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Bestuur en contactadressen

Voorzitter Vertrouwenspersonen
Stefan Overman 			06-25347176 Gert Ouwerling 0164-248971
voorzitter@scheldevogels.nl Kiki v d Valk 06-12577754

Secretaris Trainers / Coaches
Leander Knol 0164-856821 Huib Pouwelse 1+2
Postadres: Staakberg 4a Rutger Pouwelse 1+2  
4613 BL Bergen op Zoom Lindy  1+2
secretariaat@scheldevogels.nl Lucas v d Velde 3+4 06-31640284 

Penningmeester Lucas v d Velde 4+NS
Sandor v d Valk 06-30690773 Gert Ouwerling KF 0164-248971
penningmeester@scheldevogels.nl Victor v d Heuvel A 06-45230440

Leden Jacco Schillemans A 06-37407270

Michiel v Halderen C1 06-29600209
Gertjan Room 06-51379826 Merijn v Vliet C1 06-10714163

Ledenadministratie Luuk Nuijten	
Luuk NuijtenNuiten

C2 06-21967609
Jan Groeneveld Sacha Groeneveld D 06-13547806
ledenadministratie@scheldevogels.nl Kiki v d Valk D 06-12577754

Technische Commissie Jorien Bennaars E 06-21246853
Eline v Wijnen 06-23166469 Meerle v Groningen E 06-27443635
tc@scheldevogels.nl  Tom Bernaards	

Tom Bernaards
F 06-40771620

Wedstrijdsecretariaat Judith Hageman KK 06-14405557
Eline v Wijnen  Senioren + A 06-23166469 Iris vd Valk KK 06-24568766
Natascha Overman  B t/m F 06-13691425

Activiteitencommissie Redactie ’t Krantje
Victor van den Heuvel 06-28845231 Jos Pilanen
ac@scheldevogels.nl krantje@scheldevogels.nl

PR Commissie Contributie per kwartaal per 1-1-2023
Spelende leden

pr@scheldevogels.nl   4 t/m 11 jaar € 24,05

Onderhoudscommissie 12 t/m 15 jaar € 27,50
René van den Heuvel 06-22844723 16 t/m 18 jaar € 30,93
oc@scheldevogels.nl 19 jaar en ouder € 41,25

Horecacommissie
Mandy v Wijnen 06-20826289 Niet spelende leden

hc@scheldevogels.nl	
hc@scheldevogels.nl	

Trainende leden, KF en KK € 17,18

contactpersoon clubhuis Rustende leden € 10,30
Jolanda Pelle 06-22392895 Inschrijfgeld ( eenmalig ) € 7,60

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
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	Van	het	Bestuur.	
Balgevoel	
Op	woensdag	4	Januari	hebben	we	100	kinderen	een	fantas;sche	dag	bezorgt	met	het	door	ons	georganiseerde	eve-
nement	“Balgevoel”.	Omdat	het	zo’n	groot	succes	was	wil	ik	daar	graag	via	deze	weg	iedereen	extra	bedanken	voor	
jullie	bijdrage.	

Voorbereiding	

Op	24	September	na	de	zomervakan;e	zijn	we	met	een	kleine	groep	gestart	met	het	brainstormen	over	een	nieuw	
evenement	dat	we	wilden	organiseren	ten	behoeven	van	ledenwerving.	Daar	zijn	de	eerste	ideeën	ontstaan	en	heb-
ben	we	een	duidelijke	doelstelling	bepaald:	

- Focus	is	op	jonge	jeugd	3-10	jaar	

- 50	deelnemers	buiten	eigen	jeugd	laten	deelnemen	aan	evenement	

- Naamsbekendheid	creëren	

- Nieuwe	kangoeroe	team	+	aanvullen	F,	E	en	D	team	

Dit	concept	hebben	we	in	de	afgelopen	maanden	verder	uitgewerkt	en	ac;es	uitgezet	om	een	goede	marke;ng	cam-
pagne	op	te	zeRen	met	goede	naam,	flyers,	social	media	en	lokale	media.	Dit	om	zoveel	mogelijk	kinderen	naar	dit	
evenement	te	krijgen.		

Daarnaast	is	er	een	draaiboek	opgesteld	voor	de	invulling	van	de	dag	zelf.	Hoe	kunnen	we	de	kinderen	ontvangen	en	
indelen	in	groepen,	welke	spelletjes	gaan	we	doen,	hebben	we	de	juiste	spullen,	wie	en	wat	hebben	we	nodig,	etc,	
etc.	

Ook	hebben	we	gesproken	over	welke	stappen	we	nemen	ná	4	Januari.	Hoe	gaan	we	zorgen	dat	de	deelnemers	terug	
komen.	Wie	gaat	een	nieuwe	kangoeroe	team	trainen,	etc,	etc.	

Kortom,	we	hebben	aan	alles	gedacht	en	waren	klaar	voor	de	dag.		

4	Januari	–	Balgevoel	

Op	4	Januari	zijn	we	om	11:00	begonnen	met	het	verhuizen	van	de	spullen	van	de	Staakberg	naar	Tuinwijk.	Om	12:00	
uur	kwamen	de	meeste	vrijwilligers	binnen	om	mee	op	te	bouwen	en	de	dag	door	te	nemen.	En	wat	waren	we	met	
veel	(ongeveer	40	mensen),	en	wat	was	iedereen	enthousiast	en	betrokken	die	dag.		

Zoals	jullie	via	de	socials	hebben	gezien	hebben	we	100	kinderen	een	super	mooie	dag	bezorgd.	We	hebben	diezelfde	
dag	al	nieuwe	aanmeldingen	ontvangen	voor	de	vervolgac;viteiten	via	www.scheldevogels.nl/meedoen.	Ook	hebben	
we	een	mail	ontvangen	van	enthousiaste	ouders	die	ons	wilde	bedanken.	Onze	wethouder	LeRy	Demmers	was	en-
thousiast	en	BN	de	Stem	hee_	een	mooi	stuk	geplaatst.	

Kortom	we	hebben	een	waanzinnig	mooi	resultaat	behaald	en	ik	ben	trots	op	de	organisa;e	en	op	alle	vrijwilligers	
die	mee	hebben	gewerkt	aan	deze	mooie	dag.	We	zijn	nog	niet	klaar,	zo	gaan	we	de	deelnemers	ac;ef	benaderen	en	
kijken	of	we	leden	aan	ons	kunnen	binden.	Daar	heb	ik	alle	vertrouwen	in	gezien	het	enthousiasme	van	iedereen	die	
betrokken	was.	

Nogmaals	iedereen	bedankt	voor	deze	mooie	dag,	zowel	de	organisa;e	als	de	vrijwilligers	op	de	dag!	Op	naar	de	vol-
gende!	

Stefan	Overman	

VoorziRer	
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	Uit	BNdeStem.	
‘Als je jong begint met sport, blijf je het vaak je leven lang doen’ 

BERGEN OP ZOOM – Bewegen. Samen sporten. Behendigheidsspelletjes doen. Het kon gister-
middag op de balspellenmiddag van korfbalvereniging Scheldevogels in sporthal Tuinwijk. Ruim 
honderd jonge kinderen geno-
ten volop. 

Ben van den Aarssen 
04-01-23, 17:12  

,,Ik zie overal blije gezichten.’’ 
Medeorganisator Joost van de 
Graaf stelt het tevreden vast 
als er net een kleine pauze is 
ingelast, voordat de estafette 
begint. Op alle mogelijke ma-
nieren heeft Scheldevogels 
aandacht gevestigd op het 
evenement, via de eigen 
jeugdleden én met een Face-
book-campagne voor kinderen 
die de club nog niet kennen. 

Ook aan de vakleerkrachten lichamelijke opvoeding van basisscholen in de stad werd gevraagd 
om het evenement onder de aandacht te brengen. Veertig vrijwilligers waren beschikbaar om het 
balfeest in goede banen te leiden. ,,Mooi dat je dit er allemaal voor terugkrijgt.’’ 

Meer dan zomaar een leuke activiteit 

De balspellenmiddag werd voor het eerst georganiseerd en is volgens Van de Graaf meer dan zo 
maar een leuke activiteit in de kerstvakantie. ,,Ook het tegengaan van beweegarmoede, gezond-
heid en het sociale aspect van samen sporten zijn voor ons belangrijk.’’ 

Korfbal neemt in het beweegaanbod in Bergen op Zoom een bijzondere plaats in, zegt voorzitter 
Stefan Overman. ,,Korfbal is een echte teamsport. De enige sport ook waarbij mannen en vrou-
wen in gemengde teams samen spelen. En je moet de bal overspelen om ergens te komen.’’ 

Veel mensen in onze stad zijn bovengemiddeld zwaar 

Wethouder Letty Demmers  
Gezonde leefstijl 

Sportwethouder Letty Demmers onderstreept het belang van een gezonde leefstijl, voordat ze het 
startschot voor de estafette geeft. ,,Uit allerlei onderzoeken blijkt dat we als gemeente slecht sco-
ren als het om gewicht gaat. Veel mensen in onze stad zijn bovengemiddeld zwaar.’’ De balspel-
middag van Scheldevogels juicht de wethouder daarom van harte toe. ,,Als je jong begint met 
sport, blijf je het vaak je leven lang doen.’’ 
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Bij de Kangoeroe Klup van Scheldevogels le-
ren kinderen van 3 tot 5 jaar al spelenderwijs 
te sporten. De vereniging telt circa 150 leden, 
van jong tot oud. De balspelmiddag is mede 
bedoeld om nieuwe leden te werven. Maar een 
hoofddoel is het niet, zegt Van de Graaf. ,,Na-
tuurlijk hopen we dat de kinderen een keer bij 
ons komen trainen. Maar als ze lid worden van 
een andere club is het ook goed.’’ 

Helft uit Halsteren 

Ondertussen wordt er naar hartenlust gespeeld en gesport in het winterse thuishonk van Schelde-
vogels. ,,Dat is ook het mooie van korfbal. In de zomer speel je buiten op het sportpark, in de win-
ter in de zaal.’’ Opvallend detail: van de ruim honderd kinderen was zowat de helft afkomstig uit 
Halsteren. Gezonde snacks waren er ook, mede dankzij de steun van de Rotary en het bedrijfsle-
ven. 
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WOE 25 JAN
KNUTSELACTIVITEIT EN

PANNENKOEKENTRAINING

F  TM D JEUGD

KANGOEROE KLUP

GEZAMENLI JK

VANAF 16 .30
KNUTSELACTIVITE IT
OP DE  STAAKBERG

16.30-17 .30
TRAINING IN  TUINWIJK  

DAARNA MET  Z I JN
ALLEN LOPEN NAAR

STAAKBERG

17 .30-18 .30
PANNENKOEKEN ETEN OP

DE STAAKBERG



	Van	de	T.C.	

De	zaalwacht	
Nu het zaalseizoen weer is begonnen is er ook weer de zaalwacht. Hieronder wat duidelijke richtlijnen, over 
de taken van de zaalwacht. 

Tevens hebben er vanuit de gemeente wat veranderingen plaatsgevonden aangaande de sporthallen per 
1-1-2023. 
De verenigingen zijn nu zelf verantwoordelijk voor het openen en sluiten als ze de eerst of laatste gebruiker 
zijn van de hal. 
Voor dit zaalseizoen zijn alle trainingsdagen al ingevuld voor het openen en sluiten van de hal. 
Op de zaterdagen is dit een ander verhaal en wordt dit een bijkomende taak voor de zaalwacht. 
Er komt een vaste sleutel te liggen bij Ellie Groeneveld. Lekker dicht bij de hal. 
Waar op te letten bij openen van de sporthal: 

- Er is 1 sleutel, daarmee kan je de linker buitendeur openen 
- De sporthal heeft geen alarm om te ontgrendelen 
- Openen van de binnendeur 
- Openen van het beheerderskantoor 
- In het beheerderskantoor zitten linksom in het kantoor allemaal lichtschakelaars met stickers.  

-> alle op aan zetten voor de lichten aan te zetten 
- In het eerste laatje in het bureau zit de afstandsbediening voor de tribune uit en in te schuiven 

-> na gebruik altijd terug leggen in de la beheerders hok en dit hok ALTIJD op slot laten! 
- De AED hangt links in de ontvangsthal. 

Voor vragen en problemen kan er altijd gebeld worden naar de schelp om een beheerder te spre-
ken. Dit nummer hangt ook in de hal. 

Alle zaalwachters van dienst worden dit seizoen nog van de te voren los benaderd door de TC voor 
verdere tekst en uitleg en vragen te beantwoorden. 

Richtlijnen zaalwacht tijdens de dienst in de zaal: 

Er worden altijd minimaal twee zaalwachten per blok ingepland.  
Er zal minimaal één zaalwacht achter het scorebord zitten. Het scorebord zal over het algemeen beneden 
staan. 
Deze zaalwacht zal zich bezighouden met de stand en met de tijd.  
De andere zaalwacht houdt zich bezig met andere zaken in de zaal zoals: 

• het speelschema in de gaten houden 
• mensen / teams waarschuwen als zij met een bal in de hal gaan spelen (gevaar voor de ploegen in 

het veld).  
• “lief” spelende kindertjes even terecht wijzen 
• Zorgen dat de zaal en kleedkamers netjes blijven en achtergelaten worden. 
• Aanspreekpunt zijn voor zowel eigen als bezoekende verenigingen 

Deze zaalwacht zal ook de scheidsrechter ontvangen en afspraken maken. Denk hierbij aan afspraken of 
de klok op 1 minuut aan het einde van de eerste en tweede helft gestopt moet worden, maar geef ook door 
of we op tijd kunnen beginnen. Als de scheidsrechter van dienst niet KAN uitlopen moet je vooraf melden 
dat de wedstrijd de 2e helft wordt ingekort. Dit geldt ook voor de wedstrijd van het 1e team. Tevens is de 
taak om palen, korven en ballen te wisselen. Dit gebeurt ook vaak in combinatie met de coaches.  
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Er zal voor iedere scheidsrechter een drank muntje in de map zitten. De zaalwacht die niet achter het sco-
rebord zit zal deze overhandigen voor de wedstrijd aan de desbetreffende scheidsrechter.  

Voor de zaalwacht die bij het scorebord zit, hier wat tips. Stel een inspeeltijd in. Doe dat op basis van de 
aanvangstijd. Over het algemeen zitten er 5 minuten tussen de wedstrijden. Stel dan de klok in op 3 minu-
ten, dan kan de scheidsrechter van dienst in 2 minuten de rituelen af laten werken door de teams. en laat 
hem teruglopen naar 0. Zoemer gaat en wedstrijd begint. Is er minder tijd beschikbaar, dan ook een kortere 
inspeeltijd. 

De rust duurt 5 minuten. Dit doe je volgens het volgende principe. Scheidsrechter fluit voor de rust, zaalklok 
op 4 minuten dan hou je de uitlooptijd een beetje binnen de perken. 

In de zaal is warmlopen altijd lastig. Dit kan natuurlijk in de gang of naast de tribunes aan weerszijde. 
Bijna iedereen doe dit bij de achterlijn. Dat MAG niet, in veel zalen gedoogd maar is formeel niet toege-
staan. Er is ruimte genoeg naast de tribune. 

Zorg ervoor dat de blessure-preventie-tas beschikbaar is in de hal.  

Tijdens de wedstrijden wordt de klok NIET stilgezet. We spelen zonder zuivere speeltijd. Echter bij de wed-
strijden van het eerste, in het wedstrijdkorfbal, is dit wel degelijk mogelijk. Het gaat om onderstaande situa-
ties, met hun gebaren: 

 Gebaar tijd stil:           Gebaar Time-out 

   
                                                                                     
Alleen bij dit gebaar en bij een time out, MOET de klok stil worden, gezet, bij alle wedstrijden in het wed-
strijdkorfbal. 

Mochten zich er situaties voordoen, die niet beschreven staan, gebruik je gezonde verstand om dit op te 
lossen. 
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Technische Commissie 

Scheidsrechterzaken 
Om alle scheidsrechters en andere belangstellenden de mogelijkheid te bieden zichzelf verder te ontwikke-
len, organiseren wij de komende periode ontwikkelingsavonden voor scheidsrechters. Onder leiding van 
topscheidsrechters gaan we deze avonden in op basisspelregels. Dit doen we aan de hand van beelden 
van veelvoorkomende wedstrijdsituaties. Op basis van de beelden worden diverse spelregels uitgelegd en 
besproken. Na de uitleg is er ruimte voor discussie en vragen. 
  
Wanneer fluit je wel of niet voor een overtreding in de paalzone, in de aangeef, in het voorveld en bij de 
doorbraak? En hoe kies je de beste positie? Een interessante avond voor KNKV-scheidsrechters, maar ook 
voor verenigingsscheidsrechters, jeugdscheidsrechters en potentiële scheidsrechters. Ook begeleiders, 
scouts, beoordelaars, spelers en andere geïnteresseerden zijn welkom. 
  
Datums en locaties 
De aanvang van de avonden is om 19.30 uur (tot max. 22.00 uur) en vinden plaats op onderstaande da-
tums en locaties: 

• 20 januari bij Amicitia in Vriezenveen 
• 24 januari bij LDODK/Rinsma Modeplein in ‘De Skâns’ in Gorredijk 
• 25 januari bij EKCA/CIBOD in Arnhem 
• 26 januari bij Unitas/perspectief in Harderwijk 
• 31 januari bij Tjoba in Goes 
• 1 februari bij KVS’17 in Schijndel 
• 7 februari bij VEO in Den Haag 
• 8 februari bij Merwede/Multiplaat in Sliedrecht 
• 14 februari bij OZC in Rotterdam 
• 15 februari bij ZKC’31 in Zaandam 
• Midden Nederland (datum nader te bepalen) 

  
Aanmelden 
Wil jij graag aanwezig zijn bij één van deze avonden? Meld jezelf dan snel aan! Er is per locatie namelijk 
plek voor dertig personen en vol is vol. Als een locatie vol zit, is het niet meer mogelijk om jezelf voor die 
locatie aan te melden.  
Aanmelden kan via https://www.knkv.nl/aanmelden-scheidsrechteravond  
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	Van	Judith.	

Balgevoel	was	een	groot	succes!	
Woensdag	4	januari	was	het	dan	zo	ver,	na	meerdere	maanden	voorbereiding	vond	het	jeugdevene-
ment	balgevoel	plaats.	Om	12	uur	waren	er	ruim	40	enthousiaste	vrijwilligers	in	Tuinwijk	aanwezig	om	
alle	ac;viteiten	voor	de	kinderen	en	hun	ouders/verzorgers	klaar	te	zeRen.	Om	12.45	kwamen	bijna	
100	kinderen	binnenstromen,	die	direct	aan	de	slag	konden	met	diverse	leuke	spelletjes,	om	zo	pun-
ten	of	stempels	te	verzamelen.	Van	sjoelen	tot	een	voetbaldoolhof	en	zelfs	een	echte	stormbaan,	de	
kinderen	konden	allerlei	spor;eve	spelletjes	spelen.	Na	een	korte	pauze	met	wat	lekkers,	hadden	de	
jongste	kinderen	van	3-5	jaar	een	mini	Kangoeroe	Klup	training	en	de	oudere	kinderen	een	korbales-
tafeRe,	die	werd	afgetrapt	door	wethouder	LeRy	Demmers.	De	jongsten	sloten	af	met	een	voorlees-
verhaal	en	een	meet	en	greet	met	een	levensgrote	kangoeroe.	De	oudere	kinderen	hebben	onderling	
korbalwedstrijdjes	gedaan	en	sloten	af	met	een	wedstrijd	tegen	de	vrijwilligers,	die	met	2-1	werd	
gewonnen	door	de	jonge	korbaltalentjes!	Alle	kinderen	zijn	naar	huis	gegaan	met	een	goed	gevulde	
goodie	bag,	een	medaille	en	natuurlijk	een	uitnodiging	om	mee	te	doen	met	vervolg	ac;viteiten	en	
trainingen.	Ken	je	nog	iemand	die	een	keer	mee	zou	willen	trainen	of	komen	kijken?	Aanmelden	kan	
via	www.scheldevolgels.nl/meedoen.	We	hebben	nu	al	13	kinderen	die	mee	komen	doen	bij	een	trai-
ning	of	de	pannenkoekenmiddag,	waar	we	super	blij	mee	zijn!	

De	vrijwilligers	hebben	4	januari	gezamenlijk	afgesloten	op	de	Staakberg,	onder	het	genot	van	een	
drankje	en	frietjes,	om	een	zeer	geslaagd	evenement	te	vieren!	Via	deze	weg	willen	we	graag	nog-
maals	de	sponsoren	bedanken	voor	hun	bijdragen	en	natuurlijk	alle	vrijwilligers	die	ervoor	hebben	
gezorgd	dat	deze	dag	zo’n	groot	succes	is	geworden!	
		
Kangoeroe	Klup	weer	van	start!	
Afgelopen	zaterdagochtend	was	de	eerste	Kangoeroe	Klup	training	van	dit	seizoen!	5	kangoeroetjes	
onder	begeleiding	van	hun	ouders	en	trainers	Judith	en	Iris	hebben	een	uurtje	verschillende	oefenin-
gen	en	spelletjes	gedaan.	Sommige	kangoeroetjes	vonden	het	nog	een	beetje	spannend,	maar	we	
hebben	er	samen	een	hele	leuke	training	van	gemaakt.	Vanaf	nu	is	er	elke	zaterdagochtend	een	trai-
ning	voor	de	kinderen	van	3-5	jaar,	waarbij	de	eerst	volgende	training	(21	januari)	een	sprookjestrai-
ning	is!	De	trainings;jden	voor	de	Kangoeroe	Klup	zijn	opgenomen	in	het	wedstrijdschema.	Ken	je	
iemand	die	het	ook	leuk	lijkt	om	mee	te	doen	met	deze	of	een	volgende	training?	Inschrijven	kan	via	
www.scheldevolgels.nl/meedoen!	

 

11

http://www.scheldevolgels.nl/meedoen
http://www.scheldevolgels.nl/meedoen


12



13



 
14



15



16



17


