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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
Jolijne Pilanen 06-28290732 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 Jikke Gabiëlse F 06-46601724
Eline v Wijnen  Senioren + A 06-23166469
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 1-1-2022
Maarten Van der Graaf 06-21510797 Spelende leden
pr@scheldevogels.nl   4 t/m 11 jaar € 22,40

Onderhoudscommissie 12 t/m 15 jaar € 25,60
René van den Heuvel 06-22844723 16 t/m 18 jaar € 28,80
oc@scheldevogels.nl 19 jaar en ouder € 38,40

Horecacommissie
Mandy v Wijnen 06-20826289 Niet spelende leden

hc@scheldevogels.nl	
hc@scheldevogels.nl	

Trainende leden, KF en KK € 16,00

contactpersoon clubhuis Rustende leden € 9,60
Jolanda Pelle 06-22392895 Inschrijfgeld ( eenmalig ) € 7,10

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	de	T.C.	
Trainer/coach 
  
Huib Pouwelse, 64 jaar. Ik train momenteel bij sen ¾. Ik korfbal sinds mijn 10e, begonnen bij 
Stormvogels. In 1986 moest ik voor werk verhuizen naar Rilland, waardoor ik bij Scheldevogels 
ging korfballen. Met kinderen op komst heb ik voor trainerschap gekozen, zodat ik oppas langs de 
lijn was en mijn vrouw kon blijven korfballen. Als trainer verschillende verenigingen gehad, waar-
onder Scheldevogels. Onze kinderen heb ik diverse jaren als jeugdtrainer “opgevoed” 
Wat verwacht je van het seizoen voor jezelf en het team: 
We gaan bouwen aan een andere speelwijze, dynamischer en met minder strak omlijnde opdrach-
ten. Keuzes zijn afhankelijk van de speelwijze van de tegenstander. De diverse mogelijkheden 
daarbij samen in je vak onderkennen en toepassen is het doel. Dit doel vergt echter veel tijd, de 
keuzes zijn immers divers en soms zijn meerdere keuzes toepasbaar, een mooie uitdaging dus. 
Wat vind je het leukst aan korfbal: 
De diversiteit in de vorm van dames en heren samen in een team, fysieke inspanning gecombi-
neerd met taktische mogelijkheden en natuurlijk de teamsport op zich waarin je samen iets wil be-
reiken en daarvoor een stukje eigen belang ondergeschikt aan moet maken. Uiteraard is spelple-
zier hierbij een pré. 
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Dit	is	Rutger:		

Trainer/	coach:	
1.	Introduceer	jezelf	(naam,	lee>ijd,	huidig	kor@alteam,	evt	stukje	voorgeschiedenis)	
Rutger	Pauwelse,	spelend	in	Scheldevogels	3	
2.	Wat	verwacht	je	van	het	seizoen	voor	de	selecJe?	
Ik	hoop	dat	een	er	minder	staJsch	spelletje	gespeeld	gaat	worden.	
3.	Wat	ben	jij	voor	een	trainer/coach?	
RusJg	
Houd	me	meer	bezig	met	het	tacJsch/technische	
4.	Wat	verwacht	je	van	de	wedstrijd	van	deze	week?		
1e	keer	tegen	deze	tegenstander.	Dus	weinig	verwachJngen	en	vooral	kijken	naar	plus	en	min	punten.	
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	Van	de	P.R.	

DE	GROTE	CLUBACTIE	IS	VAN	START!	
Beste	leden	van	Scheldevogels,	

Vanaf	vandaag	start	de	Grote	ClubacJe	weer!	
Tijdens	de	Grote	ClubacJe	is	het	de	bedoeling	
om	zoveel	mogelijk	loten	te	verkopen.	Elk	lot	
levert	de	vereniging	geld	op	en	natuurlijk	maakt	
de	koper	zelf	ook	kans	op	mooie	prijzen.	

Hoe	werkt	het?	

De	loten	kosten	per	stuk	€	3,00	en	van	elk	lot	
gaat	€	2,40		direct	naar	onze	vereniging.	Het	
geld	dat	hiermee	wordt	opgehaald	wordt	
gebruikt	om	allerlei	leuke	en	leerzame	dingen	te	bekosJgen,	zoals	het	jeugdkamp,	materialen	voor	trainingen	en	het	
sinterklaasfeest.	

De	leden	van	F	tot	en	met	de	C	ontvangen	een	envelop	met	daarin	3	loten,	een	eenmalige	machJgingsboekje	en	een	
brief	met	uitleg.	De	bedoeling	is	dat	de	loten	worden	verkocht	aan	bijvoorbeeld	vrienden,	familie	of	buren.	Ga	dus	
zeker	op	pad	met	je	boekje	en	verkoop	zoveel	mogelijk	loten!	Zo	draagt	iedereen	zijn	steentje	bij	aan	extra	inkomsten	
voor	de	vereniging,	waarmee	wij	de	vereniging	draaiende	kunnen	houden.	Jijzelf	of	je	ouders	kunnen	de	loten	
uiteraard	ook	zelf	kopen.	De	opbrengst	van	de	verkochte	“papieren”	loten	kan	in	de	envelop	worden	gestoken,	
waarna	de	envelop	weer	kan	worden	ingeleverd	voor	22	oktober	of	eerder	bij	iemand	van	de	PR	commissie	of	achter	
de	bar	in	de	kanJne.	Eventueel	niet-verkochte	loten	kunnen	uiteraard	(Jjdig)	geretourneerd	worden.	

Daarnaast	kun	je	met	het	verkoopboekje	extra	loten	verkopen	door	het	invullen	van	een	machJging.	Ook	krijgt	elk	
jeugdlid	dit	jaar	een	eigen	QR	code,	waarmee	je	eenvoudig	op	afstand	(of	gewoon	digitaal)	een	lot	kun	verkopen.	Dat	
werkt	heel	eenvoudig.		
De	uitleg	ontvang	je	in	de	Grote	ClubacJe	envelop	met	je	naam	erop.	

We	hopen	dat	iedereen	minimaal	de	3	contante	loten	kan	verkopen.	

Niet-jeugdleden	die	ook	loten	willen	kopen	kunnen	dit	doen	via	contante	betaling	(via	de	pr	commissie)	
of	via	deze	link:	Steun	een	vereniging	via	de	Grote	ClubacJe.		(Zoek	naar	Scheldevogels).	

Prijzen	

Het	jeugdlid	die	de	meeste	loten	verkoopt	krijgt	een	Scheldevogels	trainingsshirt	met	bedrukking	van	je	naam!	

Het	jeugdteam	dat	gemiddeld	per	teamlid	de	meeste	loten	verkoopt,	mag	met	het	hele	team	frietjes	gaan	eten	in	
het	clubhuis.	

Wil	je	meer	papieren	loten	hebben,	dan	kun	je	die	aanvragen	bij	iemand	van	de	PR	commissie	(zie	onder).		
Indien	je	nog	vragen	hebt,	kunt	je	ook	b	ij	ons	terecht.	In	december	wordt	de	trekkingsuitslag	bekend	gemaakt.	Veel	
succes!	

De	PR	commissie:		Maarten,	Timothy,	Thymen,	Jasper,	Joost	en	Lucas	
Emailadres:	pr@scheldevogels.nl	
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	Van	de	P.R.	
GEZOCHT Enthousiaste coordinator voor Jantje Beton. 
In maart 2023 collecteren we altijd 4 of 5 avonden voor Jantje Beton. Dat is natuurlijk een goed 
doel op zichzelf, maar ook gaat de helft van de opbrengst naar onze eigen vereniging.  
We zijn vanuit de PR commissie op zoek naar iemand die deze collecteweek wil helpen organise-
ren. Het gaat o.a. om het verzamelen van collectanten (gelukkig doen veel leden graag mee!), het 
verdelen van de collectebussen en het bijhouden van de te lopen straten. Het is dus zeker geen 
jaartaak, maar een afgebakende activiteit. Uiteraard ondersteunen wij je vanuit de PR commissie. 
Wil jij een steentje bijdragen? 

Stuur een berichtje naar pr@scheldevogels.nl of spreek een van de commissieleden even aan. 

De PR Commissie.	

	

Stem op ons tijdens Rabo Clubsupport! Stemmen kan via de Rabo app en website áls je Rabo-
bank lid bent. De stembus gaat bijna sluiten, want stemmen kan nog maar tot en met 27 septem-
ber 2022. Ga dus meteen even de Rabo app of Clubsupport website en breng je stem uit:	

	Van	alle	Commissies.	
Onze vereniging draait op vrijwilligers en gelukkig zijn bijna al onze leden ook al actief met één of 
meerdere taken binnen de club. Toch zijn er nog heel wat "vacatures" of taken waar extra hulp bij 
gewenst is. Via deze weg delen we deze lijst met vrijwilligerstaken waarvoor we nog op zoek zijn 
naar mensen. Bij interesse kun je je melden bij de betreffende commissie. 
Ook ouders en jeugdleden nodigen we uit om deel te nemen aan het vrijwilligerswerk binnen onze 
vereniging!  
Vele handen maken licht werk. 

Bedankt namens alle commissievoorzitters en de voorzitter. 
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	Van	de	T.C.	
Spelregel(wijzigingen)	–	richtlijnen	seizoen	2022-2023	

- Spelregelwijzigingen	binnen	de	breedtekor@al	zijn	er	niet	dit	jaar.		

- De	enige	wijziging	binnen	de	wedstrijdsport	die	geldt	voor	ons	eerste	is	het		“1x	schieten	als	tegenstander	is	
gevallen”	vervalt	in	de	wedstrijdsport.	

Hieronder	nog	eens	samengevat	de	spelregels	en	richtlijnen	die	gelden	binnen	Scheldevogels	voor	het	komende	sei-
zoen	‘22-‘23,	binnen	de	verschillende	groepen:	

Schema	“zo	hoort	het	bij	Scheldevogels”	seizoen	2022-2023	veldkor@al:	

2-vaks	korYal:	
Algemeen:	

- Dames	en	heren	mogen	voor	elkaar	invallen	
- Spelen	met	hesjes	is	dan	verplicht,	zodat	4	tegen	4	gemengd	op	het	veld	staat.	
- Aanvullende	voorwaarde	is	dat	een	speler	of	speelster	in	dezelfde	wedstrijd	alJjd	als	dame	of	heer	blij>	spe-

len.	
- Onbeperkt	wisselen.		
- Vak	wissel	om	de	2	doelpunten.	
- Thuis	spelende	ploeg	neemt	de	bal	uit	in	de	1e	hel>.	In	de	2e	hel>	is	het	de	uitspelende	ploeg	die	de	bal	uit-

neemt.	
- Time-outs	zijn	niet	toegestaan.	

1-vaks	korYal:	
Algemeen:	

- Spelen	met	hesjes	is	verplicht,	zodat	4	tegen	4	gemengd	op	het	veld	staat.		
- Aanvullende	voorwaarde	is	dat	een	speler	of	speelster	in	dezelfde	wedstrijd	alJjd	als	dame	of	heer	blij>	spe-

len.	
- Onbeperkt	wisselen	in	de	rustperioden.	
- Thuis	spelende	ploeg	neemt	de	bal	uit	in	de	1e	hel>.	Na	de	eerste	pauze	van	1	minuut	begint	de	uitspelende	

ploeg.	
- Time-outs	zijn	niet	toegestaan.	
- E-4	en	F-4	jeugd	moet	de	bal	binnen	10	seconden	overspelen.	
- E-4	en	F-4	jeugd	spelen	na	afloop	een	strafworpenwedstrijd.	Ieder	team	neemt	12	strafworpen.	Ook	dit	

wordt	in	het	digitale	wedstrijdformulier	ingevuld.	
- F-4	jeugd	kent	geen	scheiding	van	sekse	en	verdedigd	schieten	is	toegestaan.	
- F-4	jeugd	mag	een	superspeler	inzehen	bij	een	verschil	in	score	van	minimaal	3.	Komt	de	scoreverschil	onder	

de	3	moet	deze	superspeler	er	weer	uit.	
- F-4	jeugd	indien	een	schot	niet	tot	een	geldig	doelpunt	leidt	en	de	schietende	speler	direct	na	het	

schot	weer	in	bezit	komt	van	de	bal,	dient	deze	eerst	te	worden	overgespeeld	alvorens	weer	door	
een	speler	van	die	ploeg	mag	worden	geschoten.	

Categorie duur rust balmaat paal	lengte veldafme[ng

Senioren	Breedte	 2x30	min. 10	min.	rust	max. bal	nr.	5 3,5	meter 20x40	meter

A-jeugd 2x30	min. 10	min.	rust	max. bal	nr.	5 3,5	meter 20x40	meter

C-jeugd 2x25	min. 10	min.	rust	max. bal	nr.	5 3,5	meter 20x40	meter
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Samenvakng	jeugdkor@al	(RvW	3.03	RB	jeugdkor@al)	

	(relevante	wijzigingen	/	regels	in	het	geel	gearceerd.)	

Zowel	Jeugdscheidsrechters	als	Coaches	vraag	ik	hiervan	kennis	te	nemen.	
Waar	niet	anders	bepaald	zijn	de	laatste	door	de	IKF	vastgestelde	en	door	het	KNKV	geïmplementeerde	of-
ficiële	spelregels	van	toepassing.	

A-jeugd;	2	vakken	
Een	gemengde	ploeg	bestaat	uit	vier	speelsters	en	vier	spelers.	Spelen	met	hesjes	verplicht.		
Als	aanvullende	voorwaarde	geldt	daarbij	dat	een	speler	of	speelster	in	dezelfde	wedstrijd	alJjd	als	dame	
of	heer	blij>	spelen.	
Veld	20x40.	Korf	op	3,5m.	Bal	nr.5.	Duur	van	de	wedstrijd	2x30	minuten	en	maximaal	10	minuten	rust.	Vak	
wissel	na	2	doelpunten.	Thuisspelende	ploeg	neemt	de	bal	uit.		
2e	hel>	de	uitspelende	ploeg.	Onbeperkt	wisselen	toegestaan.	

C-jeugd;	2	vakken	
Een	gemengde	ploeg	bestaat	uit	vier	speelsters	en	vier	spelers.	Spelen	met	hesjes	verplicht.		
Als	aanvullende	voorwaarde	geldt	daarbij	dat	een	speler	of	speelster	in	dezelfde	wedstrijd	alJjd	als	dame	
of	heer	blij>	spelen.	
Veld	20x40.	Korf	3,5m.	Bal	nr.5.	Duur	van	de	wedstrijd	2x25	minuten	en	maximaal	10	minuten	rust.	Vak	
wissel	na	2	doelpunten.	Thuisspelende	ploeg	neemt	de	bal	uit.	2e	hel>	de	uitspelende	ploeg.	Onbeperkt	
wisselen	toegestaan.	

D-jeugd;	4	KorYal	
Een	gemengde	ploeg	bestaat	uit	twee	speelsters	en	twee	spelers.	Spelen	met	hesjes	is	verplicht.	
De	afmeJng	van	het	speelveld	is	24	x	12	m.	AfmeJng	van	25	x	15	m	is	nog	toegestaan	tot	30	juni	2026.	In	
de	zaal	is	naast	24	x	12	m	een	afmeJng	toegestaan	van	20	x	12	m.	
Spelen	met	bal	nr.	4	/	Korf	op	3	m.	
De	palen	worden	geplaatst	in	de	lengteas	van	het	speelveld	op	een	afstand	van	6	m	(bij	24	x	12	m)	of	4	m	
(bij	20	x	12	m.)	vanaf	de	achterlijn	in	het	midden	van	het	speelveld	vanaf	de	zijlijnen.	
De	duur	van	de	wedstrijd	bedraagt:	zaal	en	veld:	4	x	10	minuten;	na	10	en	30	minuten	is	er	een	korte	on-
derbreking	van	1	minuut;	deze	onderbreking	kan	worden	gebruikt	voor	het	wisselen	van	spelers	en	het	ge-
ven	van	korte	instrucJes.	De	rust	bedraagt	5	minuten.	
Na	20	minuten	wordt	van	korf	gewisseld.	
Bij	aanvang	van	de	wedstrijd	hee>	de	thuisspelende	ploeg	de	uitworp.	Na	de	eerste	korte	onderbreking	
hee>	de	uitspelende	ploeg	de	uitworp	enzovoort.	De	uitworp	wordt	genomen	in	het	midden	van	het	speel-
veld.	
Er	mogen	onbeperkt	spelersvervangingen	plaatsvinden.	Een	vervangen	speler	mag	opnieuw	aan	het	spel	
deelnemen.	
Het	minimum	aantal	spelers	bij	onvoltalligheid	is	3	spelers.	

Categorie duur rust balmaat paal	lengte veldafme[ng

D-4	jeugd	 4x10	min. 2x	1	min	+	1x	5	min. Bal	nr.4 3,0	meter 12x24	meter

E-4	jeugd	 4x10	min. 2x	1	min	+	1x	5	min. Bal	nr.4 3,0	meter 12x24	meter

F-4	jeugd	 4x10	min. 2x	1	min	+	1x	5	min. Bal	nr.3 2,5	meter 12x24	meter
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E-jeugd;	4KorYal	
Geheel	gelijk	aan	D-jeugd	4	Kor@al,	behoudens:		
Na	afloop	van	de	wedstrijd	vindt	een	strafworpenwedstrijd	plaats;	het	aantal	strafworpen	bedraagt	12	per	
ploeg.	
Een	speler,	die	de	bal	in	bezit	hee>,	dient	de	bal	binnen	10	seconden	na	het	in	bezit	krijgen	van	de	bal	te	
werpen	naar	een	andere	speler.	De	scheidsrechter	hee>	tot	taak	om	het	werpen	van	de	bal	zo	goed	moge-
lijk	te	begeleiden.	Na	ongeveer	5	seconden	gee>	de	scheidsrechter	in	woord	en	zo	mogelijk	gebaar	aan	dat	
de	speler	haast	dient	te	maken	met	het	werpen	van	de	bal.	Wordt	de	periode	van	10	seconden	overschre-
den,	dan	volgt	een	spelhervakng	voor	de	andere	ploeg	op	de	plaats	van	de	tegenstander,	die	de	bal	in	be-
zit	had.	

F-jeugd;	4KorYal	
Geheel	gelijk	aan	D-jeugd	4	Kor@al	behoudens:	
Bij	4Kor@al	bij	de	F-jeugd	wordt	geen	onderscheid	gemaakt	tussen	jongens	en	meisjes.	Bij	gemengde	ploe-
gen	mag	een	dame	een	heer	hinderen	en	omgekeerd.	De	spelregels,	die	gebaseerd	zijn	op	het	uitgangspunt	
dat	een	dame	een	seksegenote	en	een	heer	een	seksegenoot	als	directe	tegenstander	hee>,	zijn	niet	van	
toepassing.	Een	tegenstander	van	het	andere	geslacht	te	hinderen	bij	het	gooien	van	de	bal	uit	de	officiële	
spelregels	is	ook	niet	van	toepassing	
Spelen	met	bal	nr.	3.	Korf	op	2.50	m.	
Bij	elke	ploeg	dient	op	elk	moment	in	de	wedstrijd	ten	minste	één	dame	mee	te	spelen.	
Het	minimum	aantal	spelers	bij	onvoltalligheid	is	3	spelers.	
Na	afloop	van	de	wedstrijd	vindt	een	strafworpenwedstrijd	plaats;	het	aantal	strafworpen	bedraagt	12	per	
ploeg.	
Een	speler,	die	de	bal	in	bezit	hee>,	dient	de	bal	binnen	10	seconden	na	het	in	bezit	krijgen	van	de	bal	te	
werpen	naar	een	andere	speler.	De	scheidsrechter	hee>	tot	taak	om	het	werpen	van	de	bal	zo	goed	moge-
lijk	te	begeleiden.	Na	ongeveer	5	seconden	gee>	de	scheidsrechter	in	woord	en	zo	mogelijk	gebaar	aan	dat	
de	speler	haast	dient	te	maken	met	het	werpen	van	de	bal.	Wordt	de	periode	van	10	seconden	overschre-
den,	dan	volgt	een	spelhervakng	voor	de	andere	ploeg	op	de	plaats	van	de	tegenstander,	die	de	bal	in	be-
zit	had.	
Indien	een	schot	niet	tot	een	geldig	doelpunt	leidt	en	de	schietende	speler	direct	na	het	schot	weer	in	bezit	
komt	van	de	bal,	dient	deze	eerst	te	worden	overgespeeld	alvorens	weer	door	een	speler	van	die	ploeg	
mag	worden	geschoten.	Indien	er	niet	wordt	overgespeeld,	maar	er	weer	wordt	geschoten	door	de	speler	
die	het	eigen	schot	hee>	afgevangen,	volgt	een	spelhervakng	voor	de	andere	ploeg.	
Een	ploeg	hee>	de	mogelijkheid	bij	een	voor	haar	negaJef	verschil	van	ten	minste	3	doelpunten	als	extra	
vijfde	speler	een	zogenaamde	superspeelster	of	superspeler	in	het	veld	te	brengen.	Dit	kan	alleen	Jjdens	
een	onderbreking	van	het	spel.	Deze	superspeelster	of	superspeler	mag	aan	de	wedstrijd	deelnemen	zo-
lang	het	voor	de	ploeg	negaJeve	verschil	van	2	doelpunten	niet	is	bereikt.	Zodra	dit	verschil	wel	is	bereikt	
dient	de	superspeelster	of	superspeler	het	speelveld	te	verlaten	vóórdat	het	spel	wordt	hervat.	De	super-
speelster	of	superspeler	hee>	alle	rechten,	die	de	andere	speelsters	en	spelers	ook	hebben,	dus	ook	het	
recht	om	te	schieten	en	te	scoren.		

Nawoord:	de	regels	zoals	door	het	KNKV	zijn	vastgesteld	blijven	van	toepassing,	dit	zijn	alleen	wat	afwijkende	gege-
vens	voor	de	“thuis-fluiJsten”.	

Verder	zal	het	schema	dat	hangt	op	ons	prikbord	in	de	kanJne	de	komende	weken	worden	geüpdatet	en	vervangen	
met	daarin	de	nieuwe	regels	in	een	overzichtelijk	schema.	

11



	Van	de	H.C.	
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	Chauffeursschema.	
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