
    3 december 2018



 
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+3 +32485478410
Pieter Breughelstraat 26 Thymen Stolk 1+2 06-45230441

4625 BH Bergen op Zoom Bianca Pelle 3 06-20923834
secretariaat@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 B 06-28845231

Leden Ellie Groeneveld C 0164-251375
Justine Weijenberg Layla van Neck C 06-21131967
Gertjan Room 06-51379826 Maaike Pilanen D 06-21975075

Ledenadministratie Janita Room D 06-17878280
Jan Groeneveld Jolijne Pilanen E1 06-28290732
ledenadministratie@scheldevogels.nl Dagmar Boschman E2 06-24673403

Technische Commissie Jara Moes E2 06-28882389

Jolanda Pelle 0167-540714 Kyona Moes F 06-14461294
tc@scheldevogels.nl 06-22392895 Ilja Kalle KK 0164-265173

Wedstrijdsecretariaat Brian Uit den Bosch KK  
Jolanda Pelle  Senioren 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 maand ( vanaf 1-7-2007 )

Spelende leden

PR Commissie      t/m 11 jaar € 7,-
Maarten Van der Graaf 06-21510797 12 t/m 15 jaar € 8,-

pr@scheldevogels.nl 16 t/m 18 jaar € 9,-

Onderhoudscommissie 19 + € 12,-
Geo Pelle 06-22800869 Niet spelende leden

Donateurs ( minimaal ) € 3,-

Horecacommissie Trainende leden, KF en KK € 5,-
Mark Franken 06-10825987 Rustende leden € 3,-

Inschrijfgeld ( eenmalig ) € 7,-

Clubhuis Verplicht verzekering per jaar is verwerkt in de contributie

Staakberg 4a 0164-250389 te betalen op:
4613 BL Bergen op Zoom IBAN nummer NL 58 INGB 0001580367

t.n.v. Scheldevogels, Bergen op Zoom

www.scheldevogels.nl
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� 	Ac$viteiten.	
03-12-2018  Krantje nr. 9     PRC 
14-12-2018  Inleveren Kopij Krantje nr. 10   PRC 
17-12-2018  Krantje nr. 10     PRC 
21-12-2018  Klaverjassen     HC 

04-01-2019  Nieuwjaarsreceptie    Bestuur 
04-01-2019  Inleveren Kopij krantje nr. 11   PRC 
06-01-2019  Krantje nr. 11     PRC 
11-01-2019  Klaverjassen     HC 
18-01-2019  Inleveren Kopij krantje nr. 12   PRC  
20-01-2019  Krantje nr. 12     PRC 

01-02-2019  Inleveren Kopij krantje nr. 13   PRC 
03-02-2019  Krantje nr. 13     PRC 
08-02-2019  Klaverjassen     HC 
15-02-2019  Inleveren Kopij krantje nr. 14   PRC  
17-02-2019  Kantje nr. 14     PRC  

� 	Van	de	P.R.	
		                   

Beste leden, 

Alle loten van de Grote Clubactie zijn verkocht of geïncasseerd en dus is ook duidelijk wat wij met z'n allen 
als extra geld voor onze vereniging hebben binnengebracht! Dankzij de inzet van iedereen en met name 
onze jeugdleden hebben we maar liefst € 1002,-  opgehaald met de Grote Clubactie!  

Uiteraard mag niet worden vergeten dat er een shirt met naam te verdienen was voor het lid dat de meeste 
loten verkocht. Die is gewonnen door Liam Van de Graaf! Hij verkocht maar liefst 50 loten. Hij werd op de 
voet gevolgd door een aantal fanatieke verkopers uit de D's. Bedankt allemaal voor jullie inzet. 

Het team dat samen de meeste loten verkocht, kon frietjes eten winnen voor het hele team. Deze toppres-
tatie is gewonnen door de D's. Zij verkochten  verreweg de meeste loten van alle teams. Super gedaan, 
jongens en meiden. Aan het begin van het veldseizoen kunnen jullie je prijs innen.  

Namens de PR Commissie willen wij graag iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan deze mooie in-
komsten voor onze vereniging. 

Maarten, Lucas en Timothy 
De PR Commissie. 
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� 	Van	de	A.C.	
		                   

 

     Sinterklaas kom maar binnen bij kv Scheldevogels!!! 

24 November was het weer zover. Alle kinderen  waren weer op hun best gekleed om onze gro-
te vriend Sinterklaas en zijn lieve pieten te verwelkomen. Het was wel even spannend, of Sin-
terklaas er ook weer voor het dertigste jaar erbij zou zijn.  
Het was zo dat er 1 piet vertelde dat Sinterklaas niet kon komen, dus er was een probleem. 
De pieten bedachten een plan en vonden het een goed idee dat er een papa, Sinterklaas moest 
zijn. 
Maar toen de enige echte Sinterklaas binnen kwam vond hij dat een beetje vreemd.Hij vertelde 
dat hij zijn grote/kleine korfbalvrienden graag weer wilde zien er zeker tijd voor had gemaakt om 
langs te komen. 
Nadat de kinderen hadden gezongen en ze allemaal een cadeautje hadden gekregen, was het 
tijd om ze uit te pakken. Sinterklaas telde af en daar ging het inpakpapier. 
Hoe leuk Sinterklaas het ook vind om bij zijn korfbalvrienden te zijn, toch was het weer tijd om 
verder te gaan. Onder het gezang van Dag Siterklaasje namen we weer afscheid van Sinter-
klaas en zijn lieve pieten. 
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� 	Van	de	T.C.	

En dan nog over de regels…… 

Zoals Yvonne in het vorige krantje (die lees ik wel), terecht suggereerde, is de regel omtrent het 
onvoltallig aanvangen van een wedstrijd veranderd. Hieronder volgt de aanpassing vanuit het 
KNKV: 

De bijzondere (cursieve) toelichting op § 2.1b van de spelregels bepaalt onder meer het volgende: 
“Wanneer een ploeg een speler niet heeft opgesteld of wegens een geldige reden (ongeval of 
onvoltalligheid andere ploeg) heeft laten uitvallen, heeft zij te allen tijde het recht die speler in het veld te 
doen komen in het vak waar hij behoort”. Deze regel is oorspronkelijk bedoeld om een speler, die om wat 
voor reden bij aanvang van de wedstrijd,nog “onderweg” is, de gelegenheid te geven onmiddellijk na 
aankomst op de sportaccommodatie aan het spel deel te nemen. Uitgangspunt van de regel is dus de 
fysieke afwezigheid. Later is de regel ruimer uitgelegd, waardoor het toegestaan was om een reeds vóór 
de wedstrijd op de accommodatie aanwezige speler om strategische redenen niet in te zetten bij aanvang 
van de wedstrijd, maar meestal onmiddellijk daarna. 
Het afgelopen jaar is er binnen het KNKV een discussie ontstaan over de juistheid en eerlijkheid van 
deze ruimere uitleg. Algemeen was de conclusie dat het om strategische redenen wachten met het in het 
spel brengen van een reeds aanwezige speler niet juist is, ook niet jegens de tegenstander, en in ieder 
geval niet in overeenstemming met de oorspronkelijke bedoeling van de regel, die nog steeds geacht kan 
worden actueel te zijn. Het Bondsbestuur van het KNKV heeft de kwestie voorgelegd aan de spelregel-
commissie van de IKF: de PRC. 
Bij brief van 8 november 2018 bevestigt de PRC het standpunt van het KNKV; het is de bedoeling dat met 
ingang van 1 juli 2019 genoemde toelichting op de spelregel wordt aangepast. Daarop vooruitlopend 
heeft de PRC aangegeven dat met ingang van 8 november 2018 de volgende uitleg van toepassing is: 
a. als een speler direct voorafgaande of bij aanvang van de wedstrijd op de sportaccommodatie verblijft, 
moet hij als daadwerkelijk aanwezig beschouwd worden; 
b. als er voldoende spelers aanwezig zijn om een voltallige ploeg in het veld te brengen, dan is het niet 
toegestaan om een onvoltallige ploeg in het veld te brengen. 
Als voldoende spelers aanwezig en beschikbaar zijn om de wedstrijd aan te vangen met een vol-
tallige ploeg is het dus niet meer toegestaan een onvoltallige ploeg in het veld te brengen. 
De scheidsrechter dient hierop toe te zien; hij is gehouden de wedstrijd eerst aan te vangen als de 
ploeg voltallig is. 

Bij wedstrijden van onze F1, E1 en E2 zijn er ook weer “bijzondere bepalingen”. Buiten het feit 
dat zij altijd 4*10 minuten spelen, kent de F1 o.a. geen verdedigd schieten. Echter is dit vanaf 
de E1 weer wel het geval. Wat verder opvallend is, is dat bij deze wedstrijden er altijd één meis-
je in het veld moet staan. Dus geen jongen, die als meisje speelt, maar een echt meisje. Tot slot 
de uitworp. Bij het begin van de wedstrijd en bij het begin van de 2e helft (na de lange onderbre-
king) neemt de thuisploeg deze. Na de 1e en na de 3e korte onderbreking, de uitploeg. Dit prin-
cipe geldt ook voor wedstrijden van de D1. Ik weet dat niet elke scheidsrechter dit doet, ook ze-
ker bij uitwedstrijden niet. Maar het is wel zoals het hoort.  

En dan nog even dit……… 

Het zaalseizoen is nu al twee wedstrijden onderweg en ik heb al verschillende situaties gezien, 
die (helemaal) niet goed beoordeeld werden. Dit gebeurt zowel bij wedstrijden in het breedte-
korfbal als in de korfballeague. Bedenk wel, dat elke scheidsrechter zijn best doet om iedere 
wedstrijd in goede banen te leiden, al valt dat soms niet mee.  

Tom 
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� 	Van	Yvonne.	

De	le&er	R	

Beste korfballers, 

Deze week staat de letter R op het programma. Een dag nadat iedereen weer heeft gekorfbald. 
Voor iedereen die heeft gewonnen: gefeliciteerd. Een speciale felicitatie aan het tweede team 
dat het moest doen met inval vanuit korfbalfit (Anouk) en iemand die al een tijdje niet meer 
speelt (Joost). En dan gewoon winnen van Luctor, hebben we zeker goed getraind woensdag , 
toch Anouk? Voor wat betreft ons eerste wil ik zeggen dat het erg jammer is dat jullie niet heb-
ben gewonnen. Gewoon thuis van hen winnen, dan is de uitkomst gelijk. Voor wat betreft de R is 
er één woord dat niet kan missen: Respect. Laat dat nou net niet in het woordenboek staan. 
Want respect hebben naar elkaar en naar je tegenstander is toch waar het uiteindelijk allemaal 
om gaat. Want we hebben wel allemaal dezelfde hobby. Gelukkig zijn er bij ons nooit misstan-
den rondom de wedstrijden, gelukkig maar. 

Ringböll: Spel waar Nico Broekhuysen in 1902 in Zweden me in aanraking kwam en waaruit hij 
korfbal ontwikkeld heeft. Dat is geschiedenis die wij eigenlijk allemaal moeten kennen. Eerlijk 
gezegd heb ik geen flauw idee wat het voor spel is dat Ringböll, iemand die dit leest wel? 

Rolakorfbal: Korfbalvorm die gespeeld wordt door sporters in een rolstoel. Dus het korfbal kan 
ook door mensen met een handicap gespeeld worden? Ik wist dat niet, maar denk dat het jam-
mer genoeg niet echt van de grond is gekomen. Gelukkig is er wel het G-korfbal. 

Rookverbod: Bepaling waarin omschreven staat dat in publiek toegankelijke ruimtes, waaron-
der sportkantines, niet gerookt mag worden. Iets wat we allemaal wel gezien hebben. Wij ken-
nen op ons veld deze regel ook. Bij sommige verenigingen mag je op het gehele sportcomplex 
niet roken, dus ook niet buiten de kantine. Dat is vooral bedoeld om niet te roken in de omgeving 
bij kinderen. Je spreekt dan van een rookvrije vereniging. 

Rotan: Bepaald materiaal dat als grondstof dient voor korfbalmanden. Dat weten we allemaal 
wel. Jongeren onder ons zullen zich afvragen waar dat over gaat, Een paar jaar geleden zijn 
immers alle manden van kunststof gemaakt. Zeker een verbetering, vroeger was het vervelend 
als je achter de korf stond te schieten. Nu maakt dat allemaal niet meer uit. 

Rotterdam: Voormalige afdeling van het KNKV. Dat weten alleen de oudere mensen nog. René 
en ik (en misschien nog anderen) weten nog precies waar het zat. Het is nu opgeheven, alles is 
gecentreerd in Zeist. Zelf heb ik bij Rotterdam heel andere gedachten. Het is de plaats waar ik 
geboren ben, evenals mijn twee kinderen. René heeft er altijd gewoond. De plaats van geen 
woorden maar daden. Leden van Scheldevogels komen eigenlijk overal vandaan. Dat maakt de 
vereniging zo leuk, zeker omdat we iedereen respecteren ongeacht waar diegene vandaan 
komt. Dat moeten we zo houden! 

Speel de wedstrijden voor de feestdagen met veel plezier. Reacties (en eventueel een antwoord 
op mijn vraag) gewoon sturen naar mijn mailadres. 

Vriendelijke groeten, Yvonne (yvdheuvel79@hotmail.com)  
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� 	Chauffeursschema.	
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