Bestuur en contactadressen
Voorzitter

Vertrouwenspersonen

Stefan Overman

06-25347176

voorzitter@scheldevogels.nl

Gert Ouwerling

0164-248971

Kiki v d Valk

06-12577754

Secretaris
Leander Knol

Trainers / Coaches
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

Thymen Stolk

A1

06-45230440

Eline v Wijnen

06-23166469

Jacco Schillemans

A2
A2

Victor v d Heuvel

C

06-45230440

Merijn v Vliet

D

06-10714163

Michiel v Halderen

D

06-29600209

Kiki v d Valk

E

06-12577754

Sacha Groeneveld
Jorien Bennaars

E
E2

06-13547806
06-21246853

Meerle v Groningen
Justine Weijenberg

E2
F

06-27443635

Penningmeester
Sandor v d Valk

06-30690773

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

06-37407270

Wedstrijdsecretariaat
Jolanda Pelle Senioren + A

0167-540714
06-22392895

Joke Luisterburg B t/m F

06-25434527

Activiteitencommissie
Victor van den Heuvel

06-28845231

ac@scheldevogels.nl
06-21510797

pr@scheldevogels.nl

Onderhoudscommissie
René van den Heuvel

krantje@scheldevogels.nl

Contributie per kwartaal per 1-1-2022
4 t/m 11 jaar

€ 22,40

12 t/m 15 jaar

€ 25,60

16 t/m 18 jaar

€ 28,80

19 jaar en ouder

€ 38,40

06-22844723

oc@scheldevogels.nl

Niet spelende leden

Horecacommissie
Mandy v Wijnen

Jos Pilanen

Spelende leden

PR Commissie
Maarten Van der Graaf

Redactie ’t Krantje

0164-266413

06-20826289

Trainende leden, KF en KK

€ 16,00

Rustende leden

€ 9,60

Inschrijfgeld ( eenmalig )

€ 7,10

Clubhuis
Staakberg 4a
4613 BL Bergen op Zoom

0164-250389

Voor de wijze van inning van de contributie
wordt verwezen naar www.scheldevogels.nl

www.scheldevogels.nl
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Agenda
JULI:
za 2 juli
za 9 juli

Mixtoernooi
Fietspuzzeltocht

TC
AC (Geo/Mark)

JAV

Bestuur

OKTOBER:
Do 13 oktober

De P.R. Commissie zoekt leden
De PR Commissie zorgt binnen Scheldevogels voor o.a. sponsoring/geldwerving en voor allerlei
communicatie-dingen zoals social media en de website. We zoeken voor een aantal taken nog
aanvullende vrijwilligers die dat willen doen als lid van onze commissie, of als taak ‘los erbij’ zonder lid te zijn van de commissie. Hoe dat het beste voor jou past, bespreken we graag met je!
Welke taken zoeken we nog vrijwilligers voor?
-

SOCIAL MEDIA vrijwilligers
o We zoeken nog enkele leden die af en toe foto’s, tekstjes, verslagen, video’s op o.a.
Instagram willen zetten. Dit is geen dagtaak, maar wel iets wat we met een grotere
groep leden willen inzetten, zodat we nog meer leuke dingen van onze vereniging
kunnen delen met elkaar en met mensen van buiten onze vereniging.
- COORDINATOR Grote Clubactie
o We zoeken iemand die in september/oktober wil helpen met het voorbereiden, uitdelen en weer verzamelen van de materialen van de Grote Clubactie. Dit kost je in die
periode een paar uurtjes tijd en je brengt er voor de vereniging vele honderden
euro’s mee binnen. Houd je van organiseren en wil je je steentje bijdragen?
- COORDINATOR Jantje Beton
o De Jantje Beton collecte in maart is elk jaar 4 of 5 avonden collecteren in een wijk
van Bergen op Zoom. We zoeken iemand die vaker heeft meegelopen, die het leuk
vindt om aanwezig te zijn bij de trekking van de wijk, wil helpen bij het verzamelen
van het “Scheldevogels collecteteam” en op die avonden een oogje in het zeil wil
houden welke straten gelopen zijn. Je kunt rekenen op een grote groep Scheldevogels die elk jaar wil meelopen, en de hele activiteit zit rondom deze ene week in het
jaar.
Vind je het leuk om ook mee te helpen met een van deze taken? Stuur een berichtje via
pr@scheldevogels.nl, via een DM op de social media; of nog beter: spreek een van de PR leden
even aan!
Maarten, Lucas, Joost, Jasper en Timothy
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Van de P.R: RABO CLUBSUPPORT
Rabo Clubsupport komt er weer aan!
Heb je een rekening van de Rabobank? Zorg er dan voor dat je checkt of je ook lid bent van deze
bank. Dat is namelijk niet automatisch zo. Ben je nog geen lid? Vraag tijdig via de Rabobank je
lidmaatschap aan zodat je in september kunt stemmen op Scheldevogels!
Vraag ook je vrienden en familie even om aan ons te denken in september! Elke stem levert enkele euro’s voor onze vereniging op, snel verdiend dus!

Stemmen kan vanaf 5 september.
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FIETSPUZZELTOCHT SCHELDEVOGELS
Op zaterdagmiddag 9 juli wordt in overleg met de A.C. de 2e fietspuzzeltocht bij
Scheldevogels gehouden!
Met een afstand van ongeveer 22 km te doen voor iedereen.
Een middagje fietsen met vragen en opdrachten.
De prijzen die je hiermee kan verdienen willen we nog niet verklappen.
Uiteraard wordt er onderweg gezorgd voor fruit, een drankje en een ijsje.
Deelname is geheel gratis.
Kom met je gezin, je teamgenoten met of zonder introducees of nog een andere
samenstelling gezellig meefietsen.
Maak de groep niet groter dan 5 fietsers en verzin een leuke naam voor je team.
En geef je per mail op voor 5 juli bij: gpelle@hetnet.nl
Tot 9 juli.
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***

’t MIXTOERNOOI ***

Indeling van de ploegen voor het toernooi.
Er is een voorlopige indeling gemaakt van alle leden en bij de organisatie opgegeven oud-leden, ouders,
partners, kinderen van leden en oud-leden en vriendjes en vriendinnetjes van onze jeugd.
De definitieve indeling wordt voor de aanvang van het toernooi bekend gemaakt.
Schema.
Er zijn vier groepen van ongeveer gelijke sterkte (zie verticale kolom).
Elke groep heeft een eigen kleur. Dat zijn je tegenstanders van die dag.
Uiteraard speel je alleen tegen je eigen sekse.
De horizontale lijn (van links naar rechts) is je vak en team.
Boven of onder je staat ook een naam. Hij/zij speelt ook in jouw team maar in een ander vak. Je moet bij
elkaar in het vak blijven anders klopt het systeem niet meer.
De ( A ) in het schema is het aanvalsvak als je als eerste in het wedstrijdschema vermeld staat.
De ( V ) is in deze situatie het verdedigingsvak (meer hierover bij “spelregels”).
Dubbele namen.
Bij dubbele namen speelt één van de twee. Er mag alleen gewisseld worden met degene die naast je staat.
Aanvoerders.
Dat zijn de personen waar een ** vermeld staat.
Zij zijn verantwoordelijk voor het goed verlopen van de wedstrijden en voor het verdere toernooi-gebeuren
van hun team.
De aanvoerders halen voor het begin van de wedstrijden de benodigde spullen op bij de wedstrijdleiding en
regelen dat alle spelers van een lintje (kleur) worden voorzien.

De aanvoerders worden (dringend) verzocht om 9.15 uur aanwezig te zijn.

Verzamelen.
Buiten op het veld vind je op het hekwerk de letters A t/m J. Kijk in je schema bij welk team je bent ingedeeld (b.v. B). Ga naar letter (B) en blijf daar tot je aanvoerder zegt dat je mag vertrekken.

*** SPELREGELS ***
Shirts

:

Neem 2 shirtjes mee; één witte en één blauwe.
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Het team dat als eerste in het wedstrijdschema vermeld staat, draagt een
blauw shirt.
Lintje

:

Speld je lintje duidelijk zichtbaar op je shirt.

Wedstrijdduur

:

Elke wedstrijd duurt 2 x 12½ minuut.

Wisselen

:

Na 12½ minuut wordt er alleen gewisseld van FUNCTIE
(dus niet van vak. Ook niet na 2 doelpunten).
Dat geldt ook voor de finale.
Behoudens “dubbele namen” mag er niet gewisseld
c.q. ingevallen worden zonder toestemming van de
wedstrijdleiding.

Vakken

:

Sta je als EERSTE in het wedstrijdschema genoemd
(de blauwe shirtjes), dan staan de spelers van de bovenste
regel ( A ) in het aanvalsvak.
‘s- Morgens is dat het vak met de PUPILLENPAAL
‘s- Middags is dat het vak met de SENIORENPAAL
Sta je als TWEEDE in het wedstrijdschema genoemd
(de witte shirtjes), dan staan de spelers van de onderste
regel ( V ) in het aanvalsvak.
‘s- Morgens is dat het vak met de SENIORENPAAL
‘s- Middags is dat het vak met de PUPILLENPAAL
Bij de finale wordt er getost voor de keuze van de paal
in het aanvalsvak.

Tegenstander

:

Verdedigen en trachten het werpen van de bal te
hinderen mag alleen bij een tegenstander van je eigen
kleur en sekse.

Scheidsrechters

:

De scheidsrechter beslist in alle gevallen.

Poulewinnaar

:

De ploeg met de meeste (wedstrijd) punten is winnaar.
(winst = 2, gelijk = 1 en verlies = 0 pnt.)
Bij een gelijke eindstand is de ploeg met het beste
doelsaldo winnaar. Mocht dat niet tot een beslissing
leiden, dan wordt de uitslag van de onderlinge wedstrijd
bepalend. Indien dat ook niet tot een beslissing leidt, dan
wint de ploeg die bij het sneldoelen de meeste doelpunten
heeft gemaakt.

Finale

:

Bij een gelijke eindstand wordt de wedstrijd met
2 x 5 minuten verlengd. Als dat niet tot een beslissing
leidt, dan wordt de wedstrijd vervolgd en wint de ploeg
die het eerste doelpunt (golden goal) maakt.

Waar de spelregels niet in voorzien beslist de wedstrijdleiding.
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*** WEDSTRIJDSCHEMA 2 juli 2022 ***
AANVANG: 9.30 uur

Kom op tijd!
De wedstrijdleiding is dan in staat de eventuele mutaties in
de ploegenindeling tijdig te verwerken.
Ook heb je hierdoor de gelegenheid voor de aanvang van
de wedstrijden met je ploeggenoten kennis te maken.

TIJDEN

VELD 1

SCHEIDSR.

VELD 2

SCHEIDSR.

10.00 - 10.25
10.30 - 10.55
11.00 - 11.25
11.30 - 11.55
12.00 - 12.25

C-D
E-A
B-C
D-A
E-B

Geo
Team I
Bas
Team H
Ronald

H-I
J-F
G-H
I-F
J-G

Tom
Team D
Tom
Team C
Tom

________________________________________________________________
12.45 - 13.08
PAUZEPROGRAMMA (zie schema volgende pagina)
________________________________________________________________

13.30 - 13.55
14.00 - 14.25
14.30 - 14.55
15.00 - 15.25
15.30 - 15.55

A-C
B-D
C-E
A-B
D-E

Geo
Bas
Team I
Team H
Ronald

F-H
G-I
H-J
F-G
I-J

Tom
Team A
Tom
Team C
Tom

_______________________________________________________________
16.15-16.40
FINALE
( winnaar veld 1 - winnaar veld 2 )
_______________________________________________________________

=====================
16.45 PRIJSUITREIKING
=====================

Voor vragen kunnen jullie terecht bij het wedstrijdsecretariaat.
Ellie Groeneveld, Annemieke Bernaards, Jos Pilanen
en George Nooij
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*** SCHEMA PAUZEPROGRAMMA ***
( zie uitleg bij spelregels “sneldoelen” )

TIJDEN

PAAL 1

12.45 - 12.48
12.50 - 12.53
12.55 - 12.58
13.00 - 13.03
13.05 - 13.08

A
E
I
C
G

PAAL 2
B
F
J
D
H

PAAL 3

PAAL 4

C
G
A
E
I

D
H
B
F
J

=========================
SPELREGELS SNELDOELEN
=========================

Doel

:

Binnen 3 minuten met je hele ploeg zoveel mogelijk
strafworpen proberen te maken.

Afvangen

:

Zelf regelen.

Pogingen

:

Na 1 x doelen achter in de rij aansluiten.

Deelnemers

:

Alle spelers en speelsters van het team moeten deelnemen.

Palen

:

Elke ploeg krijgt 2 pogingen.
1 x op pupillenpaal met pupillenbal
1 x op seniorenpaal met seniorenbal

Starten / einde

:

Start en einde collectief d.m.v. een signaal.

Score

:

Winnaar is de ploeg de over 2 palen de meeste
doelpunten heeft gemaakt.

Waar de spelregels niet in voorzien beslist de wedstrijdleiding.

Let op!!!! in het onderstaande schema zitten weer een aantal wijzigingen t.o.v. de vorige
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Voorlopige indeling toernooi 2 juli 2022

Ploeg

De namen met ** zijn de aanvoerders

GROEN

ORANJE

ZWART

BLAUW

(A)

Michael/ Jacco

Jolijne

Brian

Amy

(V)

Kiki/ Ilya**

Jan-Willem/ Frank

Sara

Siem

(A)

Kevin**

Maaike

Lennard

Emma

(V)

Janita

Creighton/ Peter L (4)

Vera

Lucas

(A)

Jasper/ Victor

Anouk **

Jort

Ashley

(V)

Anne

Fred/ Peter L (KF)

Jessica

Chavaino

(A)

Timothy/ Wouter

Loes/ Nathalie

Joram/ Stijn

Esmee

(V)

Debbie**

Bryan B/ Elwin

Lize

Jay

(A)

Merijn

Elze

Luuk

Elijne/ Isa

(V)

Sacha**

Damian/ Mark

Siobhan

Tigo

(A)

Isabella/ Bregje**

Sandor/ Thomas v/d S

Jikke

Ryano

(V)

Bas D

Nadine/ Patricia

Wessel

Fiene

(A)

Judith H **

Huib/ Thymen

Bo

Liam

(V)

Eelco / Marco

Adrienne/ Tessa

Tijn/ Syl

Fenne

(A)

Eline/ Gitta**

Marcel de F/ Jens

Amber

Sam

(V)

Nico/ Ronald v O

Judith v V/ Dominique

Jibbe

Fleur

(A)

Mandy/ Anneroos**

Joost/ Paul

Jorien

Loek

(V)

Gertjan

Monique

Jeremy/ Gijs

Vlinder/ Kyra

(A)

Silvie/ Chantal**

Rutger/ Stefan

Iris

Tobias/ Gijs

(V)

Geo

Sabrine/ Janet

Casper/ Max

Lisa

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J
11

