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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
Pieter Breughelstraat 26 Thymen Stolk 1+2 06-45230441

4625 BH Bergen op Zoom Bianca Pelle 3 06-20923834
secretaris@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 B1 06-28845231

Leden Ellie Groeneveld C 0164-251375
Justine Weijenberg Jacco Schillemans C 06-37407270
Gertjan Room 06-51379826 Layla van Neck C 06-21131967

Ledenadministratie Maaike Pilanen D 06-21975075

Jan Groeneveld Janita Room D 06-17878280
ledenadministratie@scheldevogels.nl Jolijne Pilanen E1 06-28290732

Technische Commissie Eline van Wijnen E2 06-23166469
Jolanda Pelle 0167-540714 Jara Moes E2 06-28882389

tc@scheldevogels.nl 06-22392895 Kyona Moes F 06-14461294
Wedstrijdsecretariaat Kiki v d Valk KK 06-12577754

Jolanda Pelle  Senioren + A 0167-540714 Brian Uit den Bosch KK
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 1-1-2019

Spelende leden

PR Commissie   4 t/m 11 jaar € 21,-
Maarten Van der Graaf 06-21510797 12 t/m 15 jaar € 24,-
pr@scheldevogels.nl 16 t/m 18 jaar € 27,-

Onderhoudscommissie 19 jaar en ouder € 36,-

Geo Pelle 06-22800869
Niet spelende leden

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

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



 
� 	Ac$viteiten.	
18-02-2019          Krantje nr. 14            PRC  
25-02 t/m 02-03-19           Jantje Beton collecte                                                PRC 

01-03-2019                       Inleveren Kopij krantje nr. 15                                    PRC 
03-03-2019                       Krantje nr. 15                                                            PRC 
08-03-2019                       inleveravond spullen rommelmarkt                          PRC 
08-03-2019                       Klaverjassen                                                              HC 
09-03-2019                       inleverochtend spullen rommelmarkt                       PRC 
10-03-2019                       Rommelmarkt                                                          PRC 
15-03-2019                       Inleveren Kopij krantje nr. 16                                   PRC 
17-03-2019                       Krantje nr. 16                                                            PRC 
29-03-2019                       Inleveren Kopij krantje nr. 17                                   PRC 
31-03-2019                       Krantje nr. 17                                                            PRC 

Belangrijke aankomende data: 
06-04-2019                      The Crazy Bingo                                                         AC 
08-06 t/m 10-06               Jeugdkamp                                                                AC 
11-06 t/m 15-05                Oranje Fonds Collecte                                              PRC 

� 	Van	de	T.C.	
Op maandag 4 maart is er geen training voor S1, S2, S3, S4, C en D. 
Op woensdag 6 maart is er geen training voor E1, E2, F1 en KK. 

� 	Van	de	O.C.	
KORT NIEUWS VAN DE ONDERHOUDSCOMMISSIE 

 
De 2 zoekgeraakte geel/blauwe korfballen zijn gevonden. 
Met medewerking van Ronald van Overbeeke en Bas Doorduin zijn de korfballen weer terug in 
sporthal Tuinwijk. De korfballen waren door een ploeg van  korfbalvereniging Fortis meegnomen. 
Ronald en Bas hartelijk dank voor het vinden en terugbrengen van de korfballen. 

Vrijdag 15 februari heeft de onderhoudscommissie alle oude tl lampen in de kleedkamers, 
scheidsrechterskleedkamer en het invalidentoilet vervangen door led tl lampen. 
De led tl lampen worden door de gemeente vergoed, waarvoor onze dank. 

Zaterdag 16 februari heeft de onderhoudscommissie samen met Peter Luisterburg extra op-
bergplanken in de buiten berging aangebracht. 
Peter bedankt voor het helpen. 

De onderhoudscommissie. 

Gertjan Room, Jos Pilanen en Geo Pelle 
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� 	Pupil	van	de	Week.	

Jibbe	Hoedelmans	als	pupil	van	de	week	bij	de	wedstrijd	Scheldevogels	1	tegen	OJC	‘98	1	(6-12)	

Hoe	heet	je:	 	 	 	 	 Jibbe	Hoedelmans	
Hoe	oud	ben	je:	 	 	 	 8	jaar	
Op	welke	school	zit	je:	 	 	 	 Rode	Schouw	in	Halsteren	
In	welke	groep:		 	 	 	 Groep	5	
Hoe	lang	zit	je	op	de	korLal:	 	 	 4	jaar	
In	welk	team:	 	 	 	 	 E1	
Wie	zijn	je	coaches:	 	 	 	 Jolijne	 	
Wat	vind	je	het	leukste	aan	KorLal:	 	 Wedstrijden	spelen	
Wat	vind	je	het	minst	leuke	aan	korLal:		 Verliezen	
Hoe	ben	je	bij	de	KorLal	gekomen:	 	 Via	mijn	moeder	

Syl	Bernaards	als	pupil	van	de	week	bij	de	wedstrijd	Scheldevogels	1	tegen	Hebbes	1	(14-14)	

Hoe	heet	je:		 	 	 	 	 Syl	Bernaards	
Hoe	oud	ben	je:	 	 	 	 8	jaar	
Op	welke	school	zit	je:	 	 	 	 De	Borghoek	
In	welke	groep?:	 	 	 	 4B	
Hoe	lang	zit	je	op	de	korLal:	 	 	 5	jaar	 	
In	welk	team:	 	 	 	 	 E2	
Wie	zijn	je	coaches:	 	 	 	 Eline	en	Jara	Moes	
Wat	vind	je	het	leukste	aan	KorLal:	 	 Wedstrijden	spelen	en	dat	mijn	vader	scheidsrechter	is.	
Wat	vind	je	het	minst	leuke	aan	korLal:		 Verdedigen	
Hoe	ben	je	bij	de	KorLal	gekomen:	 Omdat	ik	alXjd	met	mijn	vader	meeging,	als	hij	ging	flui-

ten.	
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� 	Van	de	O.C.	
	

 
Scheldevogels doet mee met NLdoet  
Op 15 en 16 maart doet Scheldevogels mee met NLdoet! 

Het Oranje fonds organiseert op 15 en 16 maart de grootste vrijwilligersactie van Ne-
derland. 

NL doet zet vrijwilligerswerk in de spotlight en nodigt iedereen uit om de handen uit 
de mouw te steken. Doet u ook mee? 

Als vrijwilliger van Scheldevogels kan je je opgeven voor de volgende klussen: 

a) Ophangen verlichting in keuken, magazijn en bergingen 

b) Schoonmaken Clubhuis 

c) onkruidvrij maken van het terras  

d) onkruidvrij maken van de paden langs het kunstgrasveld 
 
e) onkruidvrij maken jeu de boules baan 

f) schoonmaken zonnepanelen 

 
Op vrijdag beginnen we om ca. 14.00 uur en eindigen om ca. 16.00 uur. 
Op zaterdag beginnen we om ca. 09.00 uur en eindigen om ca. 12.00 uur 

De benodigde materialen zijn aanwezig. 
 

Opgeven als vrijwilliger  
Bij opgaven graag aangeven welke dag en vanaf welke tijd (met eindtijd)  je ons als 
vrijwilliger kan helpen. 
Opgeven kan bij Geo Pelle 06-22800869 email: gpelle@hetnet .nl	

Uiteraard zal Scheldevogels voor de drankjes zorgen. 
 
Het Oranje Fonds heeft Scheldevogels hiervoor € 359,00 als bijdrage geschonken. 

Alle vrijwilligers alvast bedankt. 

De Onderhoudscommissie 
Gertjan Room, Jos Pilanen en Geo Pelle.	
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� 	Van	de	P.R.Commissie.	
 

 
Van 25 februari tot en met 2 maart gaat Scheldevogels weer collecteren voor Jantje Beton. 

Wij zijn op zoek naar collectanten voor slechts 1 uurtje op een van de bovenstaande data. 

Doordeweeks is dit van ca. 17.30 uur tot 19.00 uur en lopen altijd gezamenlijk met een aantal 
collectanten. 

De wijk waar we moeten collecteren is onze vertrouwde wijk Noordgeest. 

Wil je ons helpen om geld voor Jantje Beton en Scheldevogels in te zamelen (de helft van het 
ingezamelde bedrag is voor Scheldevogels) meldt je dan aan bij één van de onderstaande PR 
leden of bij Geo Pelle. 

Vele handen maken licht werk. 

Alvast bedankt voor jullie inzet. 

De PR Commissie 
Email: pr@scheldevogels.nl 
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� 	Van	de	P.R.	
Op zondag 10 maart zal de jaarlijkse rommelmarkt weer plaatsvinden op De Staakberg. We or-
ganiseren deze ook dit jaar weer samen met de andere verenigingen van het sportpark.  
Ruim dus de komende weken je zolder, schuur of woonkamer nog eens goed op en bewaar nog 
bruikbare spullen voor de vereniging. Die leveren mooie extra inkomsten op! 

Inlevermomenten voor rommelmarktspullen worden op een later moment bekendgemaakt.  

Als je wilt helpen bij de rommelmarkt kun je je aanmelden bij iemand van de PR commissie of 
via pr@scheldevogels.nl. 

Groeten, 
De PR commissie  
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� 	Van	Yvonne.	

De letter U 

Beste scheldevogelsleden, - vrienden en sponsoren, 

Voor wat betreft de letter U kreeg ik weer genoeg aangereikt. Natuurlijk de uitermate goede en 
spannende wedstrijd van het eerste van vorige week (en niet vergeten dat ook het tweede en 
derde hebben gewonnen). Maar ook gisteren had ik er weer één: uitermate jammer dat de 
scheidsrechter die ik in Maasluis ging beoordelen ziek bleek te zijn. Voor niets naar Maassluis 
gegaan, maar gelukkig krijg ik de reiskosten gewoon vergoed en telt de wedstrijd wel gewoon 
mee voor onze verplichting voor beoordelen/fluiten. Op weg van Maassluis naar huis gestopt bij 
de uitwedstrijd van het eerste, die ik nu opeens wel kon zien. Zo heeft ieder nadeel ook zijn 
voordeel. Uitermate ruim gewonnen. Dat is drie keer de U! 

Dan nu naar het woordenboek. 

Uit lopen; Vrij lopen in het verdedigingsvak na het onderscheppen. Ook: na de wedstrijd rustig 
afbouwen, zie ook cooling down. Dat je vrij moet lopen nadat je de bal hebt onderschept is ie-
dereen wel duidelijk, maar het uitlopen, de cooling down, die kennen we niet zo goed. Na de 
wedstrijd moet er bijna altijd met elkaar gepraat worden, maar uitlopen zie ik niemand doen. Ik 
moet eerlijk bekennen dat ik het weleens deed in de tijd dat Nico vroeger (toen ik nog in de se-
lectie speelde) bij ons was. We zijn het nu vergeten. 

Uitplaatsfoutje; Moment van wanorde tijdens het opbrengen van de bal uit de verdediging, 
waarbij de tegenstander ongewild nieuwe scoringskansen krijgt. Ja, fouten worden nou eenmaal 
gemaakt door iedereen. Maar als je er de oorzaak van bent dat zoiets gebeurt voel je je altijd 
diep ongelukkig, zeker als er dan ook nog gescoord wordt door de tegenstander. 

Uitsteeksel; Gevaarlijk stukje materiaal aan de paal. Dat kennen we allemaal wel, zeker in de 
zaal. Een aantal van ons heeft daar best nare ervaringen mee en loopt blessures op. Bij korfbal-
fit hebben we ook last van het onderstuk, want als de bal daar op komt gaat hij alle kanten op. 

Ultieme; “De ------------- prestatie.” De mooiste prestatie ooit geleverd. Dat gaat wel heel ver, ooit 
geleverd, dat is wel erg lang. Zelf moest ik gelijk denken aan de ultieme prestatie vorige week 
van het eerste en hun tegenstander. Een mooie wedstrijd waarin beide ploegen duidelijk streden 
voor de winst zonder vervelende situaties of overtredingen. Wat mooi om naar te kijken! Als pu-
bliek heeft iedereen ultiem zitten genieten. Dat was een ultieme prestatie. Laten we hopen dat er 
meer van dit soort nog zullen komen, door welke ploeg dan ook. 

UNO; Uitploeg Niet Opgekomen; de aanduiding op het wedstrijdformulier voor de reden van het 
niet doorgaan van de wedstrijd. Jammer genoeg herkennen we dat wel. Hoe vaak gebeurt het 
niet dat een wedstrijd moet worden verzet? En dan moeten we niet alleen naar de tegenstander 
wijzen, want zelf hebben we er ook wel eens last van. Iedereen heeft het tegenwoordig zo druk 
heeft dat het wel eens gebeurt dat ploegen die niet compleet zijn en omdat we niet zo’n grote 
vereniging zijn betekent dat soms dat er niet gespeeld kan worden. Dat geldt voor ons maar ook 
voor de verenigingen waar we tegen spelen. Gelukkig komen we er meestal wel uit om de wed-
strijd te verzetten. 

Veel plezier de komende weken allemaal! In volle vaart op de fiets: “ ’t Is Koers” 

Yvonne van den Heuvel 

Mailadres yvdheuvel79@hotmail.com 
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� 	Chauffeursschema.	
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