27 september 2021

Bestuur en contactadressen
Voorzitter

Vertrouwenspersonen

Robert Moes

06-21439944

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
06-39121395

Merel Raats
Justine Weijenberg

E2
F

06-21664456

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 1-1-2019
4 t/m 11 jaar

€ 22,05

12 t/m 15 jaar

€ 25,20

16 t/m 18 jaar

€ 28,35

19 jaar en ouder

€ 37,80

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

€ 15,75

Rustende leden

€ 9,45

Inschrijfgeld ( eenmalig )

€ 7,-

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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Van het Bestuur.
Beste leden,
M.i.v. 25 september gelden de volgende nieuwe maatregelen t.a.v. sportkantines (horeca):
Vanaf 25 september 2021 is het mogelijk toegang tot horeca te krijgen met een coronatoegangsbewijs. Voor de sport zijn er een aantal uitzonderingen hierin. Zo is het mogelijk om een deel van
de sportkantine/horeca af te scheiden van de rest van de ruimte zodat de sportkantine gebruikt
kan blijven worden ook zonder coronatoegangsbewijs.
Belangrijk hierbij is dat er een duidelijk afgescheiden gedeelte voor de horeca zichtbaar moet zijn
met bijv. een lint, tape of een plantenbak.
•
Er is wel een CTB (Coronatoegangsbewijs) nodig is voor het zittend nuttigen van eten en
drinken binnen in het afgescheiden gedeelte voor horeca;
•
Er is geen CTB (Coronatoegangsbewijs) nodig voor:
•
• het gebruik van terrassen buiten en het afhalen van eten en drinken;
•
• het nuttigen van afgehaald eten en drinken buiten het afgescheiden horeca gedeelte;
Het nuttigen van afgehaald eten en drinken is dus niet toegestaan in de kantine. Het horecagedeelte is in dit geval alleen bedoelt als afhaalfunctie waarbij je na het afhalen verder beweegt naar
een andere plek zodat ook de doorstroom van het afhalen goed mogelijk blijft.
De sportkantine zonder CTB kan gebruikt blijven worden voor alle andere sportactiviteiten zoals
wedstrijdafhandeling, afhalen van ijs voor blessure etc. Het nuttigen van afgehaald eten en drinken kan langs het sportveld, op het terras buiten of elders op de accommodatie plaatsvinden als
er geen gebruikt wordt gemaakt van een CTB. (KNKV)
We hebben als bestuur besloten dat ook op de JAV van 14 oktober a.s. de aanwezige leden een
CTB moeten kunnen laten zien.
Het Bestuur

Van de T.C.
Vrijdag 1 oktober trainers/coach avond om 19.45 in het clubhuis. Als je verhinderd bent svp doorgeven aan de
TC
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Van de T.C.
KNKV Wedstrijdzaken app:
Voor alle nieuwe leden, of hun ouders. De KNKV heeI een heuse wedstrijdzaken app. Deze is te downloaden via Play
Store of de App Store. Inloggen kan dan met het mailadres, wat je hebt genoteerd op het inschrijﬀormulier. Een
wachtwoord mag je zelf kiezen. Het voordeel van deze app is, dat je het gehele programma van jezelf of van je zoon/
dochter in één overzicht hebt. Lukt dit niet? Dan een mailtje naar scheidstom@ziggo.nl
Scheidsrechters:
Keihard zijn deze vrijwilligers nodig. Want er moeten scheidsrechters bij. Ben jij degene die dit wel ziet ziVen? Meld
je aan. Het kan op alle niveaus. Van de F jeugd t/m de senioren. Het hoeI niet elke week, met één keer per week zijn
we ook erg blij! En heb je begeleiding nodig? Ook dat is geen probleem. TensloVe: een wedstrijd kan niet zonder
scheidsrechter! Interesse, mail naar scheidstom@ziggo.nl
Spelregelwijzigingen:
Ter herinnering, de spelregels die sinds vorig seizoen zijn gewijzigd:
Nogmaals de belangrijkste wijzigingen in de regels per 1 september 2020:
• Iedereen neemt zijn of haar eigen strafworp. De strafworp is al]jd voor degene wiens doelkans verloren gaat.
• Voetbal is toegestaan, mits niet opzeVelijk.
• Gevallen de bal bemach]gen (steunbal) is verwijderd uit de spelregels.
• Scheidsrechtersworp is vervallen. Scheidsrechter wijst het balbezit al]jd aan één par]j toe.
• Schieten zonder persoonlijke tegenstander is toegestaan in de wedstrijdsport, maar verboden in het breedtekorbal.
• In het breedtekorbal mag, als experiment, een heer als dames spelen en een dame als heer. Deze moet wel
herkenbaar zijn en men dient de gehele wedstrijd als zelfde sekse te spelen.
Verplichte invoering spelregelbewijs.
Al een aantal seizoenen, zijn we druk bezig om iedereen het spelregelbewijs te laten halen. Deze wens komt vanuit
het KNKV, met als doel de spelregels beter te begrijpen en naar te handelen. Inmiddels zijn we bij Scheldevogels hard
onderweg om de doelstellingen te halen. Maar helaas is nog niet iedereen zo ver. Degene die dit spelregelbewijs
moeten halen, zijn alle spelers en coaches vanaf 13 jaar.
Tijdens de afgelopen seizoenen, hebben al vele van ons dit bewijs gehaald. Iets waar we erg trots op kunnen zijn.
Toch is het niet bij iedereen gelukt, wat we erg jammer vinden. Maar we vragen wel om aan iedereen die het bewijs
nog niet heeI, om hem op korte termijn te gaan halen.
Hoe gaat het in zijn werk?
1. Ga naar www.korbalmasterz.nl
2. Op de site rechtsboven, log in voor je bewijs.
3. Log in met je Sportlinkaccount. Heb je deze niet, registreer jezelf dan even.
4. Het is belangrijk dat je mailadres voorkomt in de sportlink database. Mocht dit niet zo zijn, dan zie je bij het
inloggen een foutmelding aan de linkerkant. Komt het mailadres wel voor in de database, dan zie je gelijk
bovenin je naam verschijnen.
5. Klik dan op je naam, dan zie je een veld met cursus spelregels
6. Deze aanklikken en dan zie je het level waar je moet starten, of waar je was gebleven.
Veel van jullie staan nog onder het mailadres van één van je ouders. Vraag even of je het kan wijzigen, naar die van
jezelf. Dan kan je ook de KNKV wedstrijdzaken app gebruiken.
Als je mailadres niet voorkomt in de sportlink database, stuur mij een mail, dan pas ik het aan in sportlink.
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Het spelregelbewijs is opgebouwd in levels. In elk level moet je een minimaal aantal vragen goed hebben. Het begint
met 15 goed in level 1 en 19 goed in level 5. Het examen kent 20 vragen, waarvan er 15 goed moeten zijn. Heb je alle
levels gehaald en het examen ook? Dan ben je in het bezit van het spelregelbewijs!
Mochten er nog vragen zijn, dan vernemen we die graag. Mailen mag naar scheidstom@ziggo.nl. Ik zal ook monitoren hoever iedereen is en, daar waar nodig, helpen met het behalen ervan. Dus als het niet lukt, trek ]jdig aan de
bel.
Namens de Tc,
Tom

WEEK VAN DE SCHEIDSRECHTER 2021
Ook dit seizoen hebben we weer de week van de scheidsrechter. Hier een enorm dank je wel, voor iedereen die wekelijks één of meerdere wedstrijden ﬂuit bij onze vereniging, of zorgt dat de bondsverplich]ngen vervuld wordt.
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Van de P.R.
De HC is op zoek naar nieuwe bar vrijwilligers heb je zin en ]jd geef je dan op bij 1 van de HC leden (Marije, Mandy,
Joke, Mark en Jolanda).
Het gaat om de maandagavond van 18.15 tot 23.00 uur, de woensdagmiddag van 16.15 tot 19.00, de woensdagavond van 19.00 tot 23.00 en de zaterdag ]jdens de wedstrijden.
Ook bij vragen kan je bij 1 van de HC leden terecht.

Schoonmaakrooster
Onderstaand het schema voor het schoonmaken van het clubhuis en de kleedkamers.
Sta je op het schema en kan je niet schoonmaken probeer dan met iemand te ruilen.
Dit wel graag doorgeven met wie en voor welke datum je geruild hebt (bij Mandy: 06-20826289).
Geef je niet door dat je niet kan komen schoonmaken of je komt niet opdagen, dan wordt je automa]sch voor de
grote schoonmaak ingedeeld.
Het schoonmaken vindt plaats op donderdagavonden van 19.00 tot 20.00 uur.
Achter de bar ligt een lijst met de dingen die gedaan moeten worden.
De sleutel voor het clubhuis kan afgehaald worden bij Bianca Pelle Primulaveld 69 (tel. 06-13018983).
Donderdag 30 september:
Eline (sleutel)
Wouter
Creighton
René
Ellie v.d. G
Myrthe

Donderdag 7 oktober:
Jasper (sleutel)
Chantal
GiVa
Kevin
Michaël
Elsemiek

Donderdag 14 oktober:
Sanne
Victor (sleutel)
Judith
Jacco
Merel
Peter (KF)

Donderdag 21 oktober:
Elsemiek
Marloes
Jos (sleutel)
Silvie
Luuk
Brian

Zaterdag 6 november GROTE SCHOONMAAK:
Jolanda
Joke
Marije
Mandy
Mark
Bregje
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Van de P.R.
Op zondag 14 november zal de jaarlijkse rommelmarkt weer plaatsvinden op De Staakberg.
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!
Geen meubels, geen PC’s, geen matrassen, geen oude encyclopedisch dus alleen verkoopbare spullen.
Inlevermomenten voor rommelmarktspullen kan op maandagavond en woensdagavond ]jdens de trainingen en zaterdag ]jdens de wedstrijden.
Als je wilt helpen bij de rommelmarkt kun je je aanmelden bij iemand van de PR commissie of
via pr@scheldevogels.nl.
De vet en kleding container zijn weer geleegd en de oud papier containers worden elke 14 dagen geleegd.
Dus alle leden en niet leden worden opgeroepen om het navolgende in te leveren:
Oud frituur vet in afgesloten ﬂessen of afgesloten emmers
Oude kleding in afgesloten plas]c zakken en oude schoenen per paar met de veters aan elkaar geknoopt
Oud papier en oud karton
Alvast bedankt
De PR Commissie
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Chauﬀeursschema.
De wijzigingen staan in ROOD vermeld !

chauﬀeursschema 1e helft veld 2021-2022
Datum

sen1

sen2

sen3

sen4

A1

02-10-21

Stormvogels

DSO 5

Springfield 1

VIOS 1

Terda A1

West-Kapelle

Klundert

Hoeven

Willemstad

de Prelaat

Molenvliet

Parrestee

De Vier Heulen
(gras)

15.30 ( 13:30 )

16.00 ( 14:45)

11.15 ( 10:20 )

16:00 (14:45)

13.30

i.o.o

i.o.o

i.o.o

i.o.o

Tom

6-10-21

ACKC A3

Woensdag
18:30

Tom

09-10-21

Good Luck

Voltreﬀers 2

Juliana 4

Korbatjo 4

Oranje Wit A4
Dordrecht
Stadspolders

16.40

15.10

12.10

13.40

13.30 (12:25 )
Herreijgers

Maarten

?

?

Brugmans
Crezee

16-10-21

KVK

Terda 2

Keep Fit 3

ACKC A3

Kapelle

Breda

Roosendaal

Almkerk

KVK

Wisselaar (gras)

Vierhoeven

De Alm

15.30 (13:30 )

12.25 (11:10 )

13.30 (12:45 )

12.00 (10:45 )
Koen

i.o.o

i.o.o

i.o.o

Bennaars
uit den Bosch
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chauﬀeursschema 1e helft veld 2021-2022-1
Datum

A2

C

D

27-9-2021

E1

E2

Juliana E1
Oud-Gastel

Maandag

Gem Sportpark
17:30 ( 16:40 )

de Frel
Lopatka
02-10-21

Juliana A2

12:00

Albatros C3

10:55

Good Luck D1

Good Luck E1

Middelharnis

Middelharnis

Oostplaat

Oostplaat

12.15 (11:00 )

12.30 (11:15 )

Overman
Tom

6-10-2021

Focus A1

Woensdag

18:30

Michaël

Karel

Struijs

Benazza

Smidt

ACKC D2

Juliana E1

Voltreﬀers E1

11.00

09.00

10.00

Tom

Michaël

Sanne

?

09-10-21

Keep Fit A2

Juliana C1

Roosendaal

Oud-Gastel

Vierhoeven

Gem Sportpark

11.30 (10:45)

10.00 (09:10 )

de Munk

van der Kreek

von Döhren

Jacobson

Struijs

Hoedelmans
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chauﬀeursschema 1e helft veld 2021-2022-2
Datum

sen1

sen2

23-10-21

Luctor

Voltreﬀers 2

Terda 3

Oosterhout

Breda

Paterserf

Wisselaar (gras)

11:45 ( 10:15 )

10.30 ( 09:30 )

i.o.o

i.o.o

16.30

30-10-2021

Blauw Wit

DSO 5

16.30

15.00

sen3

sen4

A1

?

chauﬀeursschema 1e helft veld 2021-2022-3
Datum

A2

C

D

E1

E2

16-10-21

Focus A1

Oranje Wit C2

DSO D1

DSO E2

DSO E3

Etten-Leur

Dordrecht

Klundert

Klundert

Hoge Neerstraat

Stadspolders

Molenvliet

Molenvliet

12.30 (11:35 )

12.00 (10:55)

10.00 ( 09:05 )

10.00 (09:05)

vd Valk

Jansen

Gabrielse

Room

Nooij

v. Hienen

23-10-21

13.15

van de Graaf
?

de Frel

Mudde

Overman

Bender
Juliana E2

09.30

René

30-10-2021

Springfield E1
Hoeven
Parrestee (gras)
09.30 (08:35 )
Schoone
?
de Nijs
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