
       20 mei 2019



 
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.	

Activiteitenlijst 
31-05-2019                                     Inleveren Kopij krantje nr. 21                          PRC 

03-06-2019                                    Krantje nr. 21                                                    PRC 
08-06-2019 t/m 10-06-2019          Jeugdkamp                                                        AC 
11-06-2019 t/m 15-06-2019           Collecte Oranje Fonds                                      PRC 
14-06-2019                                    Klaverjassen                                                      HC 
14-06-2019                                    Inleveren Kopij krantje nr.22                              PRC 
15-06-2019                                    Seizoens afsluiter van Selectie                      Selectie   
17-06-2019                                    Krantje nr.22                                                      PRC 
29-06-2019                                    Mixtoernooi                                                        TC 
29-06-2019                                    Warm- / koud-buffet                                            HC 
29-06-2019                                    Clubhuis gesloten i.v.m. vakantie                       HC 

� 	Van	de	T.C.	
Trainer/coach avond succes 

Op 10 mei was de trainer/coaches avond. Een grote groep trainer/coaches van Schel-
devogels heeft samen met Gerben, Mark en Peter van PKC een interactieve avond ge-
had. Hier werd gesproken over ‘wat is winnen’ waarbij iedereen zijn mening op een post-
it kon schrijven. Tevens werd er gekeken naar een andere invulling van trainen en coa-
chen. Met het motto “spelenderwijs verbeteren” is PKC al enige tijd aan de slag en dit 
lijkt prima te passen bij hun jeugd. Hierbij proberen ze de jeugd aan te sporen om zelf 
oplossingen te bedenken en niet alles voor te kauwen. Na het aanhoren zijn ook onze 
trainers/coaches hier enthousiast van geworden. Gekeken gaat worden hoe er binnen 
Scheldevogels op dezelfde manier kan worden gewerkt met onze jeugd.  
We hopen dat ook onze jeugd op deze wijze het spel plezier en de prestatie kan verho-
gen. Met Gerben, Mark en Peter wordt er ook gekeken of er een vervolg aan deze 
avond gegeven kan worden. 
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� 	Van	het	Clubhuis.	
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	au-
toma$sch	ingedeeld	voor	de	grote	schoonmaak!!	  

Donderdag	23	mei:	 	 	 	 	 Donderdag	6	juni:	
Lucas	 	 	 	 	 	 	 Bas	D.	
Janita	 	 	 	 	 	 	 Jolijne	
Paul	v.	V.	(sleutel)	 	 	 	 	 														Leander	
René	 	 	 	 	 	 	 Tim	W.	
Peter	(KF)	 	 	 	 	 	 														Kiki	(sleutel)	
Merel	 	 	 	 	 	 	 Nienke	C.		
	 	 	
Donderdag	13	juni:	 	 	 	 	 Zaterdag	6	juli:	GROTE	SCHOON-
MAAK	
Simon	(sleutel)	 	 	 	 	 	 Mark	
Timothy	 	 	 	 	 	 															Jolanda	
Maaike	 	 	 	 	 	 	 Joke	
Nadine	 	 	 	 	 	 	 Mandy	
Gi^a	 	 	 	 	 	 	 Yvonne	C.	
Jara	G.	 	 	 	 	 	 	 Tim	H.	
	 	 	 	 	 	 	 														Anne	Roos	
	 	 	 	 	 	 	 														Riet	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 														Ilya	
	 	 	 	 	 	 	 														Dagmar	
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� 	Van	de	Selec$e.	

Zaterdag 15 juni staat het laatste reguliere speelweekend op het programma. Vele teams 
spelen dan ook thuis op De Staakberg. Scheldevogels 1 zal de dag afsluiten en willen aan-
sluitend daaraan als bedankje voor het gehele seizoen met alle supporters gezellig samen 

eten.  

Net als vorig jaar zal het eten bestaan uit drie stokjes kipsaté, brood met kruidenboter en een 
salade. Hiervoor vragen wij een bijdrage van €7,50. Vind je het leuk om hieraan mee te doen 
en het seizoen gezellig met zijn alle af te sluiten, schrijf je dan in bij Mandy, Eline, Leander of 

Layla. 

Groetjes de selectie! 

	

	

Seizoens	afsluiter
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� 	Van	de	P.R.	

 
Scheldevogels collecteert voor het Oranje Fonds. 
De Oranje Fonds Collecte van 11 t/m 15 juni is dé collecte voor een sociaal en betrokken Nederland. 
Met de collecte steunt het Oranje Fonds maatschappelijke organisaties en laten we zien hoe belang-
rijk zij zijn voor velen. Denk aan het buurthuis waar mensen die in een sociaal isolement zitten altijd 
terecht kunnen, de sportclub waar men elkaar iedere week treft en het zorgcentrum waar mensen met 
een beperking een dagbesteding vinden. 

100% besteed, 100% dichtbij. 
Deelnemende organisaties aan de collecte mogen de helft van de opbrengst houden en besteden 
aan hun doelstellingen. De andere helft gaat naar sociale organisaties in de provincie waarin gecollec-
teerd is. Alle kosten van de collecte (organisatie, materiaal, geldverkeer) zijn voor rekening van het 
Oranje Fonds. Elke euro gaat 100% naar sociale initiatieven, 100% dichtbij. 

Uiteraard kan Scheldevogels extra hulp gebruiken! 

Wil je Scheldevogels helpen om geld voor het Oranje Fonds en Scheldevogels in te zamelen (de 
helft van het ingezamelde bedrag is voor Scheldevogels) meldt je dan aan. 
Van de opbrengst zal een nieuwe geluidsinstallatie voor het clubhuis gekocht worden. 
We verzamelen om ca. 18.15 uur bij de fam. Kalle Pirmulaveld 12 zodat we om 18.30 uur kun-
nen beginnen met collecteren tot ca. 20.15 uur. We lopen altijd gezamenlijk met een aantal col-
lectanten. De wijk waarin we lopen is Tuinwijk en Meilust-Zuid. 

 
Alvast bedankt voor jullie inzet. 

Namens Scheldevogels. 

Aanmelden kan bij Geo Pelle via whatsapp of 06-22800869 of gpelle@hetnet.nl 

je	kan	nu	ook	online	doneren	via:			

h^ps://noord-brabant.oranjefondscollecteonline.nl/organisaKe/korbalvereniging-scheldevogels?	
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� 	Van	de	T.C.	

ZATERDAG 29 JUNI 2019 

Scheldevogels “Afsluitende Dag” 

op sportpark “De Staakberg” 

met ‘t 

“ MIXTOERNOOI ” 

Alle leden worden ingedeeld 

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

Oud-leden, ouders, partners en kinderen vanaf 6 jaar van leden 
en oud-leden alsmede vriendjes en vriendinnetjes van de F-jes 

tot en met de A-jeugd zijn ook van harte welkom 

Opgave bij: Ellie, Annemieke, Jos of George 

Op 24 mei worden de ploegen samengesteld. De indeling wordt via ’t Krant-
je en ook separaat via mail aan jullie kenbaar gemaakt. Je wordt vriendelijk 
doch dringend verzocht je opgave of afschrijving zo spoedig mogelijk bij de 
toernooicommissie kenbaar te maken.  

"7



***** MIXTOERNOOI ***** 
Nu de 2e helft van de veldcompetitie weer gestart is, zijn de voorbereidingen voor het mix-
toernooi al weer in volle gang. Voor de één is het mixtoernooi een begrip, een gebeurtenis, 
waarnaar uitgekeken wordt. Maar voor een ander is dit een groot vraagteken. Daarom enige 
uitleg voor al die leden, ouders die voor het eerst kennis gaan maken met het mixtoernooi. 

Het mixtoernooi is al vele jaren dé sportieve afsluiting van het korfbalseizoen bij Scheldevo-
gels. Er wordt een heus toernooitje gespeeld met de normale korfbalregels, maar….. alle leden 
van de vereniging worden door elkaar gehusseld en er worden 10 teams geformeerd, die in 2 
poules tegen elkaar kunnen strijden. En niet alleen de leden kunnen deze dag meedoen, maar 
ook ouders, partners, broertjes/zusjes en vriendjes van jeugdleden kunnen zich aanmelden 
voor het mixtoernooi.  Naast de wedstrijden is er een nog een aparte competitie tijdens de 
pauze, namelijk strafworpen maken. En zoals bij een echt toernooi wordt er gestreden om een 
fel begeerde prijs. Deze keer geen grote beker of medaille, maar een overheerlijke taart of 
vlaai. 

Veel gestelde vragen: 
• ik speel in de C-jeugd; moet ik dan tegen iemand van senioren 1 spelen? 
Nee, alle leden en niet-leden, die zich aanmelden worden ingedeeld naar leeftijd/niveau en 
onderverdeeld in 4 kleuren (groen, oranje, zwart, blauw). Elke speler krijgt een lintje en je 
tegenstander is altijd iemand met hetzelfde kleur lintje.  Bijvoorbeeld een speler van senioren 
3 of 4 heeft net als de niet-spelende ouders/partners een oranje lintje. Doordat de organisatie 
ook de vakken vooraf opstelt, zal in het ene vak altijd de spelende leden als tegenstanders te-
genover elkaar staan en in het ander vak de niet-spelende leden. 
• moet ik me aanmelden voor het mixtoernooi? 
Nee, alle leden van Scheldevogels worden automatisch ingedeeld. We gaan ervan uit, dat net 
zoals bij een normale competitiewedstrijd jij aanwezig bent en mocht je die dag afwezig zijn, 
dan meld je je tijdig af bij de organisatie van het toernooi. En met tijdig bedoelen we niet 3 
dagen van te voren!!! 
Echter…. ouders/partners/broertjes/zusjes/vriendjes, die mee willen doen, moeten zich bij de 
organisatie aanmelden ovv. leeftijd en wel/geen korfbalervaring. 
• mag ik een voorkeur aangeven, bij wie ik in het team kom? 
De organisatie houdt geen rekening met voorkeuren. Iedereen wordt willekeurig op niveau 
ingedeeld. Tevens geldt dat familieleden niet bij elkaar in een team komen. (door afmeldingen 
op het allerlaatste moment kan het echter voorkomen, dat dit wel gebeurt, omdat er anders te 
veel teams gewijzigd moeten worden.) 
• hoe weet ik in welk team ik kom? 
In het “Krantje” van eind mei komt informatie over het toernooi zoals aanvangstijd, spelre-
gels, wedstrijdschema, teamoverzicht en teamaanvoerders. 
Mocht je echter nog vragen hebben, schroom niet en spreek de leden van de organisatie aan. 
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� 	Chauffeursschema.	

Alle wijzigingen staan in ROOD vermeld 
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