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Algemeen Bestuur
Promoveren of degraderen?

In een normaal jaar zouden in de maand april en mei de

beslissingen vallen over de diverse competities. Zouden

we weer promoties hebben kunnen vieren? Of zouden

we degradaties moeten accepteren om deze vervolgens

ook te “moeten” vieren …? In de maand mei zijn er ook

altijd diverse clubactiviteiten zoals toernooien en seizoen

afsluitingen al-dan-niet met BBQ maar altijd met een

gezellig drankje. Met weemoed denken we terug aan de

periode dat dit allemaal nog “normaal” was. Maar

hoopvol kijken we vooruit dat we al deze mooie

momenten weer kunnen omarmen en met elkaar kunnen

gaan beleven.

Ook kijken we vooruit naar de start van de (nieuw)bouw

van onze accommodatie. De bouwcommissie verzet

bergen werk en ligt prima op schema en wat hun betreft

kunnen we direct na de zomer aan de slag. Toch is er nog

een “maar” aanwezig in de vorm van de “Flora en Fauna

wetgeving”. De komende maanden worden er nog

diverse onderzoeken verricht op de aanwezigheid van

vleermuizen en misschien zelfs wel een steenmarter ….!

Op gezette tijden worden daarom door externe

deskundigen bezoekjes afgelegd om de mogelijke

aanwezigheid van deze diertjes op ons sportpark te

controleren. Zelfs de inzet van cameravallen is onderdeel

van dit onderzoek. We kunnen daarvan vinden en denken

wat we willen maar we krijgen pas toestemming om te

gaan bouwen als de regels van deze wetgeving volledig

zijn nageleefd.

Enerzijds is het natuurlijk prachtig om een mooie flora en

fauna in de directe omgeving te hebben maar anderzijds

lopen/vliegen ze onze plannen nu (mogelijk) wel in de

weg waardoor vertraging dreigt…!

Zou het helpen om een bordje op te hangen met de

tekst: “volgend jaar zijn jullie weer van harte welkom op

ons promotie- of degradatiefeestje maar voor nu het

vriendelijke verzoek om een poosje het sportpark te

verlaten. Dat hebben wij namelijk ook 1½ jaar

gemoeten”. 

Caspar van den Brandt,Voorzitter omni SC Elshout.
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beleving rondom het voetballen is van groot belang

voor ons welbehagen.

q Maar, maar, er gloort weer een sprankje hoop. Ik wil

niet te vaak in herhaling treden, ik heb al vaker jullie

moed in gesproken maar het zit er toch echt aan te

komen. We moeten ons focussen op een nieuw

seizoen, wij als bestuur, de diverse commissies en

zeker jullie als leden!

q Met zijn allen moeten we vooruit kijken en oude

“normale” belevingen weer nieuw leven inblazen.

Ik kijk er nu al naar uit, U ook?

Frie

Van de bestuurstafel (mei 2021)
q We zitten inmiddels alweer op half mei, normaal

gesproken een periode van het jaar waarin we

denken aan allerlei toernooien, stratentoernooi,

onderling toernooi, toernooien bij andere clubs,

Elshout /Nieuwkuykdag (of andersom) en wat al niet

meer. Ook een periode waarin de beslissingen vallen,

kampioenen, bekerwinst of nacompetities.

q Allemaal mooie, spannende evenementen waarbij

het op het sportpark gezellig druk is en de bierkraan

overuren draait. Allemaal ook momenten die goed

zijn voor ons welbehagen.

Niets is er meer te beslissen dit seizoen bij de

senioren. Een poging om nog aan een regiocup deel

te nemen is inmiddels ook al vervlogen. Het is te

hopen dat er bij de jeugd nog wel zo iets kan

doorgaan. Het zou natuurlijk erg mooi zijn, want

naast de trainingen is de beleving van wedstrijden

toch het allermooiste.

Alles heeft te maken met de maatregelen die ons

opgelegd zijn. Enerzijds begrijpelijk natuurlijk maar

anderzijds wel met een enorme impact op onze

“normale”manier van leven. Sporten, in ons geval

voetballen, hoort daar absoluut bij. Niet alleen het

sporten op zich maar zeer zeker ook de sociale
3
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HET ultieme scenario bestaat niet. We zullen in overleg

met ons kader het meest acceptabele scenario moeten

kiezen en hopen (rekenen) na deze keuze op ieders

begrip. 

In vervolg hierop: kent u nog iemand die wil gaan

voetballen, een rol als trainer/leider wil vervullen of op

een andere manier een bijdrage wil leveren laat het dan

horen!

Maak er een mooie afsluiting van het seizoen van. En

vergeet niet je leider en trainer even welgemeend te

bedanken voor zijn/haar inzet dit jaar!

Groet Marcel
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Jeugd
Jeugd Jeugd

Jeugd Uit de jeugdhoek
door de jeugdvoorzitter

Het (vreemde) seizoen nadert zijn einde. Ondertussen is

duidelijk dat er dit jaar definitief geen wedstrijden meer

gespeeld gaan worden. Wel kunnen we tot uiterlijk eind

juni blijven trainen, daarna worden de resterende velden

onder handen genomen om begin september weer

gereed te zijn. Veel teams doen dit fanatiek, ook (extra)

trainingen op zaterdag. Mooi dat onze leiders en trainers

dit met veel enthousiasme faciliteren. In juni proberen we

op een zaterdag nog een carrousseltraining voor alle

teams te organiseren. 

Ondertussen zijn we de puzzel voor komend seizoen

weer aan het leggen. Deze puzzel heeft al veel uurtjes

gekost, is voor gevorderden en is lastiger dan ooit.

Passende aantallen per elftal, persoonlijke wensen,

vriendjes en vriendinnetjes, etc etc. Diverse scenario’s

zijn uitgewerkt, met allemaal andere voor- en nadelen.

21 mei Marianne Ossenblok/de Laat

22 mei Mieke van Rooij 

23 mei Meike Klijn

23 mei Hans Klijn 

24 mei Jolanda van Noije

24 mei Wilbert Theunissen

25 mei Tom van Herwijnen

26 mei Gijs Klerks

27 mei Kees Mooyman

29 mei Piet Verdijk

30 mei Teun Vrijhoeven

1 juni Gijs de Kort 

1 juni Fried Smits

2 juni Joost Kwetters

5 juni Henk van der Lee

6 juni Cathy van Delft 

7 juni Hans van Heist 

7 juni Mike Kolmans

11 juni Toon Kuijpers

12 juni Wim Kolsters

14 juni Maison van Venrooij 

15 juni Wessel Schoenmakers

17 juni Hilde Beekmans

17 juni Bart Pulles

20 juni Remco Dirks

20 juni Sebastiaan Dirks

20 juni Arjan van Mook

20 juni Fenna van de Wiel

21 juni Leo Klerks

22 juni Cas Schoenmakers

23 juni Kevin Adriaanse

25 juni Teun Muskens

25 juni Peter Veltman

25 juni Lieke Vissers

26 juni Gerard van der Aa 

26 juni David van Mook

26 juni Peter Waarts

28 juni Jort Sluis 

29 juni Stefan Fleuren

29 juni Paul van Rooij 

30 juni Wouter van Drunen

30 juni Rick de Kort 

Verjaardagen 
De afdeling voetbal feliciteert de volgende jarige leden
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Kleurplaat
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Van de bestuurstafel in mei 2021
De nieuwe leden voor deze maand zijn:

Bregje de Peffer (aspirant-lid)

Tom Faas (aspirant-lid)

Renske Scheepjes (aspirant-jeugdlid)

Kristel Flipsen 

Door het wegvallen van DS4 hebben de volgende dames

zich ingeschreven bij de recreanten:

Gitte Lommers

Floor Lommers

Anne Coenen

25 mei Noor van de Wiel  

26 mei Maureen van Hulten  

29 mei Sharon van Rooij  

29 mei Lisa Schoenmakers  

30 mei Britt de Bont  

30 mei Dave Thomassen  

8 juni Renske Klijn  

11 juni Floor van den Assem

13 juni Evy van Hulten  

14 juni Jikke van den Besselaar 

15 juni Jeroen Akkermans

15 juni Lieke van Beurden  

15 juni Sandra van Beurden  

15 juni Sanne Fleuren  

15 juni Fenna Schoenmakers  

16 juni Kim van Beurden  

16 juni Monique van Sambeek-Kempenaars  

16 juni Annemoon Schellekens  

17 juni Sandra de Man  

18 juni Anouk van der Aa

20 juni Nico Pol  

20 juni Laura van Sambeek  

22 juni Lynn Schoenmakers  

23 juni Jacqueline Musch-van Engelen 

24 juni Lisa van Engelen  

24 juni Sophie Vugts  

25 juni Corina Lommers  

26 juni Demi Jonkers  

29 juni BentheDamen  

Verjaardagen mei-juni
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Na 21 jaar JdL bouwbedrijf heeft Jos de Laat zich inmiddels geheel toegelegd 

op het keuren van nieuwe en bestaande woonhuizen. 

Hij wil in 2021 fris opstarten en heeft een zeer aantrekkelijke actie.

Voor leden van S.C. Elshout geeft JdL Bouwadvies 25% korting op het opleveren van

een nieuwbouwwoning en ook 25% korting op een aankoopkeuring (incl NHG) van een

bestaande woning,

Voor meer informatie neem gerust contact op met Jos of neem een kijkje op

www.jdlbouwadvies.nl voor zijn werkzijze en verdere informatie.

info@jdlbouwadvies.nl

jos.de.laat@jdl-bouwkundige-keuring.nl
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Nieuwe Shirts voor de C jeugd 
van Groentekwekerij De Naulanden

Zondag 2 mei heeft de C jeugd nieuwe shirts

overhandigd gekregen van Kwekerij De

Naulanden. 

Het team was er na heel lang wachten zeer

blij mee, dat het toch eindelijk goed gelukt

was met de levering van de shirts.

We bedanken de familie van Rooij voor hun

gulle gave en met een mooie bos bloemen

hebben we de foto kunnen nemen.

Bedankt
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Nieuwe Shirts voor de F jeugd van Willemse Metaalwerken 
Op zaterdag 24 mei heeft de F jeugd de nieuwe shirts overhandigd

gekregen van Willemse Metaalwerken.

De F jeugd was er zeer blij mee met deze mooie shirts en ook hiervan een

foto. 

Bedankt! 
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Beachtraining 
Soms zit het tegen ...en soms zit het mee en afgelopen

zondag 2 mei hadden we geluk.

Het was koud maar droog en zowaar de zon scheen, het

beachveld was leuk aangekleed. En het mag gezegd

worden we hadden een geweldige opkomst, heel veel van

onze meiden vonden dit een erg leuke afwisseling en dat

bleek wel.

De eerste groep E en D jeugd stond al om 10 uur te

trappelen in het koude zand. Sanne mocht proefdraaien

en blote voeten was goed te doen. Na de warming-up en

wennen aan de zachte bal met wat leuke gooioefeningen

kon trainster Eline haar moeilijke pirouette voordoen.

Het plezier stond voorop en dat straalde eraf, maar die

pirouette viel nog niet mee. Volop hilariteit en vallen in

het zand, zeker als je dan ook nog in het goal moet

gooien.

Na de jongste jeugd kwam de C en de B jeugd, en ook

hier fanatieke lol met de oefeningen. 

Maar voor beide groepen was toch het onderlinge

partijtje het leukste om alle geoefende skills toe te

kunnen passen.

Als afsluiter was er de shoot-out waarbij ook Maarten

zich nog even van zijn beste kant kon laten zien en ook

met een sierlijke duik in het zand belandde.

Zondag 9 mei is er weer een training waarbij het

vliegertje getraind gaat worden.
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WE MOGEN WEER! (Hoogst waarschijnlijk)
Als jullie dit clubblad lezen, is het duidelijk of we weer

mogen binnen gymmen. 

Wat hebben we jullie na al die maanden thuis zitten

gemist! We kijken er enorm naar uit om jullie allemaal

weer in de gymzaal te zien. Als jullie de spieren alvast wat

willen opwarmen, hebben we hier nog een paar leuke

spelletjes.

Voor de peuters een dobbelspel met een leuke beweging.

Gooi met een dobbelsteen en kijk op het plaatje welke

beweging erbij hoort.

De kleuters kunnen (met hun ouders) aan de hand van

een ganzenbord leuke oefeningen doen. Gooi met twee

dobbelstenen en zet het aantal geworpen ogen vooruit,

kijk welke oefening erbij staat en voer deze uit.

De dames hebben de spieren waarschijnlijk al lekker

opgewarmd door middel van het touwtje springen. Zij

kunnen in de gymzaal hun vorderingen aan elkaar laten

zien en kijken wie het het langste vol kan houden. 

Hopelijk zien we jullie snel weer in de gymzaal!
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Verjaardagen gym, In de maanden mei en juni eliciteren wij

21 mei Martha Klerks

24 mei Suus van Son

12 juni Doortje v.d. Aker

25 juni Ank van Delft

Allemaal van Harte Gefeliciteerd!!!

Zijn we jouw verjaardag vergeten te

vermelden, of staat de datum verkeerd

vermeld, geef het dan even door aan het

secretariaat gymnastiek@scelshout.nl



Algemeen Bestuur
Voorzitter
Caspar van den Brandt  0416-377726
Secretaris
Albert van der Sanden  0416 377633
Penningmeester
Bertie Wolfs  0416 373045
Overige bestuursleden:
Doroté Moonen 0416 382266
Fried Smits 06-13736280

Bestuur Voetbal
Voorzitter
Fried Smits 06-13736280
Secretaris  
Kees van den Hoven  0416 378211
Penningmeester
Jan Klerks  0416 378725
Wedstrijdsecretariaat, hoofd kantine
Jos van den Hoven  0416 379330
Accommodatie, kantinezaken
Gerard Verhoeven  0416 377349
Elftalbegeleiding
vacature
Accommodatie en algemeen 
Stef de Wit        06-83173817
Algemeen en omni
Bertie Wolfs      0416-373045

Jeugd bestuur voetbal
Voorzitter
Marcel Vrijhoeven 06-41576697
Secretaris en wedstrijdsecretaris
Kees van den Hoven 06-23459820
Penningmeester
Jos van den Hoven 06-12203480
Technisch beleid + notulen
Christ Klerks 06-12603178
Technisch beleid + toernooien
Stan Muskens  06-37142853
Technisch beleid
Berry Kuijpers 06-38132715
Algemeen (o.a. kantine en kleding)
José van Uden  06-10608727
Activiteiten en divers
Rene Damen  06-52014687
Jeugdafgevaardigde

vacature

Bestuur handbal
Voorzitter
Albert van der Sanden  0416 377633
Secretaris
Linda van Beurden   06-30054447
Penningmeester
Ed van Delft 06 33773282
Jeugdbestuurslid
Jeanne de Man  0416 373956
Scheidsrechterzaken:
Wendy van Hulten  0416 377508
Technische Zaken:
Gerard de Wit  0416 377574
Wedstrijdsecretariaat
Eline Dekkers

Bestuur gymnastiek
Voorzitter
Doroté Moonen 0416 382266
Secretaris
Helen Schwartzmans 06-45532222
Penningmeester
Patricia Wolfs  0416 379767
Overige bestuursleden:
vacature

Commissie tennis
Anneke van Pelt  06-83170581  
Maria Jehoel  0416 373422

INFORMATIENUMMERS
Sportpark “Den Donk”

Dekkerseweg Elshout

Tel. 0416 374458

Contributiebetaling gymnastiek
Regiobank: 

NL16RBRB0655237364

Contributiebetaling handbal:
Regiobank:  

NL38 RBRB0655237356

Contributiebetaling tennis:
Regiobank: 

NL02RBRB0692413545

Contributiebetaling voetbal:
Regiobank: 

NL25RBRB0658621726
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