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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
Pieter Breughelstraat 26 Thymen Stolk 1+2 06-45230441

4625 BH Bergen op Zoom Bianca Pelle 3 06-20923834
secretaris@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 C 0164-251375
Justine Weijenberg Jacco Schillemans C 06-37407270
Gertjan Room 06-51379826 Layla van Neck C 06-21131967

Ledenadministratie Maaike Pilanen D 06-21975075

Jan Groeneveld Janita Room D 06-17878280
ledenadministratie@scheldevogels.nl Jolijne Pilanen E1 06-28290732

Technische Commissie Eline van Wijnen E2 06-23166469
Jolanda Pelle 0167-540714 Jara Moes E2 06-28882389

tc@scheldevogels.nl 06-22392895 Kyona Moes F 06-14461294
Wedstrijdsecretariaat Kiki v d Valk KK 06-12577754

Jolanda Pelle  Senioren + A 0167-540714 Brian Uit den Bosch KK
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 kwartaal per 1-1-2019

Spelende leden

PR Commissie   4 t/m 11 jaar € 21,-
Maarten Van der Graaf 06-21510797 12 t/m 15 jaar € 24,-
pr@scheldevogels.nl 16 t/m 18 jaar € 27,-

Onderhoudscommissie 19 jaar en ouder € 36,-

Geo Pelle 06-22800869
Niet spelende leden

Horecacommissie Trainende leden, KF en KK € 15,-
Mark Franken 06-10825987 Rustende leden € 9,-

Inschrijfgeld ( eenmalig ) € 7,-
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



 
� 	Van	de	H.C.	
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).	
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	schoonmaakarKkelen	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		
Wordt	de	wijziging	niet	aan	mij	doorgegeven	en	kom	je	niet	opdagen,	dan	wordt	je	automa-
>sch	ingedeeld	voor	de	grote	schoonmaak!!	  

Donderdag	4	april:	 	 	 	 	 Donderdag	11	april:	
Nikki	(sleutel)	 	 	 	 	 	 JanKne	
Sanne	 	 	 	 	 	 	 Michaël	
Fred	 	 	 	 	 	 	 Ellie	G	
Tim	H.	 	 	 	 	 	 	 Peter	(3/sleutel)	 	 	
Carla		 	 	 	 	 	 	 Elwin	 	 	 	 	
Jara	M	 	 	 	 	 	 	 Jens	

Donderdag	18	april:	 	 	 	 	 Donderdag	25	april:	
Mandy	(sleutel)		 	 	 	 	 Merijn	
Thomas		 	 	 	 	 	 Victor	
Riet	 	 	 	 	 	 	 Jolijne	
Gertjan		 	 	 	 	 	 Layla	(sleutel)	
Addie		 	 	 	 	 	 	 Marco	
Ilya	 	 	 	 	 	 	 Anne	Roos	

Donderdag	9	mei:	 	 	 	 	 Donderdag	16	mei:	
Eline	(sleutel)	 	 	 	 	 	 Leander	(sleutel)	
Judith	 	 	 	 	 	 	 Yvonne	C.	
Chantal		 	 	 	 	 	 Anouk		
Creighton	 	 	 	 	 	 Yvonne	v.d.	H.	
Jos	 	 	 	 	 	 	 René	 	 	 	 	 	
Dagmar		 	 	 	 	 	 Bregje	

Donderdag	23	mei:	 	 	 	 	 Donderdag	6	juni:	
Lucas	 	 	 	 	 	 	 Paul	v.	V.	(sleutel)	
Janita	 	 	 	 	 	 	 Nienke	
Bas	D.	(sleutel)	 	 	 	 	 	 Jacco	
Marloes	(KF)	 	 	 	 	 	 Jasper		
Peter	(KF)	 	 	 	 	 	 Kiki	 	 	 	 	 												
Merel	 	 	 	 	 	 	 Jasmine	

Donderdag	13	juni:	 	 	 	 	 Zaterdag	29	juni:	GROTE	SCHOONMAAK	
Simon	(sleutel)	 	 	 	 	 	 Mark	
Timothy	 	 	 	 	 	 Jolanda	
Maaike		 	 	 	 	 	 Joke	
Nadine			 	 	 	 	 	 Mandy	
Giba		 	 	 	 	 	 	 Layla	
Jara	G	
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� 	Van	de	P.R.	
De rommelmarkt van zondag 10 maart is een groot succes geweest met een fantastische opbrengst van 
601 euro. Dit is aanzienlijk hoger dan vorig jaar en we bedanken dan ook alle vrijwilligers die hieraan heb-
ben meegeholpen. Een speciale dankjewel aan Janet en Jolanda voor het coördineren en alle mensen die 
dit weekend hebben geholpen met klaarzetten en verkopen. 

De Jantje Beton collecte is de afgelopen weken geweest en heeft (voorlopig) 1420 euro binnengebracht 
waarbij de helft van dit bedrag ten goede komt aan onze vereniging. De defintieve uitslag volgt nog. Dank 
aan alle collectanten en speciale dank aan Geo voor de coördinatie van de collecte.  

De PR commissie  

� 	Van	de	H.C.	

Scheldevogels	doet	mee	met	NLdoet!	
Het	Oranje	fonds	organiseert	op	15	en	16	maart	de	grootste	vrijwilligersacKe	van	Nederland.	Hier-
voor	staan	verschillende	klussen	gepland	waardoor	ons	terrein	en	clubhuis	er	weer	Kp	top	uit	komen	
te	zien	voor	het	aankomend	veldseizoen.	Voor	het	schoonmaken	van	het	clubhuis	heb	ik	al	een	groep	
samengesteld.	Dit	gaat	om	zaterdag	16	maart	tussen	10.00	en	12.00	uur.	De	groep	die	ik	deze	och-
tend	indeel,	hoed	gedurende	de	compeKKe	niet	meer	schoon	te	maken.	Kan	je	deze	ochtend	niet	
schoonmaken	meld	dit	dan	zo	snel	mogelijk	bij	mij	(06-20826289)!	

De	samengestelde	groep:	

•Tim	W.	

•Timothy	

•Carla	

•Kyona	

•Robert	M.	

•Loes	

HC	leden:	

•Jolanda	

•Joke	

•Layla		

Als	je	niet	op	de	lijst	staat	maar	je	bereid	bent	om	de	vereniging	te	helpen	met	schoonmaken	of	an-
dere	klussen,	meld	je	dan	aan	bij	mij	of	Geo!	

Groetjes	Mandy	
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� 	Van	de	O.C.	

 
Scheldevogels doet mee met NLdoet  
Op 15 en 16 maart doet Scheldevogels mee met NLdoet! 

Het Oranje fonds organiseert op 15 en 16 maart de grootste vrijwilligersactie van Ne-
derland. 

NL doet zet vrijwilligerswerk in de spotlight en nodigt iedereen uit 
om de handen uit de mouw te steken. Doet u ook mee? 

Als vrijwilliger van Scheldevogels kan je je opgeven voor de 
volgende klussen: 

a) Ophangen verlichting in keuken, magazijn en bergingen 

b) Schoonmaken Clubhuis 

c) onkruidvrij maken van het terras  

d) onkruidvrij maken van de paden langs het kunstgrasveld 
 
e) onkruidvrij maken jeu de boules baan 

f) schoonmaken zonnepanelen 

 
Op vrijdag beginnen we om ca. 14.00 uur en eindigen om ca. 16.00 uur. 
Op zaterdag beginnen we om ca. 09.00 uur en eindigen om ca. 12.00 uur 

De benodigde materialen zijn aanwezig. 
 
Opgeven als vrijwilliger  
Bij opgaven graag aangeven welke dag en vanaf welke tijd (met eindtijd)  je ons als 
vrijwilliger kan helpen. 
Opgeven kan bij Geo Pelle 06-22800869 email: gpelle@hetnet .nl	

Uiteraard zal Scheldevogels voor de drankjes zorgen. 
 
Het Oranje Fonds heeft Scheldevogels hiervoor € 359,00 als bijdrage geschonken. 

Alle vrijwilligers alvast bedankt. 

De Onderhoudscommissie 
Gertjan Room, Jos Pilanen en Geo Pelle.	
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� 	De	A.C.	stelt	zich	voor.	
Annemieke Bernaards 

Mijn naam is Annemieke Bernaards en ben 38 jaar oud. 
Moeder van Bryan en Syl. Getrouwd met Tommy, die wel-
licht bekender is dan mijzelf. Sinds 2016 zit ik in de AC. Mijn 
taken binnen AC hebben vooral te maken met de jongste 
leden van de vereniging. Denk hierbij aan het sinterklaas-
feest. Verder ondersteun ik de overige AC leden daar waar 
ik kan. Het leukste binnen de AC vind ik, het creatief bezig 
zijn achter de schermen. Ik sta liever niet in de spotlight, dat 
laat ik graag aan mijn mede AC leden over. 
Binnen Scheldevogels ben ik ook op meer fronten actief. Dit 
seizoen begeleid ik de Pupil van de week. En ook zit ik in de 
organisatie van het mixtoernooi.  
Kijkend naar de toekomst van Scheldevogels, hoop ik dat de groep met vrijwilligers uitge-
breid gaat worden. Nu zijn het toch veelal dezelfde mensen die de diverse hand- en span-
diensten op zich nemen. We kunnen het niet alleen en hebben iedereen hard nodig, om 
Scheldevogels weer te stralen. 

Bianca Pelle 

Hallo, beste medeleden of ouders/verzorgers van, ik ben Bi-
anca Pelle. Ik denk dat de meeste leden en ouders/verzorgers 
mij wel kennen van de AC, als trainer/coach en als kamplei-
ding. In dit stukje wil ik me namens de AC graag voorstellen en 
het een en ander over me zelf vertellen en over hetgeen ik be-
langrijk vind als AC lid. Ik ben ongeveer op het korfbalveld ge-
boren, aangezien mijn beide ouders (Jolanda en Geo Pelle) 
korfbalde op het moment dat ik geboren werd. Als kleine meid 
ben ik opgegroeid in Bergschenhoek en was ik vele dagen op 
het korfbalveld van ZKV De Meervogels te vinden. In 1998 (op 
13 jarige leeftijd) ben ik verhuisd naar Steenbergen en zo ben 
ik dan ook bij korfbalvereniging Scheldevogels terecht geko-
men. Toentertijd stond ons clubhuis nog op Roozenoord waar-
na we met onze vereniging verhuisd zijn naar De Staakberg. 
Momenteel korfbal ik zelf niet meer maar kom ik nog met veel 
plezier op de korfbal en vind ik het erg leuk om betrokken te 
zijn bij de vereniging als vrijwilliger in bijvoorbeeld de AC. 19 jaar geleden (in 2000) ben ik 
naast het zelf korfballen een ploeg gaan trainen en coachen wat ik nog steeds erg leuk vind 
om te doen. Maar het organiseren van feesten en activiteiten trok mij 12 geleden erg aan en 
inmiddels zit ik dan ook al sinds 2007 in de AC (en Kampcommissie). Naast het organiseren 
van feesten en activiteiten is het Kamp natuurlijk ook echt een feest om te organiseren en 
dat is dan ook wel "het feest" van het jaar voor mij. Elk jaar opnieuw ga ik met veel plezier 
mee, al zal ik dit jaar aan mij voorbij moeten laten gaan aangezien ik (als het goed is) dan 
net bevallen ben van mijn 2e dochter. 
Een warm welkom en een warme deken zijn voor mij wel hoe ik Scheldevogels kan beschrij-
ven. Trots op onze vereniging en vele mooie herinneringen aan alle jaren welke ik bij Schel-
devogels heb mogen beleven en nog vele jaren hoop te gaan beleven.  
Als lid van de AC, houd ik me dus vooral bezig met het opzetten en organiseren van feesten 
en activiteiten. En we hebben wat mooie feesten en activiteiten gehad de afgelopen jaren. 
Waarom onze commissie belangrijk is voor de vereniging... het bindt leden (en niet leden) 
met elkaar. Naast het korfballen is Scheldevogels altijd een zeer sociale vereniging geweest 
en een feest of activiteit draagt hier zeker aan bij. Gewoon gezellig met elkaar "iets" doen 
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maakt het dat we niet alleen mede - leden van elkaar zijn maar er ook vele vriendschappen 
zijn ontstaan.  
Elk jaar is het een uitdaging om het juiste feest of de juiste activiteit te organiseren en je 
merkt wel dat in de jaren de cultuur en de wensen van leden veranderen en dat maakt het 
juist zo leuk om elke jaar te zorgen dat ook dit jaar weer een goede en leuke activiteit geor-
ganiseerd wordt. Natuurlijk proberen we naast het organiseren van activiteiten hiermee ook 
de betrokkenheid van leden (en niet leden) te vergroten en wellicht ook te stimuleren om 
vrijwillig iets op te pakken voor onze vereniging. We hebben dan ook een "kleine" vereniging 
en hierbij zijn vrijwilligers dan ook zeer belangrijk. Dus als je nu enthousiast ben geworden 
om ook iets te gaan doen....dan is er vast wel iets wat er bij je past aangezien we vele com-
missies hebben en er is altijd wel een handje ergens nodig.  
Al met al, ben ik dus trots lid van onze vereniging. En als je nog vragen hebt over de AC, 
schroom dan niet om mij of 1 van mijn collega AC leden aan te schieten om je vraag te stel-
len. 

	
Eline van Wijnen 

Mijn naam is Eline van Wijnen, ik ben 24 jaar en speel in Se-
nioren 1 van Scheldevogels. Daarnaast ben ik trainer/coach 
van de E2. Ik ben werkzaam als Sociaal Pedagogisch Hulp-
verlener in de forensische psychiatrie van GGZWNB hier op 
Vrederust. Al een aantal jaar ben ik actief binnen de activitei-
tencommissie van de vereniging. Daarnaast ben ik ook elk jaar 
een vast gezicht tijdens het pinksterkamp.  
Wij als activiteitencommissie organiseren elk seizoen meerde-
re activiteiten voor alle leeftijdsgroepen binnen de vereniging. 
Dit is altijd weer een feest en het blijft leuk om te doen! Voor 
de activiteitencommissie ben ik verantwoordelijk voor de fi-
nanciën. Heb je nog tips voor de AC of leuke ideeën voor acti-
viteiten dan zijn deze altijd welkom! Ik ben op woensdagmid-
dag tijdens de training altijd in de zaal aanwezig en vaak ook 
een groot deel van de zaterdag. 

Nikki Kalle 

Mijn naam is Nikki Kalle, 22 jaar oud en student HBO-Ver-
pleegkunde. Op mijn 3e ben ik begonnen met mee ‘trainen’ bij 
Scheldevogels en vanaf mijn 5e ben ik officieel lid geworden, 
dus reken maar uit ;). Momenteel speel ik in het eerste en zet 
ik mij daarnaast in voor verschillende vrijwilligers taken bin-
nen de vereniging. Zo maak ik deel uit van de AC, de organi-
satie van het welpentoernooi, de kampcommissie en help ik 
mee de social media kanalen up to date te houden, afsluitend 
heb ik in het verleden verschillende jeugdteams getraind en 
gecoacht. Al met al een rijtje waar je je handen vol aan kan 
hebben, maar waar ik zeker met plezier een bijdrage aan le-
ver!  
Als AC lid probeer ik, samen met de rest van de commissie 
natuurlijk, te zorgen voor een divers activiteitenprogramma 
voor zowel de jeugd als de senioren en combifit gedurende 
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het seizoen. Hierbij kan gedacht worden aan een pannenkoekenmiddag met de jongste 
jeugd, droppings en bijvoorbeeld de pubquiz voor de senioren. We zijn dus van alle markten 
thuis!  
Zoals eerder genoemd proberen we dus te zorgen voor een breed scala aan activiteiten, zo-
dat er gedurende het seizoen voor iedereen wat wils voorbijkomt. Ondanks dat we hier  naar 
streven kan het natuurlijk zijn dat dit altijd helemaal lukt. Dus mocht je zelf nog een idee heb-
ben, laat het ons dan gerust weten, dan kijken we wat we er mee kunnen!  

Victor van den Heuvel 
 

Deze gekke jongen (op de foto links) dat ben ik. Victor van den Heuvel 
is de naam. Ik ben 25 jaar oud en werk als operator en ontwikkelaar bij 
POS-Factory International BV. Vanaf jongs af aan speel ik al bij KV 
Scheldevogels. Dat heb ik vooral te danken aan mijn ouders, René en 
Yvonne van den Heuvel. Zij zetten zich ook volop in voor onze vereni-
ging. Ook trainen beide mee met de Korfbalfit. Ook mijn zus heeft lan-
gere tijd bij Scheldevogels gekorfbald. Zij speelt momenteel bij Sper-
wers 1 en doet ook meerdere dingen voor een vereniging. Al met al dus 
allemaal verenigingsmensen. Nadat ik in de selectie bij Scheldevogels 
2 kwam en daar 1,5 jaar heb gespeeld, ben ik weggegaan. Ik ging op 
“avontuur” naar Rotterdam en speelde ongeveer 3,5 jaar bij RSV 
Sperwers. Daar heb ik mijn vriendin Layla leren kennen (ook op de foto 
te zien, rechts). Zij vult ook twee kaderfuncties in binnen de vereniging. 
Bij RSV Sperwers heb ik ook mezelf beter leren kennen. Laat ik zeggen: “volwassen” gewor-
den. Echter komt soms nog wel het kind in mij naar boven, haha. Nu ben ik alweer ongeveer 
3,5 jaar terug bij KV Scheldevogels. Ik speel nu momenteel in het eerste. In de AC zit ik nu 
alweer een tijdje en ben momenteel de voorzitter van dit mooie team. Over de Activiteiten 
Commissie is inmiddels alles denk ik al wel verteld en ik sluit me daar dan ook 100 % bij aan. 
Ook ben ik al langere tijd trainer. Vanaf mijn 17e begon ik al met het trainersvak. Ik heb in-
middels veel verschillende ploegen gecoacht. Dit seizoen is de B de ploeg waar ik me volop 
voor inzet. Zelf hoop ik alles zolang mogelijk te kunnen blijven doen bij en voor deze mooie 
vereniging. 
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� 	Van	Yvonne.	

De letter V 

Beste sporters, 

In dit weekeinde nog even tijd gevonden om iets op te schrijven. En ook nu weer hoef ik niet 
lang na te denken over deze letter, dat moet natuurlijk Vastenavend zijn! Ik hoop dat ieder-
een lekker aan het feesten is geweest en veel plezier heeft gehad. Even een korfbalpauze, 
behalve voor onze B-ploeg. Jammer dat jullie er zaterdag even op uit moesten. 

Over het korfbal is even niets te zeggen, dus dan naar de letter V. 

Velduitlegdienst; Groep mensen of persoon, die belast is met het uitleggen van de lijnen 
voor de veldwedstrijden. Zo’n dienst was er dus, om velden uit te leggen. Eerlijk gezegd 
moesten we het volgens mij altijd zelf doen. En binnen onze eigen verenging hebben wij wel 
degelijk iemand die zich hier mee bemoeit: Peter Luisterburg. Al hoeven er geen velden 
meer uitgelegd te worden, Peter zie ik vaak op het veld bezig met het opzetten van korven of 
het in orde brengen van andere zaken. Peter, officieel ben je geen commissie, maar volgens 
mij ben je zo ongeveer onmisbaar voor onze vereniging. Bedankt voor al je inzet telkens 
weer! 

Verstappen; Het zodanig neerzetten van de voeten, dat een blessure het gevolg is. Ja, het 
staat echt in het woordenboek. Bij Verstappen moest ik eerlijk gezegd denken aan die snelle 
racer in die auto. En jullie ook denk ik. Verstappen zoals hier uitgelegd hebben we liever niet. 

Vinkenhuiswijn; Speciale wijn uitgebracht ter gelegenheid van een jubileum. Ik kende dit 
woord niet en zeker niet in relatie tot korfbal. Maar eigenlijk wel een leuk idee, dus aan de 
mensen die zich met het komend jubileum gaan bezighouden: breng een mooie Vinkenhuis-
wijn op de markt. Overigens mag Vinkenhuisbier ook hoor! 

Voeding; Sporten met een lege maag is niet aan te raden. Een gezonde voeding, niet te kort 
voor de wedstrijd, bevordert de prestaties. Een wijze les voor iedereen. Daarbij wil ik ook nog 
zeggen dat voor het sporten het drinken van één tot twee liter ook aan te raden is. Dan heb 
je genoeg vocht en hoef je tussendoor niets te drinken. 

Vrouwenkwartet; Het damesviertal van een team. Een leuk woord in mijn zakwoordenboek-
je. Dames, als kwartet onmisbaar in ieder team, want de heren kunnen niet zonder ons! Ik 
moet er wel even bij vermelden dat Victor helemaal gelukkig moet zijn met soms wel een 
damessextet om training aan te geven. Jammer dat we in de B-ploeg geen heren hebben. 

Tot ziens, Yvonne van den Heuvel (yvdheuvel79@hotmail.com) 
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� 	Chauffeursschema.	
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