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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+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.	
 
04-11-2018  Krantje nr. 7     PRC 
10-11-2018  Welpentoernooi     - 
16-11-2018  Klaverjassen     HC 
16-11-2018  Inleveren Kopij Krantje nr. 8   PRC 
18-11-2018  Krantje nr. 8     PRC 
25-11-2018  Sinterklaasmiddag     AC 
29-11-2018  J.A.V.      Bestuur 
30-11-2018  Inleveren Kopij Krantje nr. 9   PRC 

02-12-2018  Krantje nr. 9     PRC 
14-12-2018  Inleveren Kopij Krantje nr. 10   PRC 
16-12-2018  Krantje nr. 10     PRC 
21-12-2018  Klaverjassen     HC 

� 	Van	de	T.C.	
Zaaltrainingen, sporthal Tuinwijk 

Vanaf maandag 5 november wordt er in de zaal getraind. 
  
Maandag: 
18.30-19.30 C en D 
19.30-20.30 S4 
19.30-21.00 S3 
20.30-22.00 S1 en S2   
  
Woensdag; 
16.30-17.30 E1, E2, F1 en KK 
19.00-20.00 B1 
19.30-20.30 KF 
20.00-21.30 S1, S2 en S3 
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� 	Van	het	Welpentoernooi.	
Hallo	allemaal,	

Aanstaande	zaterdag	10	november	staat	het	jaarlijkse	Welpentoernooi	op	het	programma.	De	organisa>e	
is	druk	bezig	geweest	met	de	voorbereidingen.	Met	dit	bericht	willen	we	jullie	geheugen	nog	even	opfris-
sen	en	iedereen	aEenderen	op	de	>jden	en	wie	wij	deze	dag	verwachten.	
Tijden:	

•Van	9:00	–	15:00	uur:	begeleiders	bij	een	spel	
•Van	9:30	–	12:00	uur:	begeleiders	kangoeroeprogramma	
•Van	9:00	–	15:00	uur:	scheidsrechters	
•Vanaf	13.00	uur:	opruimploeg	en	grote	hindernisbaan	opzeGen	

Vanaf	9.00	uur	is	de	zaal	geopend	dus	graag	ook	dan	verzamelen	zodat	we	met	zijn	alle	de	zaal	kunnen	
opbouwen!	

Wie	wij	verwachten:	

Zijn	er	vooraf	nog	vragen,	laat	dit	dan	weten	aan	Jan$ne	(06-44043831),	Mandy	(06-20826289)	of	Nikki	
(06-83218317)	

Wij	hebben	er	heel	veel	zin	in,	tot	zaterdag!!	

Groetjes,	

Organisa>e	Welpentoernooi	2018	

Onderdelen spelletjes scheids kangoeroe opruimen boven inschrijftafel enveloppen

1 Tijn Leander Layla Wouter Nikki Yvonne	vd	H Dunja

2 Jibbe René Justine Robért Carla Renée

3 Jeremy Kiki Sanne Louise

4 Amber Michaël Meerle Ellie

5 Victor Merijn Jara	Gijzen

6 Siobhan Iris

7 Jenske Brian

8 Aniek Esmay

9 Denice Lennard

10 Wessel Stephan	van	Hienen

11 Maaike	(schminken) Annemiek	(kangoeroepak)

12 Kleurplaten

Extra: Damian

Jay
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� 	Van	de	A.C..	
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� 	Van	Yvonne.	

Beste korfballers en andere geïnteresseerden, 

Wat fijn dat onze selectie deze week heeft geregeld dat er weer een mooi woord kon worden 
aangeleverd voor de letter die aan de beurt is: de P. Na de overwinning op Zaamslag kon ik met 
recht na afloop in de kantine zeggen; PROFICIAT. Laten we hopen dat dit het begin is van weer 
veel wedstrijden met mooie uitslagen, in de zaal hebben jullie immers een mooi doel: promove-
ren. Een mooi streven, maar plezier is wel het belangrijkste hoor. Ik kreeg nog een andere hint 
aangeleverd voor de letter P, maar daar is denk ik al genoeg over gezegd dus dat laat ik maar, 
het zou wellicht niet goed vallen.  

En dan de letter P 

Paaldame: Als term achterhaald, maar bedoeld voor de functie van de vrouwelijke speelsters 
die tot taak hadden om in de korfzone de bal te vangen en aan te geven; zie ok aangeefmachi-
ne. Lezen jullie dat dames? Het moet toch niet gekker worden! Gelukkig staat in het woorden-
boek dat het een achterhaalde term is. Laten wij nou degenen zijn die vaak het belangrijkst zijn 
in de wedstrijd. Jammer dat de term paalheer niet in het woordenboek voorkomt. 

Postcoderecordscore: Trainingsspel waarbij zo snel mogelijk gescoord moet worden op res-
pectievelijk 2,50 5 en 7 meter van de korf. Heeft iemand dat wel eens gedaan tijdens de trai-
ning? Om eerlijk te zijn, korfbalfit doet dit wel eens, maar dat het zo snel mogelijk moet is bij ons 
niet echt aangekomen. Overigens dacht ik dat Gert het zelf had verzonnen. Ook het woorden-
boek gelezen Gert? 

Praatje -plaatje -daadje: Didactische trainingsvorm, waarbij eerst verteld wordt wat de oefening 
is, daarna wordt voorgedaan om vervolgens de uitvoering door de spelers te laten doen. Daar 
ben ik zelf erg blij mee, tijdens de uitleg sta ik meestal te praten, dan kan ik het voordoen rustig 
bekijken en dan…. Tja, soms lukt het en soms niet. 

Publiekswissel: Het uit het veld halen van een speler, die uitzonderlijk gepresteerd heeft, om 
het publiek de gelegenheid te geven deze speler met een speciaal applaus het veld te laten ver-
laten, zie ook applauswissel. Degenen die de laatste wedstrijd van het eerste hebben gezien 
hebben het gezien: Nikki werd gewisseld na het scoren van 7 doelpunten! Ik begreep dat Robert 
achteraf hoopte dat Niki dat wel begrepen had. Nou wij wel hoor, heel mooi gedaan Nikki! 

Pyjamawedstrijd: Wedstrijd op een dusdanig tijdstip in de avond, dat het zinvol is om de trai-
ningspakken te vervangen door pyjama’s. Nou denk ik dat dat in de zaal bij ons niet lukt. Mis-
schien kan er laat in de middag voor de Kangoeroes een pyjamatraining zijn? Overigens klopt 
het niet helemaal, wij spelen in onze tenue’s en niet in trainingspakken! 

Heel leuk dat ik deze week een reactie kraag vanuit het derde op mijn stukje van vorige keer. En 
dat via facebook! Erg leuk Jasper, ik kon er wel om lachen. Overigens vonden we het vieren van 
een feestje wel een goed idee en hebben wij van korfbalfit woensdag onze laatste buitentraining 
gevierd, met gefrituurde snacks. Jammer dat er (buiten de klaverjasgroep) verder niemand was. 

Opmerkingen kunnen jullie nog steeds kwijt op mijn mailadres  yvdheuvel79@hotmail.com of via 
facebook natuurlijk! Ik hoop op een mooi en gezellig welpentoernooi op 10 november. 

Tot ziens, Yvonne 

"6

mailto:%20%20yvdheuvel79@hotmail.com


"  

"7



"

"8


