23 mei 2022

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.

Van de T.C.
Op donderdag 26 mei is bij het koppelschieten de aanvangs8jd gewijzigd. We verzamelen om

11.30 en beginnen om 12.00 uur.
Er komt nog een aparte mail met de koppels die zich hebben aangemeld.

Van de P.R.
Wellicht heb je de afgelopen weken het gratis fruit gezien in onze kantine. Nadat dit idee werd geopperd in ons voorzittersoverleg kwam er via Michiel een tip binnen. Daardoor wordt dit fruit nu
gratis ter beschikking gesteld door Bruijs en Van Dijk! Zij vonden het meteen een leuk idee om
onze vereniging op deze gezonde manier te ondersteunen.
Wil je meer weten over dit bedrijf? Kijk dan op hun website:
https://www.bruijsenvandijk.nl/
Carlo, van Bruijs en Van Dijk: Namens iedereen bedankt voor de steun van onze club.
De PR en HC
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Van de A.C.

BIER EN WIJN

PROEVERIJ
Donderdag 26 mei start om 15:00 uur
Na het Koppelscho9oernooi
Bierproeverij
Wijnproeverij

7,50 euro
7,50 euro

Opgeven kan niet meer!
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Van het Mixtoernooi.

INDELING
en

INFORMATIE
over
SCHELDEVOGELS “Afsluitende Dag”

“ ’t MIXTOERNOOI ”
Zaterdag 2 juli 2022
De deelnemers dienen om

9.30 uur
(Aanvoerders 9.15 uur )

aanwezig te zijn
De toernooicommissie wenst jullie een hele fijne dag toe.
Toernooicommissie:

Ellie Groeneveld
Paul v Vliet
Jorien Bennaars
Jos Pilanen

0164-251375
06-15125699
06-21246853
06-30778752

Kijk de komende weken in je mailbox voor wijzigingen in de indeling
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***** MIXTOERNOOI *****
Nu de 2e helft van de veldcompetitie weer gestart is, zijn de voorbereidingen voor het mixtoernooi al weer in
volle gang. Voor de één is het mixtoernooi een begrip, een gebeurtenis, waarnaar uitgekeken wordt. Maar
voor een ander is dit een groot vraagteken. Daarom enige uitleg voor al die leden, ouders die voor het eerst
kennis gaan maken met het mixtoernooi.
Het mixtoernooi is al vele jaren dé sportieve afsluiting van het korfbalseizoen bij Scheldevogels. Er wordt
een heus toernooitje gespeeld met de normale korfbalregels, maar….. alle leden van de vereniging worden
door elkaar gehusseld en er worden 10 teams geformeerd, die in 2 poules tegen elkaar kunnen strijden. En
niet alleen de leden kunnen deze dag meedoen, maar ook ouders, partners, broertjes/zusjes en vriendjes van
jeugdleden kunnen zich aanmelden voor het mixtoernooi. Naast de wedstrijden is er een nog een aparte
competitie tijdens de pauze, namelijk strafworpen maken. En zoals bij een echt toernooi wordt er gestreden
om een fel begeerde prijs. Deze keer geen grote beker of medaille, maar een overheerlijke taart of vlaai.
Veel gestelde vragen:
• ik speel in de C-jeugd; moet ik dan tegen iemand van senioren 1 spelen?
Nee, alle leden en niet-leden, die zich aanmelden worden ingedeeld naar leeftijd/niveau en onderverdeeld in 4 kleuren (groen, oranje, zwart, blauw). Elke speler krijgt een lintje en je tegenstander is altijd iemand met hetzelfde kleur lintje. Bijvoorbeeld een speler van senioren 3 of 4 heeft net als de
niet-spelende ouders/partners een oranje lintje. Doordat de organisatie ook de vakken vooraf opstelt,
zal in het ene vak altijd de spelende leden als tegenstanders tegenover elkaar staan en in het ander
vak de niet-spelende leden.
• moet ik me aanmelden voor het mixtoernooi?
Nee, alle leden van Scheldevogels worden automatisch ingedeeld. We gaan ervan uit, dat net zoals
bij een normale competitiewedstrijd jij aanwezig bent en mocht je die dag afwezig zijn, dan meld je
je tijdig af bij de organisatie van het toernooi. En met tijdig bedoelen we niet 3 dagen van te voren!!!
Echter…. ouders/partners/broertjes/zusjes/vriendjes, die mee willen doen, moeten zich bij de organisatie aanmelden ovv. leeftijd en wel/geen korfbalervaring.
• mag ik een voorkeur aangeven, bij wie ik in het team kom?
De organisatie houdt geen rekening met voorkeuren. Iedereen wordt willekeurig op niveau ingedeeld. Tevens geldt dat familieleden niet bij elkaar in een team komen. (door afmeldingen op het allerlaatste moment kan het echter voorkomen, dat dit wel gebeurt, omdat er anders te veel teams gewijzigd moeten worden.)
• hoe weet ik in welk team ik kom?
In het “Krantje” van eind mei komt informatie over het toernooi zoals aanvangstijd, spelregels, wedstrijdschema, teamoverzicht en teamaanvoerders.
Mocht je echter nog vragen hebben, schroom niet en spreek de leden van de organisatie aan.

7

***

’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.
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*** SPELREGELS ***
Shirts

:

Neem 2 shirtjes mee; één witte en één blauwe.
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.
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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.
*** WEDSTRIJDSCHEMA 29 juni 2019 ***
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

G
I
J
H
I

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

B
D
E
C
D

________________________________________________________________
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

J
F
I
H
G

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

E
A
D
C
B

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

=====================
16.45 PRIJSUITREIKING
=====================
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Voor vragen kunnen jullie terecht bij het wedstrijdsecretariaat.
Ellie Groeneveld, Paul v Vliet, Jorien Bennaars en Jos Pilanen

*** 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.

Dit is een voorlopige indeling !!! Er zullen zeker nog wat wisselingen plaatsvinden, dus houdt de mailbox in
de gaten
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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/ Jens

Sara

Siem

(A)

Kevin/ Leander**

Maaike

Lennard

Emma

(V)

Janita

Creighton/ Peter

Vera

Lucas

(A)

Jasper/ Victor

Anouk/ Justine**

Jort

Ashley/ Isa

(V)

Anne

Fred/ Paul

Jessica

Chavaino

(A)

Timothy/ Wouter

Loes

Joeri

Esmee

(V)

Bianca/ Debbie**

Bryan B/ Elwin

Lize

Jay

(A)

Merijn

Elze

Luuk

Cato

(V)

Sacha*

Damian/ Mark

Siobhan

Tycho

(A)

Isabella/ Bregje**

Sandor/ Thomas v/d S

Susanne

Ryano

(V)

Bas D

Nadine

Damian/ Dion

Fiene

(A)

Judith H/ Yvonne C**

Huib

Bo

Quinn/ Liam

(V)

Eelco / Marco

Adrienne/ Tessa

Tijn/ Syl

Fenne

(A)

Eline/ Gitta**

Marcel de F

Amber

Sam

(V)

Nico

Judith v V/ Patricia

Wessel/ Jibbe

Fleur

(A)

Mandy/ Anneroos**

Joost/ Stefan

Jorien/ Jikke

Loek

(V)

Gertjan

Monique/ Melanie

Jeremy/ Joram

Vlinder

(A)

Silvie/ Chantal**

Rutger/ Michiel

Iris

Tobias/ Gijs

(V)

Geo

Sabrine/ Janet

Casper/ Max

Lisa

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J
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Chauﬀeursschema.

datum

1e

2e(oude 3e)

3e(oude 2e)

4e

A

DSO 4
23-5-2022
19:30
René

Good Luck
Middelharnis
28-5-2022 sp.Oostplaat
13:00(11:00)

Kinderdijk 6
Keep fit’70 3
Alblasserdam
sp. Molenzicht(g)

16:30(14:35)

Voltreffers 3
Oosterhout
Sp. Paterserf
16:00 13:00(11:45)

Focus A1
Etten Leur
sp.Hoge Neerstr.

12:00(11:00)
Struijs
rijden i.o.o.
rijden i.o.o.
rijden i.o.o.
vd Valk
Maarten
v.Groningen
KVK
SportingDelta 6Focus 2
Terda 3
Keep Fit ‘70A2
Roosendaal
Vierhoeven
11-6-2022
16:30
15:00
13:30
12:00 11:00(10:10)
von Döhren
Tom
Munck
?
Rene?
Nuijten
Focus A1

13-6-2022
19:30
Tom

Luctor
Terneuzen

DSO 4
Klundert
18-6-2022 sp.Oude Vaart sp.Molenvliet
14:35(12:35) 14:30(13:15)
rijden i.o.o.

rijden i.o.o.

KVK 2
Kapelle
kunstgras KVK
14:00(12:30)

DSO 6
Klundert
sp.Molenvliet
13:00(12:00)

Terda A1

rijden i.o.o.

rijden i.o.o.

Tom

11:10

13

datum

C

D

E1

Sporting Delta D2

E2

DeetosSnel E2 Terda E1

28-5-2022

11:15

10:05
Jens

Michael

begeleiding

Yvonne

11-6-2022

Juliana C1
Oud Gastel
Gem. Sportpark
10:00(9:05)
vd Kreek
v. Hienen
Winterberg

9:00
Lennard
begeleiding

René

Merwede D2
Sliedrecht

Good Luck E1 Voltreffers E1
Oosterhout
sp. Paterserf
Sp.Thorbeckeln
10:00(8:45)
10:30 11:15(10:00)
Overman
Bryan
Hoedelmans
Room
begeleiding den Heijer
Karel
Yvonne
Schoonen

Sporting DeltaC2 Juliana D1

Korbatjo E1

Springfield E2

Oud Beijerland
18-6-2022

H.Parkhurstweg

12:40
René

10:00 9:00(7:45)
Hommel
Mulder
Riaan
Smidt

9:00
Jikke/Amber
begeleiding

René
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