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Vanwege het Corona virus is het helaas nog onduidelijk welke activiteiten er wanneer plaats 
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mail aan jullie weten.  
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Woordje van de voorzitter          
 
Tja in deze Coronatijd ontkom je er niet aan om in het voorwoord aandacht te besteden aan 
de Coronacrises. De laatste Natrap dateert van maart 2020. Toen was het Covid-19 virus al 
in Nederland maar konden we niet zien aankomen dat het zo’n impact zou hebben op de 
maatschappij. De lente en de zomer kwamen er aan en we verheugden ons op allerlei 
wedstrijden, feesten en evenementen. Uiteindelijk ging het allemaal niet door en zaten we in 
eerste Coronagolf met vele slachtoffers. Nu zitten we in de tweede Coronagolf en niemand 
weet of we aan het begin, middenin, of al aan het eind van deze Coronagolf zitten. Ook 
weten we niet of dit de laatste Coronagolf is. Eén ding is zeker: over een aantal jaren zal over 
deze crises in de geschiedenisboeken geschreven worden en dan zullen we wel weten hoe 
we het allemaal hadden moeten aanpakken. 
 
Terug naar de hedendaagse realiteit bij VV Elsendorp. Wat betreft het voetbal zijn we 
overgeleverd aan de maatregelen van de overheid en de richtlijnen van NOC*NSF, KNVB en 
de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (Gemeente Gemert-Bakel). Meestal geven Mark Rutte 
en Hugo de Jonge aan het begin van de week middels een persconferentie de richtlijnen 
aan. Vervolgens krijgen wij enkele dagen later van NOC*NSF, KNVB en van gemeente 
Gemert-Bakel gedetailleerde regelgeving doorgestuurd. Na overleg met het jeugdbestuur 
wordt een nieuwsbrief opgesteld die we aansluitend naar alle leden van VV Elsendorp 
sturen. Zo spelen en trainen we in het seizoen 2020/2021. 
 
Gebeuren er bij VV Elsendorp nog andere dingen? Ja. Het aanleggen van de drainage en 
het vervangen van de grasmat van het hoofdveld heeft vele hoofdbrekens bezorgd bij onze 
terreinbeheerders en de gemeente Gemert-Bakel. De oorzaak van het probleem ligt 
voornamelijk bij het bedrijf dat het werk heeft aangenomen. Het blijkt erg moeilijk te zijn om 
daarmee afspraken te maken. De werkzaamheden zijn nog steeds niet helemaal afgerond. 
 
VV Elsendorp is onlangs als vereniging lid geworden van Gemert-Bakel Sport Coöperatie 
U.A. In die coöperatie zijn een 10-tal buitensportverengingen van gemeente Gemert-Bakel lid 
geworden. Eerste doel van de coöperatie is het binnen halen van de BOSA subsidie. Bij deze 
BOSA subsidie krijgen wij 20% of meer subsidie op bepaalde kosten de we gemaakt hebben. 
Omdat er voor de subsidieaanvraag een hoge ondergrens gehanteerd wordt, zouden wij net 
als vele andere verenigingen niet in aanmerking komen voor de BOSA subsidie. Daarom 
hebben we een coöperatie opgericht die namens al die verenigingen de subsidie aanvraagt. 
Op die manier wordt de ondergrens wel gehaald. Een mooie financiële meevaller van enkele 
duizenden euro’s per jaar. 
 
Tot slot ben ik blij dat de redactie een nieuwe Natrap uitbrengt. Verder wens ik jullie het 
allerbeste en heel veel gezondheid toe. Tot ziens. 
 
 
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 Natrap van seizoen 2020-2021. Het vorige seizoen is als gevolg van 
de coronacrisis abrupt geëindigd en dit seizoen zijn we toch weer met goede moed 
begonnen. Al snel zagen we echter een toename van opgelegde maatregelen. Publiek langs 
de lijn werd niet meer toegelaten en de kantine moest dicht blijven. Even later werd het 
onvermijdelijke bekend gemaakt, namelijk dat ook de wedstrijden voorlopig geen doorgang 
zullen vinden. Het is de vraag hoe de komende maanden er in algemene zin en meer in het 
bijzonder op voetbalvlak eruit gaan zien. 
 
Een geluk is dat we op de televisie kunnen kijken naar de Eredivisie. Bovendien gloort er in 
de zomer een EK.  
In Elsendorp heeft het eerste elftal een verdienstelijke voorbereiding gedraaid. Voor het 
stilleggen van de competitie waren zij ongeslagen. Mocht het seizoen voortijdig worden 
beëindigd, dan zal het huidige vaandelteam voor eeuwig de boeken ingaan als ‘The 
Invincibles’. Het tweede en derde elftal hebben tot nog toe te kampen gehad met personele 
problemen. Iedere week hebben zij moeten puzzelen om representatieve elftallen op de been 
te krijgen. Zoals altijd konden zij terugvallen op jeugdspelers en daarnaast zijn er 
noodgrepen toegepast zoals het aanvragen van een baaldag.  
De resultaten van het tweede en derde zijn ietwat wisselend. Analyses over de gespeelde 
wedstrijden zijn in de volgende pagina’s te vinden. Wij zouden op deze plek de hoop willen 
uitspreken dat de personele problemen bij een hervatting van de competitie voorbij zijn. Voor 
de vereniging zou het namelijk goed zijn om drie herenelftallen te behouden. Dat de dames 
geen elftal meer hebben is namelijk al een heel groot verlies. Positief is wel dat er van het 
damesteam een harde kern is overgebleven die iedere donderdag met veel plezier traint 
onder leiding van Marcel en Dennis én dat er diverse dames nog altijd actief zijn in onder 
andere het bestuur en onze redactie. 
 
Tot slot willen wij vermelden dat ons groen-witte hart al hevig bloedde voordat de competities 
werden stilgelegd. Bij Bart Minten, de man met een scherpere kap dan Coen Moulijn, is 
namelijk het syndroom van Haglundse Exostose vastgesteld. Wij wensen Bart en zijn 
naasten heel veel sterkte bij het herstel van deze slepende aandoening. Verder hopen we 
dat de Cubaanse economie hier niet te zwaar onder zal lijden en vragen we aan jullie als 
lezers om jullie begrip. Mocht het Bart nog ooit lukken om zijn rentree te  maken binnen de 
lijnen, en je ziet hem een mislukte actie maken of een opgelegde kans missen, besef dan 
a.u.b. waar dit vandaan komt: een gebrek aan talent, ontoereikend inzicht en een beroerde 
techniek. 
 
De redactie. 
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INFORMATIE BOEKJE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SEIZOEN 2020-2021 
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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 vv Elsendorp 
 
Post adres: 
VV Elsendorp 
St. Janstraat 47 A 
5424 TS Elsendorp 
secretaris@vvelsendorp.nl 
 

Web-site 
 
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 
j.ven83@chello.nl        06-10243534 
Jeugdzaken en reclameborden 
Henk v.d. Wijst         0492-351808 
h.wijst2@upcmail.nl 
Wedstrijdsecretaris 
Toon v.d. Boogaard        0492-351960 
louisetoon@kpnmail.nl       06-43426630  
Scheidsrechterszaken 
Arno Peters         06-20507555 
arno_peters@hetnet.nl 
 

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:j.ven83@chello.nl
mailto:louisetoon@kpnmail.nl
mailto:arno_peters@hetnet.nl
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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 
Theo v.d. Vossenberg     Joan Spierings 
Hugo Spierings     Bart v.d. Boogaard 
Henk v.d. Wijst      
 

Club van 50 
 
Toon v.d. Boogaard        0492-351960 
          06-43426630 
 
Lenny v. Duijnhoven        0492-352283 
 

Spaarkas 
 
Marcel Penninx         06-34276534 
 
Lenny v. Duijnhoven        0492-352283 
 
Elly v.d. Ven         0492-352154 
      

Activiteiten commissie 
 
Dick de Bruijn      Lenny v. Duijnhoven 
Jeroen v.d. Wijst      Verona Meulenmeesters 
Floor Verkampen     Lobke de Wit 
 
 
 
 

mailto:ledenadministratie@vvelsendorp.nl
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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 
 
 

Clubblad “de Natrap” 
 

Email adres:       denatrap@gmail.com  
 

Redactie; 
 
Han de Bruijn 
Bryan Bouw 
Sylvan Kuijpers 
Henri Toonders 
Lisanne Toonders 
Lobke de Wit 
   

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 
 

mailto:h.toonders@gmail.com
mailto:sandravandewetering1961@gmail.com
mailto:denatrap@gmail.com
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Dames      € 105.00 
 
Rustende leden    €  30.00 
 
Donateurs     €  30.00 
 
Rustende leden t/m 18 jaar   €  15.00 
 
Seizoenkaart     €  15.00   
 

 
 

Senioren / 1ste  elftal 
 
Hoofd trainer  
Marcel Verberkt                            0492-366814       
           06-23901220 
Ass. Trainer 
 
Leider 
 
Ass. scheidsrechter  
Karel v.d. Boogaard         0492-352251 
           06-31928617 
Verzorger  
Willy Haverkort         0492-351903 
 

2de elftal 
 
Leiders 
 
Martijn v.d. Boogaard        06-11715401 
 
Ass. scheidsrechter  
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Trainingstijden A- selectie 
Dinsdags en donderdags  
van 20.00 tot 21.30 uur 
 

3de  elftal 
 
Leiders 
Sjors v.d. Laar         06-51836223 
         -      

Keeperstraining 
 
Dinsdags van 20.00 tot 21.00 uur 
o.l.v.  Frank v.d. Wijst         0492-392050 
           06-38753094 
 

Dames 
 
Leiders 
Frans Haegens          06-39276150 
 
Trainers 
Marcel Sommers               06-12094652 
Dennis Vermeulen               06-57784135 
 
Trainingstijden dames 
Donderdags  van 19.00 tot 20.00 uur 
 

     CLUB SCHEIDSRECHTERS 
 

Hugo Spierings     Stan v.d. Wijst     
Joan Spierings     Erik v.d. Broek     
Marcel Sommers     Charles Dings       
Toon v.d. Boogaard     Bart Sanders      
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Verslagen VV Elsendorp 1          
 
Dit keer geen aparte verslagen per wedstrijd vanuit ’t Uurst maar een uitgebreide 
samenvatting van het (korte) begin van het seizoen. 
 
Bekercompetitie 
“Ga jullie Duits maar vast bijspijkeren”, was het eerste bericht op de groepsapp nadat de 
welbekende balletjes voor de bekerloting waren getrokken. Elsendorp 1 was ingedeeld bij de 
Zwaluw uit Oeffelt, RKDSO uit Lomm en SV Blerick uit Venlo. Aangezien het hoofdveld in 
Elsendorp nog niet speelklaar was, was het even kilometers maken voor de spelers en de 
supporters. Gelukkig was er ook nog goed nieuws, de prima voorbereiding van Chiel van 
Deurzen bij het eerste kreeg een vervolg, Chiel maakte bekend om weer volledig toe te 
treden tot ’t Uurst. Een aderlating voor ’t Twid, maar een fijne versterking voor ons. 
 
In de bekerwedstrijden werden de TOTO 
uitslagen keurig verdeeld, zet een 1tje hier, een 
2tje daar. De eerste wedstrijd tegen de mede 
vijfdeklasser RKDSO uit Lomm werd verdiend 
met 2-1 gewonnen. Tegen vierdeklasser de 
Zwaluw stond na 90 minuten een brilstand op 
het scorebord. De laatste wedstrijd tegen 
derdeklasser SV Blerick werd (na een prima 2-0 
voorsprong in de 1e helft) helaas verloren met 
3-2. Helaas kwalificeert Elsendorp zich met 
deze resultaten niet voor de volgende ronde, 
maar deze wedstrijden waren een prima 
voorbereiding voor de competitie. 
 
  
 
Competitiestart 5e klasse E 
“Constant”, zo kunnen we de competitiestart van het eerste noemen. De eerste vier 
wedstrijden eindigden allen in een gelijkspel. Van deze 4 wedstrijden kan de ploeg van 
Marcel Verberkt maar met één gelijkspel tevreden zijn, tegen titelkandidaat HBV uit Beers. 
Tegen Keldonk en Astrantia had gewonnen moeten worden, maar Elsendorp was niet bij 
machte om een overwinning uit het vuur te slepen. Met het gelijkspel in het Oventje als 
dieptepunt. Elsendorp was geen schim van zichzelf en stond na 20 minuten verdiend met 2-0 
achter. Tot overmaat van ramp kreeg Han na een half uur een, misschien wat overdreven, 
rode prent voorgeschoteld na een 
prima judo greep. Elsendorp bracht 
het met 10 man nog tot 3-3, maar 
dat er na het fluitsignaal niet 
gejuichd werd sprak boekdelen.  
 
Na 4 wedstrijden staat ’t Uurst op 
een 8e plek met 4 punten. Zodra het 
weer toegstaan is om wedstrijden te 
spelen zullen de groen witten vol 
aan de bak moeten om de eerste 3 
punten binnen te halen. 
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Verslagen VV Elsendorp 2          
 
Elsendorp 2 – Heijen 2          20-09-2020 
Om nog even terug te komen op het vorige seizoen, helaas hebben we de door Chiel 
gestelde doelstelling niet kunnen volbrengen wegens het stilleggen van de competitie. 

  
Deze vijf wedstrijden hadden we naar alle waarschijnlijkheid 
gewonnen. Dit zullen we dit seizoen proberen recht te gaan 
zetten, om zo toch nog het legendarische teamuitje bij Chiel te 
mogen hebben. Tino heeft daarnaast ook zijn doelstelling nog 
niet kenbaar gemaakt, waarbij we wederom voor een BBQ bij 
hem thuis zullen gaan. Helaas doet Chiel zelf niet mee in de 
eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen, hij is zijn geluk 
nogmaals bij het 1e elftal gaan beproeven. Hopen dat hij daar 
weer de pollen uit het veld trapt en volgende week weer bij het 
2e aansluit. Later waarschijnlijk meer hierover. 
 
Na ongeveer een half jaar stil gelegen te hebben wegens de 
corona uitbraak, mochten we op 20 september weer aantreden 
voor de eerste competitie wedstrijd van het nieuwe seizoen. 
Tino had vooraf de vele corona instructies waar rekening mee 
gehouden moest worden met ons gedeeld. Vooral het op 1,5m 
verdedigen ging ons aardig af. Heijen 2 kwam op bezoek op 
sportpark De Dompt. Een sterke tegenstander om tegen te 
beginnen, zeker gezien de vele blessures aan Elsendorpse zijde. Twee jeugdspelers 
kwamen ons daarom versterken. Door de aanwezigheid van deze spelers en een keeper op 
linksbuiten hadden we met moeite in totaal welgeteld één hele wissel op de bank. Hopen dat 
de geblesseerde spelers snel weer hun opwachting kunnen maken. 
 
Met de dit jaar vanuit de jeugd overgekomen Glenn en Bart in de basis, Mart zoals gezegd 
op linksbuiten en Timo op rechtsmidden begonnen we de wedstrijd. Het ging redelijk gelijk op 
en deden niet veel voor Heijen onder, maar door balverlies op het middenveld kwam Heijen 
toch op een 1-0 voorsprong. Vrijwel direct daarna kreeg Elsendorp een corner. Deze werd 
weggewerkt door Heijen, maar Timo stond op de goede plaats en schoot de 1-1 binnen. 
Fraai gedaan door de jongste man op het veld. Naast een panna was dit het hoogtepunt van 
de wedstrijd aan Elsendorpse zijde. Door deze snelle gelijkmaker kregen we het gevoel dat 
er mogelijk toch iets te halen viel. Het krachtsverschil bleek niet zo groot te zijn als verwacht. 
Toch kwam Heijen nog voor rust op een 1-2 voorsprong en gingen we rusten met een 
achterstand. Mart werd in de rust vervangen door de tweede jeugdspeler uit de selectie. Het 
gevoel dat het nog niet gespeeld was overheerste aan Elsendorpse zijde. Ondanks dit gevoel 
konden we voorin geen vuist maken en nauwelijks, op een geblokt schot na, echte kansen 
creëren. De vermoeidheid door de eerste wedstrijd na lange tijd te spelen en nauwelijks te 
kunnen wisselen sloeg toe. Jimmy viel nog geblesseerd uit, waardoor Mart op goal kwam. 
Hierdoor waren we door onze wissels heen. Bas kon op het einde niet meer verder wegens 
een blessure, waardoor we de laatste minuten nog met tien man stonden. Heijen maakte 
intussen nog de 1-3 en hierdoor was het definitief gespeeld. 
 
Ondanks het puntverlies bleef het die avond nog lang gezellig in de kantine. Op naar 
volgende week, waar een uitwedstrijd tegen DSV op het programma staat. Hopen dat 
iedereen heel blijft en we 11 man op kunnen stellen.  
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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          06-46180000  
Stijn Haegens 
stijn@haegenskraanverhuur.nl 
 

NIEUWS VAN DE AFDELING JEUGD 
 
Bij de het jeugdvoetbal werken de verenigingen uit De Rips en Elsendorp samen.  
Dit wordt in de informatievoorziening 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. 
 

mailto:secretariaatjeugdbestuur@gmail.com
mailto:frank@munckies.com
mailto:chantalvdheuvel@chello.nl
mailto:stijn@haegenskraanverhuur.nl
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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 
 
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. 
 

mailto:secretariaatjeugdbestuur@gmail.com
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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.  
 
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:  

JO8  speelt 2 x 20 min. 
JO9    speelt 2 X 20 min. 
JO11    speelt 2 X 30 min. 
JO12   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 
 

1. 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.    
 

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.  
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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 meivakantie 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.  
 
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 Rips 
JO11-1G    18:15 tot 19:15 Rips 
JO12-1G   18:15 tot 19:15 Rips 
JO13-1G   19.00 tot 20.00 Elsendorp 
JO15-1G   19.00 tot 20.00 Elsendorp 
 
Dinsdag  
JO19-1   18.45 tot 20:00 Rips 
 
Woensdag 
JO13-1G   19.00 tot 20.00 Rips 

 JO15-1G   19.00 tot 20.00 Rips  
 

Donderdag 
JO8     18:15 tot 19:15 Elsendorp 
JO10   18:15 tot 19:15 Elsendorp 
JO19-1    18:45 tot 19.45 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 
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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. 
 

 
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 informatievoorziening 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
mailto:jeugdwedstrijden@vvelsendorp.nl
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                                JEUGD           

RKVV FIDUCIA / VV Elsendorp 
 

Eindelijk weer wat voetbalnieuws, want wat hebben we lang moeten wachten totdat er weer 
getraind en wedstrijden gespeeld konden worden. We zouden jullie nu kunnen informeren 
over de problemen die we hebben gehad met de nieuwe indeling, maar er zijn op dit moment 
wel belangrijkere zaken in de wereld aan de hand. We zitten midden in de tweede golf van 
de Corona-crisis, het aantal besmettingen neemt al weken toe, meer sterfgevallen, meer 
ziekenhuis opnames, zodat de gewone zorg weer achterstand oploopt. En dan nog maar te 
zwijgen over de ondernemers die geen inkomsten hebben, of onze oudere die eenzaam zijn. 
Een verschrikkelijk drama waar we allemaal mee te maken hebben.  
 
Voetbal is dan helemaal niet belangrijk, maar zorgt wel voor de nodige afleiding. Tijdens de 
eerste lockdown mocht er helemaal niet gevoetbald worden, nu heeft de regering besloten 
dat we gelukkig wel mogen trainen. En daar zijn we blij mee, want het is toch een uitlaatklep 
voor alle kinderen, en dat hebben ze nodig in deze vreemde tijd.  
 
De afgelopen maanden hebben we gelukkig nog wel wedstrijden gehad en het was mooi om 
te zien dat er na enkele maanden zonder voetbal, iedereen weer enthousiast en vol energie 
op het veld stond. Vooral bij de jongste teams merk je dat het spannend is om voor het eerst 
een echte wedstrijd te voetballen, maar eenmaal op het veld is die spanning weg en wordt er 
alleen nog maar genoten.  
 
Hoe lang deze tweede lockdown gaat duren is nog niet bekend, maar we hopen dat er snel 
weer wedstrijden gevoetbald kunnen worden. Wij als jeugdbestuur proberen iedereen zo 
goed mogelijk te informeren en op de hoogte te houden en we willen jullie bedanken voor het 
begrip tijdens deze periode waarin zaken heel snel kunnen veranderen. Ook een dank aan 
alle vrijwilligers, zij maken het mogelijk dat er ook dit jaar weer gevoetbald kan worden.  
 
Wij wensen iedereen heel veel sterkte in deze rare tijd. Denk aan de regels, kom de 
afspraken na en blijf vooral gezond. We hopen dat we dan weer snel terug kunnen naar het 
normale leven en we elke zaterdag onze jeugd kunnen toejuichen.  
 
Namens het jeugdbestuur.  
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In memoriam Wim van der Cruijsen         
 
 
 
Op 28 juni kregen wij het trieste bericht dat Wim van der Cruijsen, op 81 jarige leeftijd, is 
overleden.  
 
 
Wim heeft lang gevoetbald en heeft zijn verdienstelijke voetbalcarrière afgesloten bij de 
Veteranen. Naast voetballer is Wim ook grensrechter geweest van het Vaandelteam bij VV 
Elsendorp. Verder was Wim zeer actief binnen VV Elsendorp als vrijwilliger, van bestuurslid 
tot terreinknecht, en zaterdagochtend in de kantine achter de bar voor de jeugd. 
 
 

Moge goede herinneringen het grote verlies verzachten 
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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)  
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Verslagen VV Elsendorp 3          
 
Excellent 3 – Elsendorp 3         30-08-2020 
De eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen was aangebroken. Een bekerwedstrijd tegen 
Oploo. Met slechts 9 afmeldingen vertrokken we richting Oploo. Gelukkig had onze interim 
(tenminste dat hoop ik) coach versterking opgeroepen. Aangevuld met enkele mini F’jes 
begonnen we aan de wedstrijd. Ik verdenk onze interim coach van een stukje eigenbelang 
omdat misschien bij de moeders van deze junioren nog wat potentieel relatie materiaal zou 
kunnen zitten. (ze kunnen namelijk niet jong genoeg zijn….)  Dat de Covid 19 bij ons ook niet 
in de koude kleren is gaan zitten bleek wel bij het omkleden. Menig voetbal shirt bleek in 
deze periode te klein zijn geworden (of een buik te groot) en tijdens de warming up was het 
gesteun en gekreun niet van de lucht. Bij de vraag wie als reserve wilde starten gingen er 11 
vingers omhoog. Gelukkig waren onze ‘’invalkrachten’’ meer gemotiveerd en na een peptalk 
van onze interim zijn we toch aan de wedstrijd begonnen. De einduitslag was een correcte 
afspiegeling van deze wedstijd met prachtige goals van Dennis, Dani, Simon, Roy en 
ondergetekende. 3-5 is hopelijk een voorbode voor de rest van het seizoen van het 
vaandelteam van Elsendorp. 
 
Timo en Tymen (Tijdens de wedstrijd was wel te zien van wie jullie het spelletje hebben 
geleerd..) en Dani bedankt voor jullie ondersteuning en het verlagen van de gemiddelde 
leeftijd met 20 jaar…..   
 
Ondergetekende,   
 
Elsendorp 3 - Gemert 8         13-09-2020 
Op een zonnige zondagochtend trad het 3e aan tegen het 8e van Gemert voor het derde en 
laatste bekerduel dit seizoen. Vanwege de nodige afmeldingen was de coach genoodzaakt 
zijn netwerk aan te spreken om alsnog een complete selectie bij elkaar te krijgen. Na de 
warming up die veelbelovend was, kon er worden afgetrapt.  Het vertrouwen zakte al snel 
weg nadat na een aantal minuten spelen de 0-1 al binnengeschoten werd. Van ons 
sprankelende positiespel en combinatievoetbal kwam deze keer helaas weinig 
terecht. Redelijk vlot na de 0-1 volgde ook de 0-2 en 0-3. Bas kon gelukkig iets terug doen 
waarna we met 1-3 de rust in gingen. Ook in de tweede helft ging het niet veel beter. Gemert 
kwam er een aantal keer goed uit en helaas had ook onze (stand-in) keeper  
zijn dag niet helemaal. Timo schoot in de rebound bij een stand van 1-6 nog de 2-6 binnen, 
maar vlak voor tijd werd de eindstand op 2-7 bepaald.  
Achteraf was het slechte resultaat volledig te verklaren, aangezien we de volledige wedstrijd 
met een bal van de E-tjes hebben gespeeld. Hierdoor werd het ons onmogelijk gemaakt ons 
gebruikelijke tiki-taka voetbal te spelen.   
  
Alle pijlen kunnen vanaf nu dus op de competitie gericht worden!  
 
Menos 2 - Elsendorp 3          04-10-2020 
Zondagochtend 4 oktober 10.00, omdat de 2e golf aan corona-besmettingen zich in rap 
tempo verspreid is er besloten om de enige vorm van succesvolle horeca (de voetbalkantine) 
in Elsendorp te doen sluiten. Hierdoor besloten we om uit te wijken naar de Texaco, eenmaal 
binnen bleek niet alleen corona zich in rap tempo te verspreiden, maar ook het gerucht dat 
iemand in onze selectie verloofd is geraakt op vakantie. Ik, de man in kwestie had de illusie 
dat dit nieuws wel zou overwaaien. Maar zoals we weten, als het balletje eenmaal begint te 
rollen kan het snel gaan. 
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Dit gebeurde met vlagen ook op het veld in Landhorst, ondanks dat hun een licht overwicht 
hadden kwamen we nauwelijks in de problemen in het eerste uur, maar toen kreeg Menos 
een corner. Door de stormachtige omstandigheden wilde de bal wel eens onverwachtse 
capriolen uithalen. Mede hierdoor wist hun ontiegelijk lange libero de bal bij de 2e paal 
binnen te koppen. Na deze 1-0 was er 2x slordig balverlies waardoor ze vrij makkelijk konden 
uitlopen naar 3-0, de tank bij ons was leeg en net als tegen Gemert speelde we richting het 
eindsignaal in de hoop dat niemand zich zou blesseren.  
Het scoreverloop had daarnaast nogal wat invloed op onze motivatie, ik weet dat het niet 
mag. Maar in de situatie waarin we momenteel zitten (de halve spelersgroep geblesseerd) 
moeten we zuinig zijn op onze oude kwetsbare lichaampjes. 
 
De groeten van een verloofde jongeman 
 
Elsendorp  3 - Handel 5         11-10-2020 
Na een hele week regen was het een mooie zondagmorgen met een heerlijk zonnetje. Juul 
en Jeroen hadden elkaar weer gevonden en vulden elkaar goed aan. Na een muzikaal 
optreden van Juul en Jeroen konden we beginnen aan onze wedstrijd. Na een sterk begin 
moesten we toch een doelpunt incasseren handel kwam er vanuit het middenveld knap 
doorheen en Sander kon de kopbal niet meer tegen houden. We probeerde ons te herpakken 
maar na een inworp van Patrick op Nicky  kwam er een speler van handel tussen en schoot 
de bal netjes binnen. Daarna hebben we ons sterk herpakt en de hele wedstrijd niks meer 
weggegeven. 
Eindstand 0 – 2. Volgende week vrij en kunnen er hopelijk een paar man terug keren van de 
blessures. 
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Geboren                                             
 
Deze kleine dames zijn inmiddels alweer ruim een half jaar oud, maar toch verdienen ze nog 
een plekje in deze Natrap:  
 
Soof van der Rijt is geboren op 27 maart 2020. Zij is de dochter van Jody vd Wetering (VVE 
Dames 1 en vrijwilliger in de kantine van VVE) en Ferry van der Rijt.  
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Feline de Vries is geboren op 29 april 
2020. Zij is de dochter van Jordy (VVE 
1) en Nicole de Vries – Berkhout.  
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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 6 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 
Lisanne Toonders 
Lobke de Wit 
 

 

mailto:denatrap@gmail.com
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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            
 

- Voor sommige spelers heeft de competitie iets te lang stil gelegen. Stijn Vos vergat 
zelfs dat voetbalschoenen wel eens nodig konden zijn bij een competitiewedstrijd. 
 

- Ondanks een verlengde zomerstop kunnen we wel stellen dat niet iedereen top fit is 
gebleven in de “COVID-19” periode. Na 2 weken kampte alle seniorenteams met een 
spelerstekort i.v.m. personele problemen. Gelukkig hebben alle teams hulp gekregen 
van diverse jeugdspelers. Grote dank hier voor! 

 
- Na een smakker van jewelste vorig jaar, blijft Koen van den Boogaard zeer constant 

presteren. Kreeg vorig jaar Bart de Bruyn nog de schuld van Koen zijn capriolen op de 
brommer, dit keer waren het de herfstblaadjes op de weg. 

 
- Elsendorp 1 en 2 hebben in de voorbereiding een oefenwedstrijd gespeeld tegen 

Sambeek 1 en 2. Na deze wedstrijd is de selectie blijven hangen in Sambeek en 
ondanks alle “Corona maatregelen” was het erg gezellig. Bram Goverde bleek in 
Sambeek na zijn gedwongen afscheid een nieuwe hobby als patattenbakker 
gevonden te hebben. 
 

 
 

 
 
 
Hesjes kwijt             
 
Wie heeft er thuis gekleurde hesjes liggen? Wellicht 
na een training of wedstrijd per ongeluk in de tas mee 
naar huis gegaan. Dat kan natuurlijk gebeuren, maar 
de vereniging ziet deze weer graag terug op de club!  
Er zijn verschillende hesjes kwijt; blauw, groen, geel 
en oranje.  
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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!  
 
Te bestellen via de clubwebshop op www.vvelsendorp.nl  
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