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Woordje van de voorzitter          
 
Na de zomervakantie heb ik altijd weer zin in het nieuwe seizoen, laat het maar beginnen, 
zeker dit jaar. Het is dan de vraag wat dit seizoen brengt en wat er nieuw is. 
 
Als eerste hebben we een damesteam da wekelijks traint en periodiek op vrijdag 
competitievoetbal speelt. Daarnaast is het derde team vervangen door een veteranenteam 
met maar liefst 24 spelers. Dat grote aantallen niet altijd iets zeggen blijkt wel uit het feit dat 
de veteranen soms alle zeilen bij moeten zetten om ’s zaterdags een volwaardig team in het 
veld te sturen. Wel veel dank voor de initiatiefnemers en aanjagers voor het opzetten van het 
dames- en veteranenteam. 
 
Voor de selectie hebben we een nieuwe trainer: Mari van de Haterd. Hij is enthousiast 
begonnen aan de trainingen en wedstrijden. Jammer genoeg moesten we in de beker tegen 
tegenstanders die één of twee klassen hoger voetballen waardoor we voor de beker geen 
resultaat konden halen. Dan maar in de competitie vlammen. Zoals bekend binnen en ver 
buiten de club volgt Mari van de Haterd Marcel Verberkt op. Marcel is VV Elsendorp maar 
liefst acht jaar trouw gebleven als hoofdtrainer. In de trainerswereld is dat een unicum en 
kom je in de beurt van de grote namen zoals Sir Alex Ferguson, Arsène Wenger en Guy 
Roux. Geen verkeerd gezelschap. Marcel bedankt, je was een rots in de branding en bracht 
je visie op voetbal en het maatschappelijke leven op je eigen karakteristieke wijze naar 
Elsendorp. 
 
Wat is voor VV Elsendorp een voorwaarde om in de toekomst bestaansrecht te hebben? 
Nieuwe ontwikkelingen in de buitenwereld die op je af komen signaleren en daar op inspelen. 
De dingen doen op een manier die passen bij de ontwikkelingen in de buitenwereld. Of zoals 
Charles Darwin ooit formuleerde: “Het zijn niet de sterkste van een soort die overleven en 
ook niet de intelligentste. Het zijn degene die zich het best op veranderingen aanpassen.” 
Ofwel doe geen dingen op de automatische piloot met als enige reden dat je het doet omdat 
je het in het verleden ook zo deed. Daarbij is de jeugd met hun leiders en trainers de 
maatstaf voor de toekomst van VV Elsendorp. Het doet me deugd dat we vele jonge spelers 
hebben en nog meer deugd dat hun ouders bereid zijn de nieuwe trainers en leiders te 
worden. Dit zijn immers de mensen van de toekomst voor VV Elsendorp. We hebben nog 
een paar ouders van jeugdspelers nodig voor de club. Dus als je je geroepen voelt, laat het 
horen. Zelf ben ik ook ooit begonnen als jeugdleider bij VV Elsendorp en het heeft me veel 
levensvreugde en levenslessen gebracht.  
 
Als je VV Elsendorp wilt ondersteunen, kan dat door je de Rabo Club Support in te zetten 
voor VV Elsendorp. De opbrengst zal besteed worden voor het jeugdvoetbal bij VV 
Elsendorp. Als er ideeën zijn voor de ontwikkeling van jeugdvoetbal bij VV Elsendorp, kom 
maar op, laat maar horen. 
 
In de categorie VV Elsendorp blijft niet hangen in het verleden en gaat met de tijd mee: We 
hebben in de kantine een grote professionele Wifi versterker zodat alle leden en bezoekers 
vrij en zonder vertraging gebruik kunnen maken van de Wifi. Daarnaast is alle 
benzinegereedschap vervangen door elektrisch gereedschap, uitgezonderd onze trouwe 
zitmaaier. Verder zal de oude veldverlichting vervangen worden door ledverlichting. 
 
Rest me nog te zeggen: Een prettig seizoen en veel (voetbal)plezier. 
 
René van der Heijden,   Voorzitter VV Elsendorp 
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Woordje van de redactie          

 
Beste leden van V.V. Elsendorp, 
 
Voor jullie ligt de eerste editie van De Natrap van seizoen 2021/2022. Na een lange periode 
van wachten, mogen we eindelijk weer de wei in om onze favoriete hobby te beoefenen. 
 
In deze lange periode is er veel veranderd. Niet alleen buiten het voetballen om, maar ook 
binnen de vereniging. Zo hebben we op zondag niet langer vier voetballende teams, maar 
spelen op die dag alleen nog het eerste en tweede elftal. De zaterdagmiddag hebben we 
voortaan een veteranenteam en ook op de vrijdagavonden wordt er gevoetbald en wel door 
onze dames. Waar velen liever zouden hebben gezien dat deze teams allemaal op zondag 
aanwezig zouden zijn, moeten we waarschijnlijk realistisch zijn en blij zijn met het feit dat we 
vier seniorenteams hebben kunnen behouden. Een ander positief iets, is dat onze kantine – 
dé ontmoetingsplek van het dorp, het cement tussen de Elsendorpse stenen, de hoeksteen 
van onze samenleving – vaker geopend zal zijn. Kijk op www.vvelsendorp.nl, of in de app 
van voetbal.nl om te weten wanneer onze teams spelen en de kantine dus geopend zal zijn.  
 
Over de eerste resultaten valt in het vervolg van deze Natrap te lezen. Wat we alvast kunnen 
verklappen is dat het eerste elftal een zware loting had in de beker en dat de resultaten 
navenant waren. Voor de competitie liggen de verwachtingen hoger. Dit niet in de laatste 
plaats vanwege de aanstelling van Mari ‘El Loco’ van de Haterd.  
 
Bij het tweede elftal is er sprake van een andere werkelijkheid. In de beker werden punten 
behaald, in de competitie niet en om het geheel nog erger te maken: er is geen leider. 
Vandaar dat wij deze vragen stellen: 
 

1. Heb je zin om op zondagochtenden een gezellig team te begeleiden? 
2. Wordt jij (m/v) een klein beetje vochtig van onder wanneer je Juul de Bruijn langs de 

lijn ziet opstomen? 
3. Is jouw naam Marcel Verberkt en/of Noud van Vleuten? 

 
Drie keer ja? Of alleen ja op vraag 1? Meld je dan snel via;  
 

ledenadministratie@vvelsendorp.nl 
 
Voor nu rest ons niets anders dan je heel veel plezier te wensen met het nieuwe 
voetbalseizoen en met het lezen van deze Natrap! 
 
Een sportieve groet, 
 
De redactie van De Natrap 
  

http://www.vvelsendorp.nl/
mailto:ledenadministratie@vvelsendorp.nl


De Natrap 

 

7 

 
 

  



De Natrap 

 

8 

INFORMATIE BOEKJE 
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Inleiding 
Voor je ligt het informatieboekje van VV Elsendorp. Wij als bestuur hebben gemeend zo’n 
boekje moeten maken, zodat alle leden en toekomstige leden weten bij wie ze terecht 
kunnen voor vragen en / of problemen. 
 

Adres v.v. Elsendorp 

Post adres: 
VV Elsendorp 
St. Janstraat 47 A 
5424 TS Elsendorp 
secretaris@vvelsendorp.nl 
 

Website 

www.vvelsendorp.nl 
 
Kay v.d. Wetering  kayvandewetering@gmail.com   06-53337232 
Jan Pieter van Els  jpvanels17@hotmail.com    06-17526613 
Martijn v.d. Boogaard  ledenadministratie@vvelsendorp.nl  06-31776435 
 

Telefoonnummer 

Kantine 0492- 351748  
 

Bestuur 
 

Voorzitter 
Rene v.d. Heijden        0493-599792 
bestuur@vvelsendorp.nl       06-47358783 
Secretaris  
Lisanne Toonders          
secretaris@vvelsendorp.nl       06-14035608  
Penningmeester  
Marcel Penninx         0492-352612 
administratie@vvelsendorp.nl      06-34276534 
Materiaalbeheer 
Jos v.d. Ven          0492-352154 
jos.ellyvandeven@outlook.com      06-10243534 
Jeugdzaken en reclameborden 
Henk v.d. Wijst         0492-351808 
wilmavanderwijst43@gmail.com 
Wedstrijdsecretaris 
Toon v.d. Boogaard        0492-351960 
louisetoon@kpnmail.nl       06-43426630  
Scheidsrechterszaken 
Arno Peters         06-20507555 
arno_peters@hetnet.nl 
Juul de Bruijn        06-30968701 
juuldebruijn93@gmail.com 

mailto:secretaris@vvelsendorp.nl
http://www.vvelsendorp.nl/
mailto:kayvandewetering@gmail.com
mailto:jpvanels17@hotmail.com
mailto:bestuur@vvelsendorp.nl
mailto:secretaris@vvelsendorp.nl
mailto:administratie@vvelsendorp.nl
mailto:jos.ellyvandeven@outlook.com
mailto:louisetoon@kpnmail.nl
mailto:arno_peters@hetnet.nl
mailto:juuldebruijn93@gmail.com
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Aan- en afmelden  senioren / dames  

Voor wijzigingen, aan- of afmelden als lid van de voetbalclub kan men terecht bij: 
 
Martijn v.d. Boogaard       06-11715401 
Peelmeester 22         
5424 VW Elsendorp     ledenadministratie@vvelsendorp.nl 
 

Kantinebeheerder 

 

Hugo  Spierings        0492-352283 

          06-50623009 

Lenny v. Duijnhoven       0492-352283 

Consul 

Hugo  Spierings        0492-352283 

          06-50623009 

Terrein ( onderhoud ) 

 

Jos v.d. Ven      Piet Leijten 

Henk v.d. Wijst     Bart v.d. Boogaard 

Hugo Spierings     Tiny v.d. Boogaard      

Willy Haverkort     

 

Club van 50 

 

Toon v.d. Boogaard        0492-351960 

          06-43426630 

Lenny v. Duijnhoven       0492-352283 

 

 

mailto:ledenadministratie@vvelsendorp.nl
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Spaarkas 

Marcel Penninx         06-34276534 

Lenny v. Duijnhoven       0492-352283 

Elly v.d. Ven         0492-352154    

Activiteiten commissie 

Dick de Bruijn     Lenny v. Duijnhoven 

Plonie v.d. Wijst      Verona Meulenmeesters 

Floor Verkampen     Lobke de Wit 

Bryan Bouw      Gijs Bekkers 

Zomerfeest  commissie 

Marcel Penninx     Kay v.d. Wetering 

Stan v.d. Wijst     Mart Kuijpers 

Ruud Swinkels     Frence Kuijpers 

Han de Bruijn     Erwin Toonders 

Vertrouwenscommissie 

 

Henri Toonders        06- 46237379 

h.toonders@gmail.com 

Sandra v.d. Wetering       06-43356931 

sandravandewetering1961@gmail.com 

 

  

mailto:h.toonders@gmail.com
mailto:sandravandewetering1961@gmail.com
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Contributie. 

 

Jeugd in de leeftijd tussen 5 en 6 jaar mogen een maand proef (trainen)voetballen.  
Na 1 maand worden ze automatische lid en betalen de contributie als volgt: 
 

Jeugd mini’s      €  25.00 

Jeugd pupillen    €  50.00 

6 t/m 12 jaar 

Jeugd junioren    €  70.00 

13 t/m 18 jaar 

Senioren      € 105.00 

Veteranen     € 105.00 

Dames     € 105.00 

Rustende leden    €  30.00 

Donateurs     €  30.00 

Rustende leden t/m 18 jaar  €  15.00 

Seizoenkaart     €  15.00   
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Senioren / 1ste  elftal 

 

Hoofd trainer  

Mari v.d. Haterd                            0413-263255       
           06-29135773 

Ass. Trainer 

Karel v.d. Boogaard         0492-352251 
           06-31928617 
Teamleider 

Martijn v.d. Boogaard        06-11715401 

Ass. scheidsrechter  

Karel v.d. Boogaard         0492-352251 
           06-31928617 
Verzorger  

Willy Haverkort         06-30764034 

 

2de elftal 

 

Leiders 

vacature 

 

Ass. scheidsrechter  

vacature 

 

Trainingstijden A- selectie 

 

Dinsdags en donderdags  

van 20.00 tot 21.30 uur 
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veteranen - elftal 

 

Leiders 

Sjors v.d. Laar         06-51836223 

Bart v.d. Boogaard         06-42813046 

         -     
   

Keeperstraining 

 

Dinsdags van 20.00 tot 21.00 uur 

Vacature 

            

Dames 
 

Leiders 

Dennis Vermeulen               06-57784135 

Lisa Juriens          06-40081523 

 

Trainers 

Dennis Vermeulen               06-57784135 

 

Trainingstijden dames 

Donderdags  van 19.00 tot 20.00 uur 
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     CLUB SCHEIDSRECHTERS 

 

 

Hugo Spierings     Stan v.d. Wijst     
   

Joan Spierings     Erik v.d. Broek     
   

Marcel Sommers     Charles Dings      
    

Toon v.d. Boogaard     Bart Sanders 
 

Marcel Verberkt        
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Verslagen VV Elsendorp 2          
 
Mierlo Hout – VV Elsendorp        26-09-2021 
 
De start van de competitie vond plaats op zondag 26-09-2021. Nadat we een qua voetbal 
redelijk goede voorbereiding in de beker hebben gehad gingen we toch met goede zin 
richting Mierlo Hout. De voorbereiding van deze wedstrijd was minder aangezien we 
aankwamen zonder shirtjes. Dit zorgde ervoor dat Jesse ‘Gespierde Spijker’ van de Wetering 
zich ging warmlopen in enkel een geel hesje.  
Ondanks dat de eerste helft zich voornamelijk op onze helft afspeelde waren we qua voetbal 
gelijkwaardig aan Mierlo Hout. Helaas schoten zij er een directe vrije trap in (1-0) en vrij rap 
erna de 2-0. Wij kwamen er aan de andere kant een paar keer goed door maar konden het 
net helaas niet vinden. Gezien de personele problemen kwamen er in de tweede helft 2 
jongemannen van respectievelijk 15 en 16 in om te gaan jagen op de aansluitingstreffer. 
Deze kwam er helaas niet. Mierlo Hout liep uit naar een 4-0 voorsprong. Het slotakkoord had 
voor onze captain Juul de Bruijn kunnen zijn. Helaas faalde hij van 11 meter, de pingel 
belandde hard tegen het horizontale houtwerk genaamd ‘de lat’. Niet het gewenste begin van 
de start van de competitie maar ook nog niets verloren. 
 
Elsendorp 2 – De braak 4       03-10-2021 
 
Na de verloren wedstrijd vorige week in Mierlo, mochten we vandaag thuis aantreden tegen 
de Helmonders. We hebben nog steeds verschillende blessures, maar gelukkig wilde 
Thijmen, NT, en Jeroen weer meedoen en hadden we toch nog zat man. 
 
De start van de wedstrijd was niet zo heel best en hun maakte al heel snel de 0-1 door een 
bal vol de kruising in te jagen. Hierna kregen wij het betere spel en dat duurde uiteindelijk 
ook niet lang voordat de 1-1 viel door een schot van Bart de Bruin dat van richting werd 
veranderd. We kregen daarna nog verschillende kansen maar die werden helaas niet 
gemaakt. Een foutje van ons en het was 1-2. En uiteindelijk maakte hun ook nog net voor 
rust de 1-3 door dat we niet meeliepen en hun de bal na een redding van Jimmy binnen tikte. 
Nu was het tijd voor het bakje thee en konden we ons strijdplan wat gaan aanpassen, en wat 
wissels doorvoeren. 
  
Dit resulteerde in een vrij sterk begin in de 2de helft, en niet heel veel later lag de bal op de 
stip dankzij onze captain Henri die een mooie fopduik maakte. Dus nam Chiel plaats achter 
de bal en schoot hem vol tegen de touwen. Nu leek het weer een wedstrijd te worden, maar 
dat was maar van korte duur en een paar minuten later was het 2-4. En daarna ging echt 
elke bal erin en werd het uiteindelijk 3-9. Dani kon zijn doelpuntje nog meepikken door goed 
door te lopen op een afgeslagen bal van de keeper 
 
Wederom niet het resultaat waar we op hoopten, deze wedstrijd maar snel vergeten, en 
hopen dat er snel weer wat jongens terug komen van blessures.  
De 3de helft was in ieder geval een stuk gezelliger :) 
 
De groeten, 
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Rood Wit’62 5- VV Elsendorp 2       10-10-2021 
 
We waren er weer klaar voor om voor de 3e keer oprij tegen een ploeg uit Helmond te 
voetballen. Dit keer wilde we, en moesten we winnen want de 2 clubs ervoor uit Helmond 
hadden we Verloren. 
 
We mochten nu uit spelen tegen Rood Wit’62 5 We hadden er veel zin in, ondanks dat de 
meeste weinig slaap hadden gehad van de dag ervoor want er waren veel naar dezelfde 
Festival geweest genaamd Festyland. ( Bart De Bruyn had alleen wel last van een enorme 
kater)  
 
We begonnen sterk in de eerste helft en kregen veel kansen. Die na de 20ste minuut ook 
werd beloond met een doelpunt van onze Lionel Chiel Messi van Deurzen. 0-1 Voor 
Elsendorp.. Hopppaaaa 
Rood wit kreeg nog een aantal kansen in de eerste helft maar wist het net in de goal niet te 
vinden. 
 
De 2de helft begon. En we dachten dit over de streep te trekken door z.s.m. een doelpunt te 
score. Maar Het voetbal was in de 2de helft een groot deel verdwenen bij Elsendorp. Dat we 
toch nog voor spanning zorgde en de Goal voor Rood Wit zomaar kon vallen. Maar met een 
aantal Reddingen van Jimmy En een goed verdedigend Elsendorp wisten rood Wit geen 
Goal te maken. En ja hoor in de 80ste  minuut  Dani Van Der Heijden de Man die 3 koppen 
kleiner was dan zijn tegenstander wist de goal te maken 0-2 Elsendorp 
 
De scheidsrechter Floot voor het einde en zo kon V.V Elsendorp Zijn 3 punten meer naar 
huis nemen. 
 
Op naar meer punten in de competitie!!! 
Jimmy maas 
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Rabo Club Support         
 
Beste leden en ouders jeugdleden, 
 
VV Elsendorp doet mee aan Rabo Club Support. 
Graag willen we de bijdrage van de Rabobank besteden aan de verdere ontwikkeling van 
jeugdvoetbal bij VV Elsendorp.  
We blijven investeren in de ontwikkeling van onze jeugd. 
 
Stemmen  
Via de Rabo App of via Rabo Internetbankieren kun je stemmen op jouw favoriete club. 
Stemmen kan gemakkelijk onder de knop “Zelf regelen”.   
 
De stemperiode loopt van maandag 4 t/m maandag 25 oktober. 
Alleen leden van de Rabobank kunnen stemmen.  
Als lid van de Rabobank kun je alleen stemmen op verenigingen en stichtingen 
die bankieren bij jou Rabobank. 
 
 

 

 

U steunt toch ook onze vereniging? 

Alvast bedankt, 

VV Elsendorp. 
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                                JEUGDBESTUUR              

RKVV FIDUCIA / VV Elsendorp 

 
 
 
Voorzitter en algemene zaken (Fiducia) 

Erika v. Bakel        06-23970257 

secretariaatjeugdbestuur@gmail.com 

Voorzitter en algemene zaken (Elsendorp) 

Frank van den Munckhof        06-51688704 

frank@munckies.com        

Bestuurslid 

Henk v.d. Wijst        06-11852839 

h.wijst2@upcmail.nl 

Bestuurslid 

Sjors v.d. Laar        06-51836223 

sjorsvdlaar@hotmail.com       

Bestuurslid 

Chantal v.d. Heuvel        06-12145879 

chantalvdheuvel@chello.nl   

Bestuurslid            

Stijn Haegens                                                                                    06-46180000 

stijn@haegenskraanverhuur.nl 

 

 
 
 

mailto:secretariaatjeugdbestuur@gmail.com
mailto:frank@munckies.com
mailto:chantalvdheuvel@chello.nl
mailto:stijn@haegenskraanverhuur.nl
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NIEUWS VAN DE AFDELING JEUGD 
 

Bij de het jeugdvoetbal werken de verenigingen uit De Rips en Elsendorp samen.  

Dit wordt in de informatie voorziening beschreven als St. Fiducia/ Elsendorp of  

St. Elsendorp/ Fiducia.  

 

Onze jeugdafdeling kent enkele manieren om ouders en spelers te informeren over diverse 
zaken: 

1. Informatieboekje te ontvangen via de e-mail en via de website. 

2. Berichten van Fiducia/Elsendorp via Groups WhatsApp 

3. Briefjes die de spelers mee naar huis krijgen. 

 

We vragen u attent te zijn op de mededelingen. 

 

OVERIGE MEDEDELINGEN 

 

AAN- EN AFMELDEN ALS LID.  

Voor het aan- en afmelden als jeugdlid kunt u terecht bij: 

Fiducia: Erika van Bakel 

Via de Website aanmelden. 

Elsendorp: Sjors vd Laar 

Via de site – link voor aanmelden.  

 

Tevens is het van belang om evt. persoonlijke gegevens, wijziging in e-mailadressen en of 
adreswijzigingen tijdig door te geven, aan het secretariaat jeugdbestuur Fiducia/ Elsendorp 
t.a.v. Erika van Bakel secretariaatjeugdbestuur@gmail.com 

 

 

 

mailto:secretariaatjeugdbestuur@gmail.com
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GEVONDEN VOORWERPEN 

Voor gevonden voorwerpen, welke verloren zijn tijdens thuiswedstrijden of trainingen van het 
team van uw kind, kunt u terecht bij de leiders van het team.  

 

BELANGRIJKSTE PUNTEN M.B.T. WEDSTRIJDEN 

 

1. Programma en vervoerschema wordt door het jeugdbestuur via de mail gestuurd.  
 

2. Indien ouders niet kunnen rijden, dan zelf voor vervanging zorgen.  
 

3. Zitplaatsen vervoer worden per auto ingedeeld en wij houden er rekening mee dat er 4 
plaatsen per auto beschikbaar zijn. Eventuele broertje(s) en zusje(s) worden hierin 
niet meegeteld.  
  

4. Zorg ervoor dat je op tijd aanwezig bent.  
 

5. Wanneer je een zaterdag niet mee kunt spelen, meld je dan in ieder geval zo snel 
mogelijk af bij je leider. Bij aanvang van het seizoen beslist elke leider zelf de manier 
van afmelden.   

 

6. De spelers dienen zelf te zorgen voor voetbalschoenen, witte broek, witte 
voetbalsokken en scheenbeschermers (verplicht door KNVB). Slidingbroeken 
dienen de kleur van de broek te zijn. Wedstrijdshirt is van de club zelf. 

 

7. Tijdens wedstrijden is het dragen van sieraden verboden. Bij lang haar worden deze 
op een staart of vast gedragen. 
 

8. Iedereen staat weleens reserve, dus is het vooral in de winterperiode raadzaam om 
een trainingspak bij je te hebben.  

 

9. Na een wedstrijd, uit of thuis ben je verplicht om je te douchen. Zorg dus voor 
schone droge kleding, handdoek en douchespullen.  

 

10. Alle spelers en leiders dienen er zorg voor te dragen dat de kleedlokalen na 
gebruik in fatsoenlijke staat worden achtergelaten. Dit geldt niet alleen voor 
onze kleedlokalen, maar ook voor de kleedlokalen van andere verenigingen.  

 

11. Er mag nimmer sprake zijn van vernieling van materialen of voorwerpen; de 
vereniging heeft dan het recht om de kosten op de desbetreffende speler te verhalen.  
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12. Hou je aan bepaalde disciplinaire regels die in de BASIS ELF staan.  
 

13. Wedstrijden zijn altijd op zaterdag.  
 

14. Bij afgelastingen kan het inhaalprogramma ook door de week zijn.  
 

15. Duur van wedstrijden:  
 

JO9  speelt 2 x 20 min. 

JO10   speelt 2 X 25 min. 

JO11    speelt 2 X 30 min. 

JO13  speelt 2 X 30 min. 

JO15    speelt 2 X 35 min. 

JO19   speelt 2 X 45 min. 

 

16. Na de competitie worden er toernooien gespeeld. Deze vinden meestal plaats op een 
zaterdag/zondag. De duur van een toernooi is een ochtend of een middag  

 

17. Ouders; Jullie zijn altijd welkom tijdens wedstrijden. Aanmoedigingen vanaf de zijlijn 
zijn nooit verkeerd. Sta in elk geval achter je kind en stimuleer hem of haar. ` 
 

18. Op zaterdag wordt er in de kantine, en de rest van het sportpark geen alcohol 
geschonken en gedronken.  

 

Afgelastingen Wedstrijden. 

 

Indien het voetballen door het slechte weer of toestand van het veld niet door kan gaan, geldt 
de volgende afgelasting procedure: 

Afgelasting door de consul van de eigen vereniging of door de vereniging waar men moet 
voetballen. Dit wordt doorgeven aan de contactpersoon van het jeugdbestuur (Chantal v.d. 
Heuvel en Sjors v.d. Laar) Tevens wordt dit op de Groups WhatsApp van de  
Leiders/Trainers gezet. De leiders geven dit vervolgens via de WhatsApp aan het team door.    

LET OP: Leiders mogen NOOIT zelf een wedstrijd aflassen, dit gaat altijd in overleg met het 
jeugdbestuur.  
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BELANGRIJKSTE PUNTEN M.B.T. TRAININGEN 

 

Omdat we wisselen met de winterstop staan er bij de trainingstijden geen plaats waar de 
teams spelen of trainen. We hebben met Fiducia/Elsendorp afgesproken, dat waar het team 
traint de wedstrijd wordt gespeeld in het andere dorp.  

Tijdens de winterstop en zomerstop zijn er geen trainingen.  

Winterstop: de winterstop is vanaf de kerstvakantie. Tot wanneer deze duurt, is afhankelijk 
van de KNVB. (zie ook KNVB start voorjaarscompetitie). 

Zomerstop: vanaf eind mei tot de laatste week van de zomervakantie. 

In de andere vakanties zoals de herfstvakantie, carnaval en mei vakantie wordt er gewoon 
doorgetraind. De trainer/ leider kan hierin zelf een wijziging in aanbrengen. Trainen in de 
wintermaanden, de voorkeur gaat uit om buiten te trainen, mits het weer dit toe laat. Bij 
extreem slecht weer, trainen de JO9 in de maand januari of februari in de gymzaal van de 
Rips. De Mini-F traint in de gymzaal van Elsendorp. 

Vervoer naar de trainingen moeten ouders zelf regelen. Vanaf de JO15 gaat men bij goed 
weer gezamenlijk op de fiets. 

 

1. Zorg dat je op tijd aanwezig bent.  
 

2. Als je niet kunt komen trainen, meld je dan altijd tijdig af bij de trainer van je elftal. Bij 
aanvang van het seizoen beslist elke leider zelf de manier van afmelden.   

 

3. Zorg ervoor dat je trainingskleding aangepast is aan de tijd van het jaar. En altijd met 
voetbalschoenen en scheenbeschermers.  

 

4. Iemand die zich tijdens de trainingen dermate misdraagt, kan door de trainer naar huis 
worden gestuurd. Ook tijdens de trainingen gelden de BASIS ELF regels. 

 

5. Trainingstijden:  
 

Maandag 

MINI F    18.15 tot 19.15 Elsendorp 

JO9-1    18:15 tot 19:15 De Rips 
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JO10-1     18:15 tot 19:15 Elsendorp 

JO13-1G    18.30 tot 19.30 Elsendorp 

JO15-1G   19.15 tot 20.15 De Rips 

JO19-1    19:15 tot 20.15 Elsendorp 

Dinsdag  

JO11-2   18.30 tot 19:30 Elsendorp 

Woensdag 

 JO15-1G   19.15 tot 20.15 Elsendorp  

Donderdag 

JO11-1   18:15 tot 19:15 Elsendorp 

J13-1G    18:15 tot 19:15 De Rips 

JO11-2   18.30 tot 19:30 De Rips 

JO19-1    19:00 tot 20.00 De Rips 

 

 

Afgelastingen Trainingen. 

 

In de Rips en Elsendorp hebben we veldmeesters die de velden controleren. Na controle 
wordt er aan de contactpersonen van het jeugdbestuur doorgegeven wel of niet trainen en 
het jeugdbestuur zal bij een afgelasting dit via de Groups WhatsApp Leiders/Trainers laten 
weten. De trainers geven dit vervolgens via WhatsApp aan het team door. Indien er geen 
bericht komt gaat het trainen gewoon door. Of de trainer moet zelf beslissen om het af te 
lassen.  

 

Als het afgelast wordt, kunnen we dit pas na 16:30 uur doorgeven. We zijn er ons van 
bewust dat dit af en toe aan de late kant is, maar we hopen op jullie begrip. We hebben te 
maken met allemaal vrijwilligers. Bij geen bericht gaat de geplande training gewoon door. 
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VRAGEN OF PROBLEMEN 

 

Als er eventuele vragen of problemen zijn, van welke aard dan ook, kunt u te allen tijde 
terecht bij de leiders van het elftal waar uw kind in speelt. 

Ook bij de jeugdcommissie kunt u terecht, dit zijn:  

 

Fiducia 

- Erika van Bakel: Algemene zaken, jeugdcoördinator alle elftallen, secretariaat en 
contactpersoon jeugdleiders en trainers. 

- Chantal vd Heuvel: contactpersoon toernooien. Contactpersoon KNVB en 
wedstrijdsecretariaat. E-mail adres: jeugdwedstrijden@vvelsendorp.nl 

 

Elsendorp 

- Frank van den Munckhof: Algemene zaken, jeugdcoördinator alle elftallen en 
contactpersoon jeugdleiders en trainers. 

- Henk van de Wijst: contactpersoon trainingen en materiaal 
- Sjors vd Laar: Contactpersoon KNVB en wedstrijdsecretariaat, E-mail adres: 

jeugdwedstrijden@vvelsendorp.nl 
- Stijn Haegens. 

 

Ook is het belangrijk als er geen problemen zijn dat u contact houdt met de leiders van het 
team waar uw kind voetbalt. Belangstelling tonen voor de hobby van uw kind geeft een extra 
stimulans. 

 

Bij problemen graag contact opnemen met leiders/trainers en vervolgens met het 
jeugdbestuur. Niet via de Groups Whatsapp.  

 

Tip, download de App. van voetbal.nl. Hierop is veel informatie voorziening te 
verkrijgen bv. informatie over competitie, wedstrijden en uitslagen. De teams zijn 
allemaal te vinden bij Elsendorp (dus niet bij Fiducia).    

 
 

mailto:jeugdwedstrijden@vvelsendorp.nl
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RKVV FIDUCIA / VV Elsendorp 
 

 
De afgelopen 18 maanden stond de wereld in brand, het Corona virus beheerste het 
dagelijks leven, veroorzaakte heel veel ellende en niets was meer normaal. Gelukkig gaan de 
besmettingen weer omlaag en wordt het ook rustiger met ziekenhuisopames, maar we 
moeten blijven opletten. En of we ooit weer terug kunnen naar het oude normaal is nog maar 
de vraag. We kunnen wel weer gewoon gaan sporten, en dus is het voetballen ook weer 
begonnen.  
 
Ook bij de Jeugd van Fiducia/Elsendorp heeft Corona een grote invloed gehad. Helaas zijn 
er heel veel leden gestopt en was het weer een hele klus om voldoende leiders en trainers te 
vinden. Maar wat is het dan geweldig als je zoveel nieuwe aanmeldingen krijgt bij de 
allerjongste en dat er toch nog ouders zijn die beseffen dat het zonder vrijwilligers niet 
mogelijk is om iets te organiseren. Complimenten voor degene die gewoon weer klaar staan 
voor de vereniging, voor onze jeugd, voor onze toekomst, voor de leefbaarheid in ons mooie 
dorp. Als jeugdbestuur zijn we ontzettend blij met jullie inzet.  
 
Door de vele afmeldingen bij vooral de oudere teams, was het een puzzel om een nieuwe 
indeling te maken, maar het is ons toch weer gelukt. Helaas kunnen we niet iedereen 
helemaal tevreden stellen, maar we hopen echt dat er begrip is en dat we er allemaal het 
beste van willen maken. Met een positieve instelling, die begint bij de ouders, gaan we er 
weer een heel leuk seizoen van maken.  
 
En ben je nog geen lid van de voetbalvereniging, maar zou je wel heel graag willen gaan 
voetballen, geef je zelf dan nu op. En vanaf nu ben je al welkom als je 4 jaar bent. De eerste 
3 keer mag je komen trainen en kijken of je het leuk vindt. Pas daarna besluit je, of je wel of 
geen lid wordt van onze vereniging. Voor vragen kan je altijd terecht bij het jeugdbestuur (zie 
ook het informatieboekje in deze Natrap) of stuur een mail naar: 
jeugdwedstrijden@vvelsendorp.nl  
 
Het voetballen is dus weer begonnen en zijn er elke zaterdag gewoon weer wedstrijden. 
Iedereen mag komen kijken, de kantine is weer open, dus kom gerust langs en geniet van dit 
mooie spelletje dat we al die tijd hebben moeten missen.  
 
 
Namens het jeugdbestuur.  
  

mailto:jeugdwedstrijden@vvelsendorp.nl
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Vertrouwenspersonen V.V. Elsendorp        
 
V.V. Elsendorp heeft een tweetal vertrouwenspersonen: Sandra van de Wetering en Henri 
Toonders. Een korte kennismaking en toelichting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie zijn wij? 
Sandra is in het dagelijks leven werkzaam in het Zorgteam Elsendorp. Ze is geen actief lid 
van de voetbalvereniging, maar haar man Hein is rustend lid en zoon Sander houdt al jaren 
het doel van het derde elftal schoon. Henri werkt als jurist bij de IND en is net zoals zijn 
vriendin Floor actief lid van de vereniging, dit jaar spelend in Elsendorp 1. 
 
Waarom vertrouwenspersonen? 
V.V. Elsendorp wil een veilige vereniging zijn waar iedereen plezier heeft in het voetbal en 
waar de leden zich thuis voelen. Helaas is het echter zo dat ongewenst gedrag overal voor 
kan komen, dus ook op een voetbalvereniging. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld: 

• Pesten; 
• Agressie; 
• (Seksuele) intimidatie; 
• Problemen in het contact met een trainer of leider. 

 
Voor sommige mensen is het in zulke gevallen best lastig om op iemand af te stappen. De 
voetbalvereniging wil, door middel van vertrouwenspersonen, graag een helpende hand 
bieden voor het geval dat zulke problemen zich zouden voordoen. Mocht je twijfelen of jouw 
vraag/probleem bij ons aan het juiste adres is? Ook dat kun je gewoon vragen! 
 
Hoe werk het? 
Wij kunnen het aanspraakpunt zijn voor leden (jong en oud), ouders of anderen die bij de 
vereniging zijn betrokken en te maken hebben gekregen met ongewenst gedrag. We zijn te 
benaderen via de contactgegevens die voor in de natrap en op de website van de 
voetbalvereniging staan. Mocht je contact opnemen met één van ons, dan zullen we eerst 
alleen luisteren. Daarna zullen we met jou overleggen wat de beste oplossing is voor het 
probleem. Belangrijk om te weten is dat er alleen stappen zullen worden genomen, of andere 
personen bij worden betrokken, als jij daarvoor toestemming geeft. Alles wat met ons 
gedeeld wordt, zullen wij namelijk vertrouwelijk behandelen. 
 
Zijn wij nodig? 
Die signalen zijn er op dit moment niet. We hopen ook dat we weinig tot nooit aangesproken 
zullen worden. Maar mocht je ons nodig hebben, dan staan we voor je klaar! 
 
Sandra van de Wetering (06-43356931) en Henri Toonders (06-46237379)  



De Natrap 

 

40 

  



De Natrap 

 

41 

 
 
  



De Natrap 

 

42 

 
Verslagen Veteranen          
 
Veteranen VV Elsendorp – Veteranen SPV 
 
U leest het goed, Veteranen VV Elsendorp, ze zijn terug van weg geweest. Na enkele 
mislukte pogingen om ’t Derd te behouden werd er in de coronatijd besloten om het 
Veteranenteam nieuw leven in te blazen. Meerdere oud spelers van ’t Derd en het oud 
veteranenteam werden gevraagd of ze hun voetbalschoenen uit de wilgen wilden halen, om 
op zaterdagmiddag de strijd aan te gaan met elf andere, blessure gevoelige, strijders boven 
de 30 jaar. Eind Juli leverde dit het gewenste aantal voetballiefhebbers op om een nieuw 
Veteranenteam te realiseren. Vol verwachting wachtte we op de indeling en de eerste datum 
waarop we “de wei” in zouden mogen. Deze zou zijn in het tweede weekend van September. 
 
In de vakantie werden er nog snel enkele trainingen ingelast en werd er nog een 2-daags 7x7 
toernooitje aan onze voorbereiding toegevoegd waarbij we, 2maal op vrijdagavond, een 
balletje mochten trappen. We hadden er tenslotte allemaal zin. Helaas dacht het lichaam van 
enkele ouwe rotten hier anders over, sommige haakten voor de eerste training al af. Deze 
“mannen” kregen hun gestel niet op tijd fit om deel te nemen aan de trainingen. Maar er 
waren ook echte mannen bij, die ondanks al hun pijntjes toch alles door het vuur sleepte om 
die ouwe kicksen weer aan te kunnen trekken. Helaas leverde dit wel 4 afvallers op. Rens 
Hoevenaars, Marco Egelmeers, Michael vd Kerkhof en Rens vd Wijst werden voor het 
seizoen nog “getackeld” door hun eigen terugkomende blessures. Dit was natuurlijk niet het 
resultaat waar we op gehoopt hadden. De eerste wedstrijd stond voor de deur en we hadden 
slechts 12 redelijk fitte spelers tot onze beschikking. Maar het was ons gegund, de Hogere 
Macht greep in, en met een verlossend telefoontje vanuit Deurne werd ons medegedeeld dat 
de eerste wedstrijd afgelast was. 
  
Een week later stonden we er beter voor. Met een spelersaantal van 14 man konden we de 
strijd aangaan met onze tegenstanders van SPV, de voetbalclub uit Vlierden. Maar geheel 
onverwachts werd dit aantal nog aangevuld met nog één veteraan. Rens Hoevenaars was 
vastbesloten om toch minuten te maken deze openingswedstrijd want de aanhouder wint! 
 
We begonnen deze eerste wedstrijd met ons nieuwe elftal afwachtend. We wisten natuurlijk 
niet hoe zo’n veteranenteam de eerste minuten de strijd met ons aan zou gaan. Maar al snel 
werd duidelijk hoe onze tactiek eruit ging zien die dag. De tegenstander werd zorgvuldig 
opgewacht en aangepakt ter hoogte van de middellijn. Dat aanpakken moest bij een enkeling 
nog wel even aangepast worden naar het Veteranenniveau: zonder handen en met licht 
contact. Maar waar we de bal wisten te veroveren, hadden we in de omschakeling direct 
meerdere kansen om te scoren. Ons spitsenduo Hans en Teun werden regelmatig in stelling 
gebracht. Enkel het afronden had wat verfijning nodig. Teun was de eerste die hierin 
slaagde. Na een ingooi van de linksback van SPV zette hij direct druk op de laatste man. 
Deze verslikte zich in de bal en Teun kwam één op één met de keeper. Zonder te aarzelen 
deed hij het net krullen,  1-0 voor VVE!!! 
 
Hierna werd de druk van SPV iets wat groter. Ze probeerde met het opkomen van één van 
hun verdedigers een man meer te creëren op het middenveld. Tot grote kansen leidde dit 
gelukkig niet. Wel moest er een vrije trap weggegeven worden zo’n tien meter van de 
zestien. Deze werd bij de tweede paal ingekopt door hun beste speler van die dag. 1-1. 
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Met nog enkele minuten op de klok wilden we 
toch voor de rust de voorsprong nog in handen 
nemen. Teun en Hans waren er wederom enkele 
keren dichtbij. Maar het was toch een her-
intreder die ons op voorsprong bracht.  
Frank vd Munckhof liet zien dat hij het nog niet 
verleerd was. Vanaf een metertje of 18, mikte hij 
met z’n gouden linker, de bal keurig in de linker 
bovenhoek. Ja beste mensen, Frank heeft een 
goede trap in huis (zie foto) 
 
Na rust werd er meerdere keren gewisseld door 
onze nieuwe leider Bemmel. De verzuring in de 
benen van het toernooi van de vrijdag daarvoor 
en enkele opkomende blessures waren hier de 
oorzaak van. Dit had niet het gewenste resultaat 
op het veld want onze tegenstander kwam steeds 
dichterbij de 2-2. 
 
Gelukkig had onze coach een gouden ingreep 
gedaan in de rust. De linksbuiten van die dag, 
Hans vd Wetering, had het keeperstenue aangetrokken om ons door de laatste 35 minuten te 
loodsen. En hoe! Met meerdere fabelachtige reddingen hield hij ons op de been. Meerdere 
ballen werden met een katachtige reflex uit de kruising gehouden en ook de één op één 
kansen van de spitsen van SPV werden om zeep geholpen door onze goalie. Hier zou één 
bepaalde keeper van ons team nog heel wat van kunnen leren…. 
 
Nadat de volle zeventig minuten waren verstreken blies de scheids, oud veteraan Toon, het 
eindsignaal. De eerste overwinning op dit nieuwe niveau was een feit. En zoals een echt 
veteranenteam dat hoort te doen, werden er na afloop nog enkele pilseners gedronken 
samen met de tegenstander.(Zonder te vechten ����) 
 
Unne Veteraan 
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Elsendorp Veteranen - Deurne/Walsberg Veteranen     2 oktober 2021 
 
Elsendorp heeft in de vierde speelronde van de veteranen ‘competitie’ zijn eerste nederlaag 
geïncasseerd. In een kolkend sportpark de Dompt boog het nog ongeslagen Elsendorp voor 
Deurne/Walsberg: 0-4. 
                                        
Tot zondag boekte Elsendorp louter ruim thuiszeges, maar Deurne/Walsberg bleek van een 
ander kaliber. De thuisploeg werd fel op de huid gezeten en had het daar lastig mee. Het 
spel van Elsendorp sprankelende niet zoals de voorbije weken en dat was zeker ook de 
verdienste van Deurne/Walsberg. 
                                        
Elsendorp trok het duel aan het einde van de eerste helft wat meer naar zich toe, maar kreeg 
het deksel op neus nadat Dirk de zaag van de week inzette en 10 minuten rust mocht 
houden. Bij een 0-2 stand volgde een penalty voor Elsendorp na een charge op Karel in het 
strafschopgebied. Deze mogelijkheid veranderde de ruststand echter niet na een halfbakken 
schot. 
 
Ook na rust bleef Elsendorp stuntelen en weer strafte Deurne/Walsberg dat af. Elsendorp 
kon daarna aanvallend maar geen vuist maken, en zo leed Elsendorp Veteranen in de 
competitie de eerste thuisnederlaag in ruim 5 jaar.  
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Geboren                                             
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
Mees is geboren op 20 mei 2021 en is de zoon van Henri Toonders en Floor Verkampen. 
Grote broer Loek is erg blij met zijn broertje. Beide ouders zijn actief binnen de club als 
vrijwilliger en zijn vrijdag en zondag nog actief te vinden op de velden. Hopelijk kunnen Loek 
en Mees Henri opvolgen en het vaandelteam van VV Elsendorp later ook een 
kampioenschap bezorgen. 
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Saar is geboren op 4 juli 2021 en is de dochter van Peter van den Bosch en Lisanne 
Toonders. Lisanne heeft vele jaren verdienstelijk gevoetbald bij de dames en was jaren de 
drijvende kracht achter de Natrap. Nu is ze secretaris bij het bestuur van VV Elsendorp. 
Peter is aanvoerder van het eerste team van VV Handel maar helaas was hij niet van de 
partij in de bekerwedstrijd tegen VV Elsendorp. Nadat hij de selectie van ’t Uurst van 
Elsendorp had gezien is hij verstandig langs de kant blijven staan en heeft hij genoten van de 
vele goals die zijn gevallen. 
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Eef en Juul zijn op 19 juli geboren en zijn de dochters van Gijs Vogels en Petra Janssen. 
Grote broer Guus is erg blij met zijn twee jonge zusjes. Gijs is voetballer geweest bij diverse 
teams en nadat hij zijn schoenen aan de wilgen had gehangen een fanatieke leider van ’t 
Derd. Petra heeft carrière gemaakt bij de dames en later bij de Natrap. Samen zijn ze nu 
sponsor van VV Elsendorp en bezorgen ze elk jaar een overheerlijke barbecue na het 
jaarlijkse mixtoernooi. 
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Ties Kuijpers is geboren op 14 september 2021 en is de zoon van Mart en Anne Kuijpers.  
Mart heeft vele jaren met verve het doel van Elsendorp 1 verdedigd. Nu oom Sylvan deze 
taak heeft overgenomen, is Mart gedegradeerd tot rechts buiten van Elsendorp 2. Anne heeft 
vele jaren bij de dames gespeeld maar is helaas door een blessure moeten stoppen. 
Gelukkig kunnen de dames nog wel een beroep doen op Anne als leidster. 
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Siem Swinkels is geboren op 28 september 2021 en is de zoon van Ruud Swinkels en Lieke 
van der Wallen. Ruud is een aantal seizoenen met veel lol leider geweest van de dames 1 
samen met buurman Ted. Indien er bij de voetbalclub een nieuw terras aangelegd dient te 
worden, kan men altijd bij Ruud aankloppen. Lieke is een zeer goede actrice en dit bewijst zij 
elk jaar tijdens de Bonte avonden.  
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OPROEP                                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Om dit fraaie clubblad in stand te houden voor de toekomst, zijn wij op zoek naar nieuwe 
redactie leden voor de Natrap. Wij zijn een gezellige club van 5 personen die (vaak op 
donderdagavond) onder het genot van een drankje en vele grapjes de Natrap in elkaar 
zetten. 
 
Ook houden we elk jaar een gezellig uitstapje voor de gehele redactie! Vaak kunnen we naar 
aanleiding van dit uitstapje al 3 pagina’s met “kwats langs de lijn” vullen  
 
Lijkt jou dit ook leuk en heb je veel leuke ideeën voor ons clubblad? Neem dan s.v.p. contact 
op met iemand van de redactie of stuur een e-mail naar denatrap@gmail.com  
 
Wij horen graag van jullie.  
 
Redactie de Natrap 
 
Bryan Bouw 
Han de Bruijn 
Sylvan Kuijpers 
Henri Toonders 
Lobke de Wit 
 

 
 

mailto:denatrap@gmail.com
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BBQ bij Marcel Verberkt           
 
Op vrijdag 24 september heeft de selectie het afscheid gevierd van onze oud-trainer Marcel 
Verberkt. Inderdaad u leest het goed – gevierd, want het waren 8 prachtige jaren. 
 
Marcel kwam af van de selectie van Gemert. Hij was hier trainer van Gemert 2 en 
videoanalist bij Gemert 1. Een fanatieke trainer met verstand van voetbal. Na afscheid 
genomen te hebben van Noud stond er weer een frisse trainer voor de groep, het klikte 
eigenlijk meteen van het begin. Voor Marcel was het op het begin een beetje wennen met de 
wedstrijdvoorbereiding. Hij was de selectie van Gemert gewend, het schijnt dat die er op 
zaterdag ietsjes meer rekening mee houden dan de selectie van Elsendorp. Bij winst of 
verlies is het bij ons in de kantine ook gewoon feest, hier moest hij ook even aan wennen. 
Dat blijkt ook niet overal het geval te zijn. Maar hij heeft zijn eigen goed ingeburgerd, want na 
een paar jaar feestte hij daarna goed mee, winst of verlies. 
 
We hebben helaas geen prijzen kunnen pakken in de periode dat Marcel trainer is geweest. 
We hebben periodes gehad dat we heel sterk presteerde, maar deze werden helaas 
afgewisseld met periodes dat er vrijwel niet gewonnen werd, waardoor we op het eind van de 
rit toch elke keer weer wat puntjes tekort kwamen. 
Het laatste jaar had de bekroning op zijn loopbaan bij Elsendorp moeten worden, selectie in 
de bloem van zijn leven en de tactieken waren er tot op het bot ingeslepen, maar toen kwam 
helaas corona. Na 4 wedstrijden zat het seizoen er al weer op, overigens wel ongeslagen.  
 
Het is natuurlijk wel erg zuur dat we niet op de laatste dag van het seizoen afscheid hebben 
kunnen nemen. Door de corona was het seizoen dus heel vroeg voorbij en ben je heel 
stilletjes vertrokken, maar wel door de voordeur! 
 
We hebben in de afgelopen 8 jaar veel plezier gehad met Marcel, op het voetbalveld maar 
ook daarnaast. 1 april was zijn favoriete datum, op deze dagen heeft hij veel man voor de 
gek gehouden. Zo zette hij de laarzen van Jos vd Ven vol met water en had hij een 
nepcamera in de kleedkamer van de dames geplaatst. Dit moest hij later bekopen met een 
auto ram vol met snippers op de middenstip. Het schijnt toen hij de eerste keer daarna de 
blazers van zijn auto aanzette, dat hij van boven tot onder geel en paars was van de 
snippers. 
 
Waar we je nog moeten voor moeten bedanken is ook al het extra werk wat je hebt gedaan 
voor de club. Zo was je betrokken bij de jeugd, zorgde je dat de hesjes gewassen werden en 
heb je wedstrijden gefloten van de jeugd. Als je ergens voor gevraagd werd was je ook altijd 
bereid hier over je advies te geven, overigens ook als het niet gevraagd werd ���� 
 
We hebben deze periode mooi afgesloten met een barbecue bij Marcel en Angela thuis, 
zoals dat elk jaar gebeurde. Dit was wederom erg gezellig.  
 
Marcel nogmaals bedankt voor de mooie jaren en we zien je graag nog vaak verschijnen op 
sportpark de Dompt. 
 
Tot weerziens! 
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Gevraagd              
 
Kleinste maat voetbalschoentjes. Kapot of versleten is geen probleem. Graag inleveren in de 
kantine.  
Alvast bedankt!  
 
Ria Haverkort 
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Kwats langs de lijn            
 

- ’T Uurst blijkt naast snelle spelers ook zeer snelle coureurs te hebben. Misschien is 
het toch verstandiger om het gewoon bij karten of de botsauto’s te houden de 
volgende keer. 
 

- Lars van de Cruysen vond halverwege de warming up dat zijn schoen niet helemaal 
lekker zat. Toen hij de schoen uittrok, bleek er een steeksleutel in te zitten. 

  
- Nieuwe trainer, nieuwe fenomenen. Eén van de stokpaardjes van Mari is het voeren 

van 10-minutengesprekken. Mari schijnt in deze gesprekken ook aan de 
selectiespelers wat zij van hem verwachten. Je zou denken dat spelers dingen zeggen 
als ‘logische opstellingen’ of ‘afwisselende trainingen’. Bart de Bruyn vond andere 
dingen belangrijker: ‘aan het eind van het jaar een barbecue’. 

 
- De interesse van Bart scheen verder vooral uit te gaan naar de dochters van Mari.  

 
- Han wilde voornamelijk niet gekleineerd worden. 

 
- De dames schijnen nogal te moeten wennen aan de verschijning van Mari. Kimberley 

en Floor zagen hem voor Bryan aan. 
  

- Noortje en Lobke moesten op zondagochtend meedoen met de dames van V.V. 
Handel. Voordat ze konden beginnen, stonden ze voor het grote raadsel waar de tas 
van Noortje zich bevond. Na enig gepuzzel kwamen ze erachter dat die tas sinds de 
training van de donderdag daarvoor achterin de auto van Steef lag. Toen ze bij Steef 
de straat in reden, kwam de tas ze al tegemoet gelopen 

 
- Wil je bij Hugo en Lenny wat voor elkaar krijgen: de sleutel is jarenlang zeuren. Sinds 

dit jaar zijn er eindelijk blikjes te verkrijgen in de kantine. In de wandelgangen wordt 
gefluisterd dat we binnenkort zelfs pinbetalingen kunnen doen. 

  
- Op de app van Elsendorp 1 werd door een speler gevraagd om het thuisnummer van 

Mari. Han gaf vervolgens het nummer van club Noblesse in Haps, dat kende hij 
‘toevallig’ uit zijn hoofd. Twee niet nader te noemen spelers hebben vervolgens 
gebeld, maar wisten ook daar niet te scoren.  

 
- Aanvoerder Dick heeft het goede voorbeeld gegeven door wél raak te schieten. 
 
- Bij het tweede elftal wordt Martijn ‘grote L’ van de Boogaard node gemist. Bij de eerste 

competitiewedstrijd na zijn vertrek stond het tweede zonder shirtjes in Helmond, was 
er geen vlagger en ook geen waterzak. ‘L’ staat overigens voor Leider. 
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Gevonden jassen/mutsen/sjaals aan de kapstok in de kantine 
 
Onderstaande kledingstukken hangen al een geruime tijd aan de kapstok in de kantine en 
lijken hier niet meer opgehaald te worden. Misschien herkent iemand zijn kledingstuk en is 
diegene het helemaal vergeten of deze al langer kwijt. Mocht iemand iets herkennen, kom 
het s.v.p. ophalen zodra de kantine geopend is. Alles wat er begin november nog hangt zal 
naar een kledingcontainer gebracht worden.  
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Clubkleding te koop           
 
Via de website van VV Elsendorp zijn er een aantal mooie clubartikelen te koop, 
zoals: tassen, shirts, trainingspakken, handdoeken en sjaals. Neem eens een 
kijkje en wie weet zit er wat moois tussen!  
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	Bestuur
	Dames

