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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 B1 06-28845231

Leden Ellie Groeneveld B2 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.	

07-09-2018  Inleveren Kopij Krantje nr. 3   PRC 
09-09-2018  Krantje nr. 3     PRC 
14-09-2018  Klaverjassen     HC 
21-09-2018  Inleveren Kopij Krantje nr. 4   PRC 
23-09-2018  Krantje nr. 4     PRC 

05-10-2018  Inleveren Kopij Krantje nr. 5   PRC 
07-10-2018  Krantje nr. 5     PRC 
12-10-2018  Klaverjassen     HC 
19-10-2018  Inleveren Kopij Krantje nr. 6   PRC 
21-10-2018  Krantje nr. 6     PRC 
27-09=2018  Halloweenparty    AC 

01-11-2018  JAV      Bestuur 
02-11-2018  Inleveren Kopij Krantje nr. 7   PRC 
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 
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.	

Afgelopen maandag zijn de ploegen uit de selectie samengesteld. 

S1: Eline, Jantine, Mandy, Nikki, Merijn, Riaan, Victor en Wouter 
S2: Janita, Layla, Maaike, Nienke, Sanne, Leander, Lucas, Simon, Thomas en Tim W. 
S3: Chantal, Gitta, Judith, Kyona, Yvonne, Jasper, Jacco, Michael, Tim H. en Timothy 

De trainingstijden zijn als volgt: 
Maandag:  19.30-20.30 S3 en 20.30-22.00 S1 en S2 
Woensdag 20.30-22.00 S1, S2 en S3 
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� 	Van	de	T.C.	
Hallo allemaal, 

Aanstaande 10 november staat het jaarlijkse Welpentoernooi op het programma. De organi-
satie is al weer druk bezig met de voorbereidingen. Hierbij hebben wij jullie hulp hard nodig!  
Wij zijn opzoek naar vrijwilligers die ons overdag kunnen helpen bij de volgende activiteiten: 

•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 opzetten 

Als je heel de dag aanwezig kunt zijn is dat erg fijn! Heb je nog broertjes of zusjes of ken je 
iemand die buiten de vereniging om ook graag wilt komen helpen, is iedereen welkom.  
Wil je ons komen helpen, meld je dan aan bij Jantine (06-44043831) of Mandy 
(06-20826289) 

Verder zijn wij opzoek naar een aantal attributen voor de aankleding van de kleedkamers en 
de spelletjes. Het gaat om de volgende attributen: 

•Verschillende maten dozen (schoenendozen, verhuisdozen, enz.) 
•Wc-rollen 
•Reisboeken 
•Routekaarten 
•Wereldkaart  
•Strandballen  
•Prikbord (te leen) 
•Koffers (te leen) 
•Vlaggen van landen (klein of groot) 
•Stempels 
•Knikkers 
•Klompen (te leen) 
•Ballonnen  

Heb je één of meerdere van bovenstaande attributen of andere spullen in huis, die te maken 
hebben met reizen of refereren naar andere landen en die wij mogen gebruiken/ lenen, laat 
het dan weten aan Jantine of Mandy! 

Alvast bedankt en hopelijk tot dan! 

Groetjes, 

Organisatie Welpentoernooi 2018 
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� 	Van	het	Clubhuis.	
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). 
Alle wijzigingen staan in het rooster rood aangegeven. 
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 schoonmaakartikelen liggen in de keuken in het kastje onder de gootsteen en in de berging.  
De sleutel voor het clubhuis kan afgehaald worden bij Bianca Pelle Primulaveld 69, tel. 
06-20923834  
Voor de grote schoonmaak op zaterdag 3 november hebben we nog handen nodig. Kan je 
deze dag komen helpen geef je dan op bij Mandy (06-20826289). 
Wordt de wijziging niet aan mij doorgegeven en kom je niet opdagen, 
dan wordt je automatisch ingedeeld voor de grote schoonmaak!!  

Donderdag 13 september:    Donderdag 20 september: 
Jantine      Brigitte (sleutel) 
Anne       Thomas  
Ellie G.      Riet   
Lucas       Bas C. 
Elwin       Gitta  
Peter L. (4) (sleutel)      Alice 

Donderdag 27 september:    Donderdag 4 oktober: 
Michaël      Sanne 
Victor (sleutel)      Leander (Sleutel) 
Marco       Chantal 
Nadine       Creighton 
Tim W.       Kyona 
Fred       Judith 

Donderdag 11 oktober:     Donderdag 18 oktober  
Wouter (sleutel)     Tim H. 
Yvonne C.      Janita 
Loes       Bas D. (sleutel) 
Yvonne v.d. H.      Riaan 
René       Peter L. (KF) 
Carla       Gertjan 

Donderdag 25 oktober:    Zaterdag 3 november:     
Paul v. V. (sleutel)     GROTE SCHOONMAAK 
Kiki       Mark 
Nienke       Mandy 
Maaike      Layla 
Jens       Jolanda 
Jasper       Joke 
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� 	Van	het	Bestuur.	
Het Team van de F’s zijn afgelopen zaterdag in hun nieuwe sponsorshirts begonnen met spelen 
en hebben dit prima gedaan met een overwinning van 6-2. Hieronder de foto’s van de uitreiking 
van de shirts en een teamfoto. 
 

  
 

� 	Van	Yvonne.	
De letter L 

Beste korfballers, dit weekeinde het begin van een nieuw seizoen. Vol verwachting zijn we er 
gisteren (bijna) allemaal aan begonnen. Jammer dat wedstrijdeden niet gespeeld konden 
worden om dat tegenstanders geen team hadden, maar ook dat eigen teams met veel inval-
lers moesten spelen. Het is altijd jammer als al aan het begin van het seizoen mensen gelijk 
niet kunnen spelen maar iedereen zal daar zijn reden we voor hebben. 
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Ik ben dit seizoen wel erg goed begonnen, scheidsrechter bij de F-jeugd en beoordeeld en 
dat allemaal op één dag. Dat was een leuk begin. De F-ploeg heeft op zijn nieuwe (niet veel 
te grote) shirts de naam van hun sponsor staan en het embleem van Scheldevogels.          
En daartussen staat heel leuk bovenaan de naam van het merk shirts: Hummel. Dat was nog 
het meest van toepassing want door de kleine maten was er nauwelijks plaats voor al die 
tekst. Maar eerlijk gezegd: ze zien er mooi uit en spelen heel erg leuk met elkaar. En dan ook 
nog de eerste wedstrijd gewonnen! Jammer dat ze altijd zo vroeg spelen want iedereen zou 
ze eens moeten zien.  

In de middag ging ik naar de wedstrijd van Seolto tegen Blauw Wit. Pas daar ter plekke 
kwam ik erachter dat het de poule van ons eerste betreft. Over de wedstrijd zeg ik verder 
niets, maar zoals zo vaak heb ik er weer alle vertrouwen in dat wij deze ploegen kunnen ver-
slaan. Aan het einde van deze wedstrijd moest ik een tijdje op de scheidsrechter wachten. 
Dan maar even kijken wat ons eerste heeft gedaan tegen Zaamslag. Wat een verrassing: ze 
hebben gewonnen! Mijn felicitaties gaan uit naar het team, maar vooral ook naar Robert. Een 
heel mooie start als nieuwe coach! Dat belooft heel wat voor dit seizoen. 

Maar dan nu over naar de reden van mijn stukje: de letter L. 

In het korfbalwoordenboekje vond ik de volgende mooie woorden: 

Lange lijn: Traject waarover de bal gespeeld (over grote afstand) wordt. Logisch, maar 
waarom heb ik dit woord uitgezocht? Ik heb het Robert heel vaak horen roepen als we met 
Sperwers tegen Springfield speelden. Of Robert de term nog gebruikt weet ik niet, maar voor 
mij is hij wel aan hem verbonden.  

Leg in! : Aansporing gericht tegen aanvaller om liefst direct te scoren. Ja, dat zouden we als 
aanvaller allemaal wel willen. Jammer dat het meestal ons niet lukt. 

Leuke trainingen: Trainingen met een gezellig karakter, bedoeld om het welbevinden bij de 
vereniging te vergroten; eigenlijk de doelstelling van elke (jeugd-) training. Dus trainers van 
de jeugd, dat is de bedoeling! Overigens is het ook wel leuk en verstandig de kinderen iets 
van het korfballen bij te brengen. En ik wil ook nog toevoegen dat wij bij Korfbalfit ook altijd 
leuke trainingen hebben. 

Loopt! : Meestal in combinatie geroepen met hij: “Hij loopt!” Een voor de scheidsrechter 
hulpbiedende constatering van een tegenspeler, die graag ziet dat er afgefloten wordt. Dat 
komt ons allemaal wel bekend voor denk ik. Ach ja, weinig verrassend en scheidsrechters: 
let er vooral niet op! 

Luilakviering: Nevenactiviteit georganiseerd op de laatste zaterdag voor Pinksteren; soms 
gecombineerd met een toernooi. Dat wisten jullie vast niet. Maar zo kom ik wel altijd leuke 
ideeën tegen. 

Dat was mijn bijdrage voor deze keer, maar gisteravond bedacht ik me dat ik het daarbij niet 
kan laten. Er kwam ineens de gedachte op dat ik bij mijn vorige letter, de K, iets vergeten 
ben. En om nog een hele tijd te wachten en er dan later nog eens op terug te komen, dat kan 
ik de trouwe lezers niet aandoen, zeker als ze vroeger nog met mij gekorfbald hebben. Dus 
daarom deze nagekomen aanvulling: 

Korfbal Ken: Een keurig geklede speler van het mannelijk geslacht die ervoor zorgt om, 
voor hij de bal van een medespeler ontvangt, terwijl de bal onderweg is, zijn haar goed te 
doen, zijn broekje recht te trekken en dan de bal ontvangt. Heeft hij de bal weer doorge-
speeld, dan doet hij gelijk zijn haar weer goed en zijn broekje weer recht. Het is inderdaad 
iemand waar je respect voor kunt hebben! Wij kwamen hem altijd bij Oranje Zwart tegen! En 
voor de geïnteresseerden onder de lezers: ja, er was ook een Korfbal Barbie: Zij speelde bij 
ons en nam iedere week haar beautycase mee om zich vooral na de wedstrijd weer hele-
maal mooi te maken. 

Ik ontvang nog altijd graag jullie reacties op mijn mailadres: yvdheuvel79@hotmail.com. En 
voor de komende week wens ik jullie weer heel veel plezier op de korfbalvelden. 

Vriendelijke groeten van Yvonne 
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� 	Chauffeursschema.	
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� 	Van	de	K.N.K.V.	
EK Korfbal: ticketverkoop en vrijwilligers 
Over ruim een maand speelt TeamNL Korfbal het EK in Friesland. In Drachten, Gorredijk, Leeuwarden en 
Heerenveen spelen de zestien beste landen van Europa om de EK-titel én om een ticket voor het WK, vol-
gend jaar in Zuid-Afrika. 
  
Donderdag is de kaartverkoop voor het finaleweekend in Sportstad Heerenveen gestart.                           
Ga naar thisiskorfball.com en bestel jouw tickets! 
  
Vrijwilligers  
Lijkt het je leuk om als vrijwilliger te helpen bij het EK (13-21 oktober)? De toernooiorganisatie is op zoek 
naar korfballiefhebbers, die breed inzetbaar zijn (bijvoorbeeld als chauffeur, cameraman, begeleider van 
een land, tribunecontroleur, kaartverkoper, etcetera). Wij bieden je uiteraard kleding, eten en drinken en 
vooral; een onvergetelijke ervaring. Interesse? Voor aanmelden en vragen: stuur een e-mail naar vrijwilli-
gers@knkv.nl. Vermeld in de mail je naam en leeftijd en geef aan welke rol(len) je graag zou willen vervul-
len. Je aanmeldgegevens worden alleen voor dit doeleinde gebruikt en zullen na het EK worden verwijderd. 
 
PS. Volg jij TeamNL Korfbal al via Instagram?                                                                                                           
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