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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
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 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
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� 	Ac$viteiten.	
17-06-2019                                    Krantje nr.22                                                     PRC 
29-06-2019                                    Mixtoernooi                                                       TC 
29-06-2019                                    Warm- / koudbuffet                                            HC 
29-06-2019                                    Clubhuis gesloten i.v.m. vakantie                      HC 

� 	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!!	  

Zaterdag	6	juli:	GROTE	SCHOONMAAK	

Mark	
Jolanda	
Joke	
Mandy	
Yvonne	C.	
Tim	H.	
Anne	Roos	
Riet	 	 	
Ilya	
Dagmar	

� 	Van	de	Scheidsrechters.	
De scheidsrechters voor het mixtoernooi stellen zich even voor 

Beste deelnemers aan het mixtoernooi, 

Zoals voorgaande jaren is er ook dit jaar weer een selectie aan scheidsrechters die voor jul-
lie de wedstrijden gaan leiden. Dit jaar treden de scheidsrechters op onder de naam “Blijf 
Fit”. Ja, inderdaad op zijn Nederlands en niet in het Engels zoals ze dat in ons zo geliefde 
Roosendaal gewend zijn. Gezien onze kleuren en onze naam weten we dat we wellicht kri-
tiek en opmerkingen te verduren krijgen. Dat kunnen we wel aan, want wij hebben immers 
altijd gelijk ook al hebben we geen VAR. De scheidsrechter van Blijf Fit heeft het altijd bij het 
rechte eind! We wensen alle deelnemers heel veel plezier en fluiten jullie wedstrijden met 
een glimlach. 

Ronald, Jan, René en Yvonne 
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� 	Van	de	T.C.	
Woensdag 12 juni was de gasttraining bij Scheldevogels, gegeven door Peter, Gerben en Mark 
van PKC/SWK groep.  
Zij trainen en coachen daar bij de C2, C1 en B2. In 2 groepen werd er fanatiek getraind door de 
E2, E1, D, C en B. Onderstaand wat foto’s van deze trainingen. Nogmaals onze dank aan de 
heren, voor het verzorgen van deze gasttraining. 
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� 	Van	de	P.R.	

MAAK	KENNIS	MET	DE	PR	COMMISSIE!	

MAARTEN	VAN	DE	GRAAF	|	PR	COMMISSIE	
Ik	ben	Maarten	Van	de	Graaf,	33	jaar	oud	en	voorziZer	van	de	PR	Commissie.	Ik	ben	in	1992	
lid	geworden	van	Scheldevogels	en	dus	al	27	jaar	lid.	Zoals	mijn	achternaam	al	verraadt,	ben	
ik	lid	geworden	doordat	mijn	ouders	ook	al	kor]alden.	Daarna	heb	ik	alle	jeugdteams	en	de	
senioren	doorlopen.	Momenteel	speel	ik	niet	meer,	maar	fluit	ik	nog	wel	wedstrijden	voor	
onze	vereniging.	
Als	voorziZer	van	de	PR	commissie	help	ik	met	allerlei	zaken	binnen	onze	commissie	en	
neem	ik	een	deel	van	de	social	media	onder	mijn	hoede.	Als	PR	commissie	zorgen	we	met	
alle	leden	voornamelijk	voor	2	dingen:	1)	Inkomsten	van	sponsors	en	geldwervende	acKvitei-
ten	2)	Bekendheid	en	uitstraling	van	de	vereniging	naar	de	leden	en	buitenwereld.		

1)	Inkomsten:	
Dankzij	de	hoge	inkomsten	van	onze	commissie	kunnen	we	de	contribuKes	voor	de	leden	
laag	houden.	Daarvoor	hebben	we	o.a.	shirtsponsors,	bordsponsors,	wedstrijdsponsors	en	
adverteerders	(ClubTV	en	Krantje).	We	onderhouden	de	contacten	met	de	sponsors	en	zor-
gen	er	voor	dat	we	de	inkomsten	op	peil	houden.	Naast	sponsoring	verzorgen	we	vele	geld-
wervende	acKviteiten,	zoals	de	Jantje	Beton	Collecte,	Grote	ClubacKe,	Oranjefonds	Collecte,	
inzameling	van	kleding	&	oud	papier,	de	rommelmarkt,	enzovoorts.	
2)	PR	&	Media:	
Onder	de	PR	commissie	valt	ook	de	"public	relaKons",	wat	voor	ons	zowel	voor	de	leden	als	
niet-leden	belangrijk	is.	Denk	hierbij	aan	het	onderhouden	van	de	social	media,	ClubTV,	de	
website,	't	Krantje,	de	lokale	kranten,	enzovoorts.		

We	stellen	hieronder	in	dit	Krantje	de	leden	voor	die	officieel	in	onze	commissie	ziZen.	Daar-
naast	hebben	we	vele	leden	die	ons	ondersteunen	met	allerlei	zaken,	zoals	het	maken	van	't	
Krantje	(Jos),	Oud	Papier	(Peter	&	Creighton),	Oranjefonds	(Geo),	Rommelmarkt	(Jolanda	en	
Janet)	en	nog	veel	meer	mensen.		
Heb	je	interesse	om	ons	te	komen	versterken,	als	vast	lid	of	met	specifieke	ac$viteiten,	dan	
hoor	ik	het	graag	(pr@scheldevogels.nl)		

TIMOTHY	HYLKEMA	|	PR	COMMISSIE	
Hallo	allemaal,	
Mijn	naam	is	Timothy	Hylkema,	21	jaar	oud	en	ik	ben	lid	van	de	PR-commissie	van	onze	
mooie	vereniging.	Ik	ben	lid	van	Scheldevogels	sinds	2009.	Dit	jaar	is	dus	mijn	10e	jaar	bij	de	
vereniging!	Ik	speel	op	dit	moment	in	het	3e	en	ben	bij	Scheldevogels	gekomen	door	een	fly-
er	bij	mij	op	de	basisschool.	Er	waren	briehes	opgehangen	om	de	kinderen	meer	te	laten	
sporten.	Daar	stonden	5	sporten	bij	waar	je	graKs	een	keer	mee	kon	doen	om	te	kijken	of	je	
het	wat	vond.	Ik	mocht	nooit	van	mijn	ouders	op	basketbal,	omdat	dat	te	ver	weg	was.	Korf-
bal	leek	volgens	hen	op	basketbal	en	was	een	stuk	dichterbij	dus	dat	mocht	ik	proberen.	Vanaf	
de	eerste	keer	vond	ik	het	al	hartsKkke	leuk	om	te	doen	en	dat	is	tot	op	het	moment	nog	
steeds	zo.	
Binnen	de	PR-commissie	ben	ik	verantwoordelijk	voor	de	sociale	media.	Daarnaast	ben	ik	
ook	degene	die	gaat	over	ClubTV	(veld)	en	de	wedstrijdflyer	(zaal).	Mocht	je	dus	ooit	iets	
hebben	dat	op	ClubTV	zou	moeten,	laat	het	me	dan	weten	en	dan	kijk	ik	wat	er	mogelijk	is.	
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LUCAS	VAN	DE	VELDE	|	PR	COMMISSIE	
Lucas	van	de	Velde	en	30	jaar	oud.	Van	deze	30	levensjaren	geniet	ik	al	ongeveer	24	jaar	van	
het	kor]alspelletje.	Momenteel	speel	ik	in	Scheldevogels	2.	
Ik	kan	me	niet	veel	meer	herinneren	van	24	jaar	geleden,	maar	meen	te	herinneren	dat	ik	op	
kor]al	ben	gekomen	omdat	een	toenmalige	vriend	er	ook	op	zat	en	tevens	zat	mijn	broer	
ook	op	kor]al	(en	nee,	dat	was	niet	Simon:)).	
Binnen	de	PR	commissie	richt	ik	me	vooral	op	het	werven	van	sponsors	en	onderhoud	ik	de	
relaKes	met	onze	sponsors.	Op	die	manier	proberen	we	binnen	de	commissie	enerzijds	een	
stabiele	financiële	bijdrage	te	creëren	zodat	we	als	vereniging	leuke	acKviteiten	kunnen	blij-
ven	doen	en	anderzijds	om	te	proberen	onze	sponsoren	onder	de	aandacht	te	brengen	bij	
onze	leden	en	alle	anderen	die	met	enig	regelmaat	op	de	vereniging	aanwezig	zijn.	

JASPER	KROMBEEN	|	PR	COMMISSIE	
Hoi!	Ik	ben	Jasper.	Misschien	heb	je	me	al	weleens	gezien,	misschien	ook	niet,	want	ik	ben	
niet	zo	heel	erg	lang…	Ik	ben	21	jaar	en	sinds	2004	lid	van	de	vereniging.	ToenterKjd	vroeg	
een	vriend	van	mij	of	ik	misschien	samen	wilde	gaan	kor]allen.	Ik	ben	toen	een	keertje	mee	
gegaan	en	sindsdien	ben	ik	gebleven.	Momenteel	speel	ik	in	senioren	3,	je	weet	wel,	die	met	
de	roze	shirtjes.		
Ik	ben	nog	maar	net	lid	van	de	PR-commissie.	Daar	ben	ik	verantwoordelijk	voor	het	contact	
met	Mervosport,	het	bedrijf	dat	over	onze	sportkleding	gaat.	We	zijn	ook	hard	bezig	om	onze	
(verouderde)	webshop	te	updaten!	
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INDELING 
en 

INFORMATIE 
over 

SCHELDEVOGELS “Afsluitende Dag” 

“ ’t MIXTOERNOOI ” 

Zaterdag 29 juni 2019 

De deelnemers dienen om 

9.30 uur 
(Aanvoerders 9.15 uur ) 
aanwezig te zijn 

De toernooicommissie wenst jullie een hele fijne dag toe. 

Toernooicommissie:  Ellie Groeneveld  0164-251375 
     Annemieke Bernaards 06-40771621 
     Jos Pilanen   0164-254313 
     George Nooij   0164-265888 

Kijk de komende weken op de website van Scheldevogels voor wijzigingen in de indeling 
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***    ’t MIXTOERNOOI   *** 

Indeling van de ploegen voor het toernooi. 

Er is een voorlopige indeling gemaakt van alle leden en bij de organisatie opgegeven oud-leden, 
ouders, partners, kinderen van leden en oud-leden en vriendjes en vriendinnetjes van onze jeugd. 
De definitieve indeling wordt voor de aanvang van het toernooi bekend gemaakt. 

Schema. 

Er zijn vier groepen van ongeveer gelijke sterkte (zie verticale kolom). 

Elke groep heeft een eigen kleur. Dat zijn je tegenstanders van die dag. 
Uiteraard speel je alleen tegen je eigen sekse. 
De horizontale lijn (van links naar rechts) is je vak en team. 
Boven of onder je staat ook een naam. Hij/zij speelt ook in jouw team maar in een ander vak. Je 
moet bij elkaar in het vak blijven anders klopt het systeem niet meer. 

De ( A ) in het schema is het aanvalsvak als je als eerste in het wedstrijdschema vermeld staat. 
De ( V ) is in deze situatie het verdedigingsvak (meer hierover bij “spelregels”). 

Dubbele namen. 

Bij dubbele namen speelt één van de twee. Er mag alleen gewisseld worden met degene die naast 
je staat. 

Aanvoerders. 

Dat zijn de personen waar een ** vermeld staat. 
Zij zijn verantwoordelijk voor het goed verlopen van de wedstrijden en voor het verdere toer-
nooi-gebeuren van hun team. 
De aanvoerders halen voor het begin van de wedstrijden de benodigde spullen op bij de wed-
strijdleiding en regelen dat alle spelers van een lintje (kleur) worden voorzien. 

De aanvoerders worden (dringend) verzocht om 9.15 uur aanwezig te zijn. 

Verzamelen. 

Buiten op het veld vind je op het hekwerk de letters A t/m J. Kijk in je schema bij welk team je 
bent ingedeeld (b.v. B). Ga naar letter (B) en blijf daar tot je aanvoerder zegt dat je mag vertrek-
ken. 

"8



***  SPELREGELS *** 

Shirts   : Neem 2 shirtjes mee; één witte en één blauwe. 
Het team dat als eerste in het wedstrijdschema vermeld staat, draagt een 
blauw shirt. 

Lintje   : Speld je lintje duidelijk zichtbaar op je shirt. 

Wedstrijdduur              : Elke wedstrijd duurt 2 x 12½ minuut. 

Wisselen  : Na 12½ minuut wordt er alleen gewisseld van FUNCTIE 
    (dus niet van vak. Ook niet na 2 doelpunten). 
    Dat geldt ook voor de finale. 
    Behoudens “dubbele namen” mag er niet gewisseld 
    c.q. ingevallen worden zonder toestemming van de 
    wedstrijdleiding. 

Vakken  : Sta je als EERSTE in het wedstrijdschema genoemd 
    (de blauwe shirtjes), dan staan de spelers van de bovenste 
    regel ( A ) in het aanvalsvak. 
    ‘s- Morgens is dat het vak met de PUPILLENPAAL 
    ‘s- Middags is dat het vak met de SENIORENPAAL 

    Sta je als TWEEDE in het wedstrijdschema genoemd 
    (de witte shirtjes), dan staan de spelers van de onderste 
    regel ( V ) in het aanvalsvak. 
    ‘s- Morgens is dat het vak met de SENIORENPAAL 
    ‘s- Middags is dat het vak met de PUPILLENPAAL 

    Bij de finale wordt er getost voor de keuze van de paal 
    in het aanvalsvak. 

Tegenstander  :           Verdedigen en trachten het werpen van de bal te 
    hinderen mag alleen bij een tegenstander van je eigen 
    kleur en sekse. 

Scheidsrechters : De scheidsrechter beslist in alle gevallen. 

Poulewinnaar             : De ploeg met de meeste (wedstrijd) punten is winnaar.  
    (winst = 2, gelijk = 1 en verlies = 0 pnt.) 
    Bij een gelijke eindstand is de ploeg met het beste 
    doelsaldo winnaar. Mocht dat niet tot een beslissing 
    leiden, dan wordt de uitslag van de onderlinge wedstrijd 
    bepalend. Indien dat ook niet tot een beslissing leidt, dan 
    wint de ploeg die bij het sneldoelen de meeste doelpunten 
    heeft gemaakt. 

Finale   : Bij een gelijke eindstand wordt de wedstrijd met 
    2 x 5 minuten verlengd. Als dat niet tot een beslissing 
    leidt, dan wordt de wedstrijd vervolgd en wint de ploeg 
    die het eerste doelpunt (golden goal) maakt. 

Waar de spelregels niet in voorzien beslist de wedstrijdleiding. 
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***   WEDSTRIJDSCHEMA 29 juni 2019   *** 

AANVANG:   9.30 uur Kom op tijd! 
    De wedstrijdleiding is dan in staat de eventuele mutaties in 
    de ploegenindeling tijdig te verwerken. 
    Ook heb je hierdoor de gelegenheid voor de aanvang van 
    de wedstrijden met je ploeggenoten kennis te maken. 

TIJDEN  VELD 1 SCHEIDSR.  VELD 2 SCHEIDSR. 

10.00 - 10.25  C - D  Jan   H - I  René 
10.30 - 10.55  E - A  Yvonne  J - F  Ronald 
11.00 - 11.25  B - C  René   G - H  Jan 
11.30 - 11.55  D - A  Ronald   I - F  Yvonne 
12.00 - 12.25  E - B  Jan   J - G  René 

________________________________________________________________ 

12.45 - 13.08  PAUZEPROGRAMMA  (zie schema volgende pagina) 
________________________________________________________________ 

13.30 - 13.55  A - C  Yvonne  F - H  Ronald 
14.00 - 14.25  B - D  René   G - I  Jan 
14.30 - 14.55  C - E  Ronald   H - J  Yvonne 
15.00 - 15.25  A - B  Jan   F - G  René 
15.30 - 15.55  D - E  Yvonne  I - J  Ronald 

_______________________________________________________________ 

16.15-16.40  FINALE  ( winnaar veld 1 - winnaar veld 2 ) 
_______________________________________________________________ 

===================== 
16.45 PRIJSUITREIKING 
===================== 

Voor vragen kunnen jullie terecht bij het wedstrijdsecretariaat. 

Ellie Groeneveld, Annemieke Bernaards, Jos Pilanen en George Nooij 
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***   SCHEMA PAUZEPROGRAMMA   *** 

( zie uitleg bij spelregels “sneldoelen” ) 

TIJDEN  PAAL 1 PAAL 2 PAAL 3 PAAL 4 

12.45 - 12.48         A         B         C         D 
12.50 - 12.53         E         F         G         H 
12.55 - 12.58         I         J         A         B 
13.00 - 13.03         C         D         E         F 
13.05 - 13.08         G         H         I         J 

========================= 
SPELREGELS SNELDOELEN 

========================= 

Doel   : Binnen 3 minuten met je hele ploeg zoveel mogelijk 
    strafworpen proberen te maken. 

Afvangen  : Zelf regelen. 

Pogingen  : Na 1 x doelen achter in de rij aansluiten. 

Deelnemers  : Alle spelers en speelsters van het team moeten deelnemen. 

Palen   : Elke ploeg krijgt 2 pogingen. 
    1 x op pupillenpaal met pupillenbal 
    1 x op seniorenpaal met seniorenbal 

Starten / einde : Start en einde collectief d.m.v. een signaal. 

Score   : Winnaar is de ploeg de over 2 palen de meeste 
    doelpunten heeft gemaakt. 

Waar de spelregels niet in voorzien beslist de wedstrijdleiding. 
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