijkste 

wijzigingen op een rijtje. Bij eventuele vragen kun je altijd bij hem of iemand van de TC terecht. 

De scheidsrechters hebben de volledige, uitgebreide informatie ook in hun mailbox ontvangen. Daarin 

staan ook nog extra tips en toelichtingen over het omgaan met de huidige coronaregels als 

scheidsrechter. 

De wijzigingen: 

5.4 Aanvang van de wedstrijd: 
De oorspronkelijke tekst in 3.3 opstelling is gewijzigd: "Het thuisteam begint met de uitworp (zie 5.7) in 
de eerste helft (in beide periodes) en kiest op welke korf ze zal aanvallen. Na de rustpauze wisselen 
beide teams van aanvalsrichting, waarbij ze dezelfde opstelling behouden en het uitteam begint met de 
uitworp in de tweede helft (in beide periodes). 

5.7 Uitworp:  
Toegevoegde tekst: "De uitworp wordt genomen door een aanvaller vanaf een punt binnen zijn vak op 
niet meer dan 2 m van het midden van het veld met dezelfde bepalingen als voor een spelhervatting 
(zie 7.3)." 

6.3 Te schieten vanuit verdedigende positie: 
Gewijzigde tekst: Wanneer een aanvaller de bal richting de korf schiet, terwijl een verdediger aan alle 
volgende voorwaarden voldoet: 
a) probeert actief de bal te blokkeren;
b) bevindt zich binnen één (1) armlengte van de aanvaller;
c) is dichter bij de paal dan de aanvaller;
d) hij heeft zijn gezicht naar de aanvaller gericht.
Toegevoegde tekst: "- het lichaam van de verdediger verder van de paal af is dan dat van de aanvaller.
Het is niet voldoende wanneer de hand of arm van de verdediger dichter bij de paal is. De referentie
moet zijn dat het grootste deel van de romp (bovenlichaam) zich dichter bij de paal bevindt"

6.7 De bal te spelen met been of voet: 
Naam van de spelregel is gewijzigd: "De bal te spelen met been of voet 
" Gewijzigde tekst: Telkens wanneer een speler de bal speelt met het been vanaf de knie naar beneden 
of de voet. Het is alleen een overtreding wanneer dit opzettelijk is. 

De bal met de vuist weg te slaan: Deze regel is geschrapt 
De bal vast te pakken, te vangen of te tikken terwijl een deel van het lichaam, behalve de voeten, 
de vloer raakt:  Deze regel is geschrapt 
Een tegenstander te hinderen die al door een ander wordt gehinderd: Deze regel is 
geschrapt 



7.5 Strafworp: 
 Toegevoegde tekst: Een strafworp wordt genomen door de aanvaller die de vrije scoringskans heeft 
verloren, en dat is ofwel 
- de aanvaller die op het moment van de overtreding de vrije scoringskans had of zou hebben gehad; of
- de aanvaller die op het moment van de herhaalde overtreding de vrije scoringskans zou hebben
gehad;

Als, naar de mening van de scheidsrechter, geen enkele speler een vrije scoringskans had op het 
moment van de herhaalde overtreding, is de speler op wie die overtreding gemaakt is de 
strafworpnemer.  
In de specifieke situatie onder § 7.4 e) van een tweede overtreding tijdens het nemen van een vrije worp 
die resulteert in het toekennen van een strafworp, is de strafworpnemer de aanvaller die de vrije worp 
neemt. 

VAN DE PR: LEDEN GEZOCHT! 

De PR commissie is op zoek naar nieuwe leden om ons te ondersteunen bij o.a. sponsoring en 
geldwervende activiteiten. Als PR commissie zorgen wij voor inkomsten voor onze vereniging, o.a. door 
middel van het organiseren van vele geldwervende activiteiten, zoals de Grote Clubactie, 
Rommelmarkt, Jantje Beton collecte, oud papier, enzovoorts. Dat kost tijd en aangezien vele handen 
licht werk maken, zoeken wij leden die bereid zijn om één of meerdere van deze activiteiten op te 
pakken voor ons. Dat kan door actief lid te worden van onze commissie, maar je kunt ook als vrijwilliger 
buiten de commissie een taak op je nemen. Ook ouders van leden worden van harte uitgenodigd om 
een steentje bij te dragen. 

Zie je dit zitten? Neem contact op via pr@scheldevogels.nl, maar uiteraard mag je ook een van ons 
aanspreken. We leggen graag even uit wat er allemaal te doen is binnen onze commissie. 

De PR Commissie 
Maarten, Timothy, Layla, Jasper en Lucas 

mailto:pr@scheldevogels.nl


SCHEMA SENIOREN + A 

Datum Sen1 Sen2 Sen3 Sen4 A

Good Luck ONDO 5 Focus 2 DSO 7 Keep Fit A1

5-sep

2020

11:45 14:25 17:25 15:55 10:15

Eelco ? Maarten Tom 

Blauw Wit DeetosSnel 5 Ventura Sport 3 Fortis A2

12-sep de Weitjes Vorrinklaan Sportlaan Diezestraat

2020 Goes Dordrecht Strijen Oost-Souburg

16:00 (14:00 ) 13:10 (11:45 ) 12:30 (11:15 ) 10:15 (09:05 )

Zeeman

rijden i.o.o. rijden i.o.o. rijden i.o.o. Herreijgers

Brugmans

Ventura Sport Atlas 3 DSO 3 Focus 3 TOGO A3

19-sep Sp Ritthem Molenvliet Hoge Neerstraat het Schenge

2020 Ritthem Klundert Etten-Leur Goes

14:00 17:00 (15:30 ) 13:00 (11:45 ) 13:00(12:05) 11:00 (09:45 )

Gijzen

rijden i.o.o. rijden i.o.o. rijden i.o.o. Raats

Crezee

Luctor Tjoba 5 Focus 2 DSO 7 Keep Fit A1

26-sep Hoge Neerstraat Molenvliet Vierhoeven

2020 Etten-Leur Klundert Roosendaal

16:30 14:40 12:00(11:05) 16:00 (15:00 ) 10:00(09:15)

Koen

? rijden i.o.o. rijden i.o.o. Havermans

Bennaars

KVK TOP 5 DeetosSnel 5 Ventura Sport 3 Fortis A2

3-okt KVK v Cittersweg

2020 Kapelle Arnemuiden

15:30 (13:30 ) 15:00(13:45) 12:00 13:30 15:05

rijden i.o.o. rijden i.o.o.  René Maarten Eelco

Stormvogels Seolto 4 DSO 3 Focus 3 TOGO A3

10-okt

2020

17:30 16:00 14:30 11:30 13:00

? ? Leander Tom



SCHEMA JEUGD 
Datum B C D E F

Springfield B1 Oranje Wit C4 Springfield D1 Springfield E2 Juliana F1

5-sep Parrestee (G) Parrestee(G) Parrestee(G)

2020 Hoeven Hoeven Hoeven

14:30(13:35) 13:15 13:15(12:20) 12:00(11:05) 9:00

Struijs Room

vd Valk Geo Overman  Smidt ?

Gabriëlse Akcay Lopatka

Volharding B2 Keep Fit C3 DSO D1 Juliana E4 Albatros F2

12-sep Vierhoeven Develstein

2020 Roosendaal Zwijndrecht

13:00 13:15(12:30) 11:45 10:30 10:30(09:25)

van Wingerden

Tom de Keijzer René Eelco de Frel

van der Kreek vd Graaf

Focus B1 DSO C2 VIOS D1 DSO E2 DSO F1

19-sep Hoge Neerstraat Vier Heulen(G) Molenvliet

2020 Etten-Leur Willemstad Klundert

11:30(10:35) 12:15 10:30 (09:30 ) 10:30 09:30 (08:30 )

Bennaars Gül

van Groningen Michael van Halderen Eelco Schoonen

de Keijzer Adriaanse Hoedelmans

Springfield B1 Oranje Wit C4 Springfield D1 Springfield E2 Juliana F1

26-sep Stadspolders Gem Sportpark

2020 Dordrecht Oud-Gastel

12:45 11:00 (09:55 ) 11:00 9:30 09:00 (08:10 )

den Heijer

René van Hal Riaan? Eelco Gül

Jacobson de Frel

Volharding B2 Keep Fit C3 DSO D1 Juliana E4 Albatros F2

3-okt Hogeweg Molenvliet Gem Sportpark

2020 Yerseke Klundert Oud-Gastel

12:00 (11:05 ) 10:55 10:30 (09:30 ) 09:00 (08:10 ) 9:45

uit den Bosch Bernaards

von Döhren Nico? Hoedelmans Overman Michael

Nuijten Room Struijs

Focus B1 DSO C2 VIOS D1 DSO E2 DSO F1

10-okt Molenvliet Molenvliet

2020 Klundert Klundert

10:10 10:30 (09:30 ) 9:00 09:30 (08:30 ) 9:00

Room

Eelco v. Hienen René de Frel Yvonne

Lopatka van der Valk



SCHEMA LAATSTE SPEELRONDES (ALLEEN SENIOREN) 

VAN DE PR: JIJ KUNT GRATIS DE CLUB SPONSOREN! 

Hoe het werkt? 

Heel simpel. Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling die via SponsorKliks.com gedaan 

wordt. 75% van deze commissie storten wij op de bankrekening van jouw vereniging of stichting. Of je 

nu rechtstreeks naar bijvoorbeeld Bol.com gaat of je gaat via SponsorKliks.com naar de site van Bol.com, 

je betaalt hetzelfde. Alleen in het laatste geval keert Bol.com ons een commissie uit en profiteert jouw 

vereniging hier direct van! 

Klik voor elke online aankoop eerst even op de button op Sponsorkliks button op de Scheldevogels 

website en shop daarna gewoon zoals je normaal doet. Je hoeft dus verder niet in te loggen, alleen het 

klikken op de button is voldoende. 

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=3082&amp%3Bamp=&cn=nl&ln=nl

Datum Sen1 Sen2 Sen3 Sen4 A

DSO KVK 3

17-okt Molenvliet KVK 

2020 Klundert Kapelle

16:00 (14:00 ) 11:00 (09:30 )

rijden i.o.o. rijden i.o.o.

Good Luck

24-okt Oostplaat

2020 Middelharnis

15:30 (13:30 )

rijden i.o.o.

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=3082&amp%3Bamp=&cn=nl&ln=nl
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