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Algemeen Bestuur
Feestdagen!?

Het jaar is weer bijna om …. Het einde van een jaar is

een mooi moment om even om te kijken. 2019 was een

jaar van het 50 jarig bestaan van de afdeling voetbal en SC

Elshout omni als heel erg mooi hoogtepunt. Maar 2019

was ook een jaar met (persoonlijke) dieptepunten zoals

ernstige ziekten en het overlijden van mensen die ons

dierbaar waren. Voor de mensen die hiermee

geconfronteerd zijn worden de feestdagen minder

feestelijk. Momenten om daar ook bij stil te staan! Er zijn

mensen die de feestdagen noodgedwongen in

eenzaamheid doorbrengen. Die liever gezelligheid hadden

willen ervaren maar daar om diverse redenen niet aan

toe (kunnen) komen. We zijn ons daar vaak onvoldoende

van bewust. Kijk daarom eens in je omgeving of je iemand

herkent die het misschien niet zo makkelijk heeft. Vaak is

een klein gebaar al voldoende om het verschil te maken.

Even samen een “bakske vatten” of een borrel drinken.

De winterstop en de feestdagen lenen zich hier prima

voor. De feestdagen zijn ideale momenten om samen
met familie en vrienden het leven te vieren! samen lol

maken en van elkaar genieten. Elkaar aandacht geven

waardoor het ook “van binnen” warm wordt! Doe het

voor die ander …. Doe het voor jezelf …. Doe het …..

gewoon omdat we het samen willen! Omdat we samen
SC Elshout zijn!

Ik wens iedereen fijne feestdagen en een veilige

jaarwisseling.

Caspar van den Brandt,

Voorzitter omni SC Elshout 

Van harte welkom bij
Nieuwjaarsreceptie, donderdag 2 januari

Vanaf 21.00 uur
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q Een mooi moment om onze dank uit te spreken aan

alle vrijwilligers en sponsoren. Allemaal dragen ze bij

aan de kracht van SC Elshout en daarmee zeker ook

aan de sfeer en het succes.

q Ik hoop dan ook dat we in 2020 op die zelfde voet

verder kunnen gaan. Wat cruciaal gaat worden in

2020 is de ontwikkeling van de nieuwbouwplannen.

Het zal een zeer mooie uitdaging worden maar

gesteund door de kracht van de leden, vrijwilligers,

sponsoren en een beetje medewerking van de

gemeente zal er uiteindelijk een prachtige nieuwe

accommodatie komen, zodat de toekomst voor

onze leden gegarandeerd blijft.

q Ik wens u allen fijne feestdagen toe en ik hoop u te

treffen op de nieuwjaarsborrel op 2 januari in de

“kantine”. Op naar een bruisend 2020

Groetjes, Frie

Van de bestuurstafel (december 2019)
q Bijna winterstop, nog even wat zaakjes afhandelen.

Nog een laatste training of wedstrijd of nog gauw

wat regelen en dan, dan is het alweer Kerstmis. Wat

is het weer snel gegaan in 2019. Het wordt toch

echt wel tijd voor wat rust. We hebben het wel

verdiend.

q Als we terugkijken, dan springt ons 50 jarig jubileum

er toch echt wel duidelijk boven uit. Al die

activiteiten en feestmomenten zullen nog lang in ons

geheugen blijven staan. Wat hebben we genoten en

wat hebben we weer laten zien dat SC Elshout meer

is dan alleen een sportclub. Het is zeer zeker ook

een ontmoetingsplaats en het heeft daarom ook een

sociale functie. De kantine is daarin natuurlijk de

spil, het hart van de club. Daar wordt gebuurt,

geouwehoert maar ook leed gedeeld, gevierd en

gefeest.” Het kan er zo gezellig zijn “wordt vaak

gezegd.
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Jeugd
Jeugd Jeugd

Jeugd Uit de jeugdhoek
door de jeugdvoorzitter

Beste allemaal,

Wanneer jullie dit lezen zitten we in de winterstop en

hebben we de feestdagen voor de boeg. We hebben als

club een mooie eerste helft van het seizoen 2019-2020

achter de rug, waarin alle elftallen leuk hebben

meegedaan en ontwikkeling hebben laten zien. Hopelijk

kunnen we dit na de winterstop doorzetten.

Op zaterdag 7 december hebben we de onderlinge F-

pupillennajaarcompetitie afgesloten. Hierbij was SC

Elshout gastheer voor de oudste F pupillen (JO-9). Na

een aantal spannende wedstrijden was het in de kantine

een gezellige en ook drukke bedoeling (de

bouwcommissie moet maar eens nadenken over een

grotere kantine). Dankzij ons vaste frietbakteam en

coördinerende bestuursleden kon iedereen zijn buikje

vol eten. Tijdens de prijsuitreiking werd stilgestaan bij

respect op en rondom het veld, een vraagstuk waar we

helaas ook bij onze jongste jeugd mee te maken hebben.

Bij het verdelen van de prijzen werd ons team RKC

zowel in de competitie als bij de penalty’s tweede. Onze

andere teams De Graafschap (JO-7) en Dortmund (JO-6)

hebben zich ook goed getoond in het najaar en sloten af

bij respectievelijk Baardwijk en RKDVC. Na de

winterstop zal Dortmund onder de naam Heerenveen

doorstromen naar de 6x6 variant, waarmee we weer een

echte Elshoutse derby op het programma hebben staan

(De Graafschap - Heerenveen). Komt dat zien!

Een week eerder werden de voetbal, handbal en gym

weer vereerd door een bezoekje van de Sint. Erg fijn dat

hij met zijn gevolg weer ruim de tijd had genomen om bij

5

ons in het Rad aanwezig te zijn. Maar ook erg fijn dat

betrokken ouders de organisatie weer tot in de puntjes

hadden verzorgd. De club dat ben jij!

Verder lopen de voorbereidingen van de Jumboplaatjes-

actie volop. Met militaire precisie worden foto’s ingepland

en (door Danielle) genomen, waarbij wordt gestreefd

naar een ‘spik en span’ resultaat. Ik voorzie vanaf maart

2020 een hype in Elshout en omstreken!

Ook niet ongenoemd mag blijven dat een paar

jeugdspelers zich bekwamen in het scheidsrechtervak. De

afgelopen periode hebben ze stage gelopen bij

wedstrijden van de pupillen en zijn daarbij passend

begeleid. Erg fijn dat deze jongens enthousiast zijn en hier

tijd in willen steken.

Tot slot wil ik iedereen vragen om gehoor te geven aan

de oproep om een bijdrage te leveren aan de garderobe

in het Rad. Voor onze jeugdafdeling een belangrijke

inkomensbron en met een avondje helpen zijn we erg

geholpen. Meld je bij Frie en/of René!

Ik wens iedereen een fijne winterstop, fijne feestdagen en

veel energie om daarna weer van start te gaan.

Groet Marcel
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In het zonnetje: Toon Kuijpers
Als club zijn we trots op onze vrijwilligers. Het
wordt veelal als vanzelfsprekend ervaren dat ze er
zijn. Maar zonder deze mensen kan de club niet
bestaan en kan onze jeugd niet sporten. Daarom
zetten we maandelijks een vrijwilliger extra in het
zonnetje.

Een echte duizendpoot die al zich al vele jaren inzet voor

zowel de jeugd als de senioren van onze club. Toon is

iemand die altijd klaar staat om mee te helpen waar nodig.

Naast zijn kinderen voetbalt inmiddels ook zijn kleinzoon

op zaterdag zijn wedstrijdjes, en dat zal betekenen dat we

Toon nog vele jaren op het sportpark zullen zien. 

Hoe ben je bij SC Elshout betrokken geraakt?
Bertie van der Heijden heeft me in 1980 gevraagd om met

uitwedstrijden mee te rijden naar de clubs. Dit was het

team waar Eugene in speelde. Bertie woonde langs Betsie

en ze zochten nog een leider voor het voetbalteam van

Eugene. In 1981 ben ik hiermee begonnen en heb vanaf dat

moment altijd iets gedaan voor de club.

Waarom ben je vrijwilliger geworden bij SC
Elshout?
Ik vind het leuk om me in te zetten voor een vereniging.

Er was veel vraag naar vrijwilligers en ik was ook al

vrijwilliger bij mijn vorige club O.K.S.V uit Overlangel.

Wat heb je allemaal gedaan aan vrijwilligerswerk
voor de club?
Wat niet, haha. Na het leiderschap ben ik trainer/leider

geweest van vrijwel alle elftallen waarvan de meeste jaren

bij de selectie. Heb ongeveer 25 jaar in het bestuur

gezeten en was hiervan 16 jaar de jeugdvoorzitter. De

laatste jaren ben ik de leider van Dames 1 samen met

Jolanda en Hans.

Wat vind je zo leuk aan het
vrijwilligerswerk dat je doet
voor ons clubke?
Het betrokken zijn bij de club. Ook

het buurten op zondagochtend is erg

gezellig.

Wat zijn je leukste ervaringen/anekdotes?
De promotie in 2002 bij het eerste elftal waarmee we met

een super elftal zijn gepromoveerd naar de 4e klasse. In

2000 hebben we een wedstrijd georganiseerd tegen RKC

Waalwijk. Dat was een hele leuke ervaring. Ook de

penalty-finales bij de jubilea zijn me altijd bij gebleven met

als hoogtepunt de komst van Patrick Lodewijks.

Een aantal jaar geleden ben ik als eerste benoemd tot Lid

van Verdienste van de voetbalclub. Dit was een grote

verrassing op het feest van de dames-afdeling.

Wat zou je willen meegeven aan de leden?
De woorden samenhorigheid en sportiviteit welke in ons

clublied staan vind ik erg belangrijk. Blijf samen naar de

club komen en laat je teamgenoten niet in de steek.

Aan wie zou je het zonnetje willen doorgeven?
Hans van Gestel. Hans is al 11 jaar de vaste grensrechter

van het damesteam.

Toon, als club zijn we heel blij met jouw inzet en we
hopen elkaar nog lang tegen te komen.
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Verjaardagen 
De afdeling voetbal feliciteert de volgende jarige leden

20 december Wessel van Delft 

24 december Job Simons

25 december Jan-Willem van Bokhoven 

25 december Siem van Hulten

25 december Max van Keulen

25 december Tonnie Vermeulen

26 december Diedi Muller

26 december Youri Sterk

27 december Charlie Lisay

28 december Pleun van Venrooij 

29 december Michel van Dijk

30 december Mandy Timmermans

31 december Yavi van Berkel

31 december Willem Jongen

2 januari Roniek van Dijk

5 januari Tibbe van den Besselaar

6 januari Caspar van den Brandt

8 januari Joep Moonen

9 januari Tim van Heesbeen 

10 januari Bas van Venrooij 

11 januari Gerko Mulder

11 januari Leona van de Wiel

13 januari Isa van Bokhoven

13 januari Jordy de Wit

14 januari Julian Aerts

14 januari Cipriaan Maes

14 januari Kris Pulles

14 januari Tom Verdijk

15 januari Andres van Dijk

16 januari Jos van Hulten

16 januari Gijs Simons

16 januari Stef de Wit

18 januari Luc van Noort

19 januari Kayleigh Hendriks

19 januari Jos van Sluisveld 

19 januari Marcel Vrijhoeven

20 januari Niels van Iersel

20 januari Stijn Muskens

21 januari Lauri Mommersteeg

23 januari Wout Brok

25 januari Johan van Mook

25 januari Sjef van de Wiel

26 januari Bas van Heesbeen 

26 januari Berry Kuijpers

29 januari WillemJan de Kort 

30 januari Mike Verschure

31 januari Wim de Man 

Jeugdtoto 2019
De Jeugdtoto 2019 kende voor de afdeling voetbal een

tevreden verloop met een opbrengst die net iets minder

was dan vorig jaar. Dankzij de inzet van de vele verkopers

was er wekelijks een mooie inzet. Hierdoor werd er in 6

weken, samen met de afdeling handbal, een bedrag

opgehaald van € 8.689,30 wat net iets minder was dan

vorig jaar.

Dit jaar hadden we gelukkig weer enkele fanatieke

jeugdverkopers die hun beste beentje voorzetten en

wekelijks een mooi bedrag wisten op te halen. Tom

Schwartzmans verkocht iedere week voor minimaal 

€ 100,- aan toto’s en haalde zo het zeer mooie bedrag

van € 652,50 op in 6 weken.

Ook de seniorenteams lieten zich van de goede kant

zien. 2 teams wisten in 6 weken tijd voor meer dan 

€ 600,- per team te verkopen. 

Bij dezen bedanken we dan ook alle jeugdverkopers en

de teams voor hun inzet.

Natuurlijk mogen we de kopers ook niet vergeten. Door

hun steun kunnen we weer de nodige activiteiten voor

onze jeugdleden uitvoeren. Kopers ook bedankt.

Onderstaand vermelden wij nog de beste jeugdverkopers

van de afdeling voetbal.

De meeste zijn ondertussen al beloond voor hun inzet.

1. Tom Schwartzmans € 652,50

2. Robin van Hensbergen € 137,50

3. Jesper Schoenmakers € 120,00

4. Jordy Smits € 100,00

5. Isa van Bokhoven € 81,50

6. Luc Smits €   50,00
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SC Elshout JO8-1 krijgt nieuwe shirts
De JO8-1 van SC

Elshout zijn dit jaar

voorzien van nieuwe

shirts, gesponsord door

Knockx (van der Lee)

uit Drunen . De shirts

zijn onlangs door de

sponsoren uitgereikt

aan het team.

SC Elshout JO7-1 krijgt nieuwe shirts

Ook de JO7-1 van SC Elshout

hebben dit jaar nieuwe shirts om

in te spelen, gesponsord door

dierenpension en trimsalon

Annemiek uit Heusden. De shirts

zijn vorige week in het bijzijn van

de sponsor uitgereikt aan het

team.

Het jeugdbestuur van SC Elshout

bedankt de sponsoren voor het

mogelijk maken de teams van

nieuwe shirts te voorzien. 
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Deze boetes zullen door de betrokkenen moeten

worden betaald en dus niet door SC Elshout.

Geldt dit alleen voor sportverenigingen?
Nee, dit gaat ook gelden voor andere verenigingen. En

natuurlijk ook voor de horeca, supermarkten, slijterijen,

scholen etcetera.

Besteedt de gemeente aandacht aan deze nieuwe
wet en de verandering dat het eigenlijk niet
normaal is als je voor je 18e drinkt?
In de gemeente Heusden worden ook het komend jaar

een aantal initiatieven genomen om de nieuwe wetgeving

en de campagne kracht bij te zetten. Verschillende

partijen worden daarbij betrokken, zoals de horeca,

scholen en ook de sportverenigingen. Ook zullen

jongeren onder 18 jaar en hun ouders geïnformeerd

worden over de boete die nu ook aan gebruikers zelf kan

worden gegeven. De gemeente vindt het een

gezamenlijke verantwoordelijkheid om te voorkomen dat

jongeren onder 18 jaar alcohol kopen en drinken.

Met vriendelijke groeten,

Caspar van den Brandt

Voorzitter omni SC Elshout 13

ALCOHOLBELEID SC Elshout December 2019
Sinds 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor alcohol

18 jaar. Dat betekent dat sportkantines (maar ook

supermarkten, slijterijen en horeca) geen alcohol

mogen verkopen aan mensen onder de 18 jaar. Wie

zelf onder de 18 is, mag geen alcohol bij zich hebben

of drinken in openbare ruimten. Daar vallen

sportverenigingen onder, maar ook de straat, het

café, parken, buurthuizen enzovoorts. Aansluitend op

de wet heeft de gemeente de lokale verordening

aangepast die onze vereniging nodig heeft om alcohol

te mogen schenken.

Wat gebeurt er op onze vereniging?
Af en toe wordt er nog steeds alcohol geschonken

aan leden en bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar.

Om deze reden willen we een altijd zaken onder de

aandacht brengen:

• Het is niet toegestaan alcohol te kopen voor

een jongere die nog geen 18 jaar is;

• De regels zijn zichtbaar bij de bar;

• Het zelf meenemen van alcoholische dranken

is (nog steeds) niet toegestaan;

• Ons kantinepersoneel zal bij twijfel over de

leeftijd vragen naar een identiteitsbewijs.

Controle door de gemeente Heusden
De gemeente Heusden controleert of verenigingen zich

aan de wet houden. Onze vereniging kan een boete

krijgen wanneer wij toch alcohol verkopen aan leden en

bezoekers onder de 18 jaar. Ook kunnen jongeren onder

de 18 jaar die op het terrein of in de gebouwen van de

vereniging alcohol bij zich hebben, een boete krijgen, ook

als het flesje of blikje gesloten is. Zij hebben dan alcohol

in hun bezit in de openbare ruimte en dat is strafbaar

onder de 18 jaar. Onze vereniging moet zich natuurlijk

aan de wet houden. En wij als SC Elshout willen de

boodschap dat het normaal is om onder de 18 jaar geen

alcohol te drinken van harte ondersteunen. Wij

verwachten dat alle leden en bezoekers hun

medewerking verlenen en begrip en support tonen aan

ons kantinepersoneel die dit mede uit moeten voeren.

Hoe hoog zijn de boetes?
Boete voor alcoholbezit alcohol onder 18 jaar
Ben je onder de 18 en word je betrapt met alcohol op

een openbare plek? Dan loop je risico op een taakstraf of

een boete. Deze boete is € 47,50 als je tussen de 12 en

16 jaar bent. Ben je 16 of 17 jaar? Dan is de boete € 95.

De boetebedragen zijn exclusief administratiekosten.
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Van de bestuurstafel (december 2019)

Nieuw lid 
Deze maand is Bibi Sterk bij de club gekomen. Ze gaat bij de F jeugd spelen. We wensen haar veel succes 

De B meiden in het nieuw
Trainingsshirts gesponsord door Kwekerij de Bron uit Elshout. Jan super bedankt. De meiden en hun begeleiding zien

er weer super netjes uit
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Graag 

verzorgen 

wij uw 

gourmet-

en steengrill-

schotels.

Eindstanden veldcompetitie 
Afdeling zuidoost - Seizoen 2019/'2020

Dames Senioren najaar Poule ZO-BR DS-02 V

GS PT WN GL VL VR TG
1 Blauw Wit DS1 4 8 4 0 0 88 - 36 52

2 E.H.V. DS1 5 8 4 0 1 ## - 70 95

3 Wittenhorst DS1 4 6 3 0 1 56 - 54 2

4 Lido DS1 5 4 2 0 3 80 - ## -42

5 SVVH DS1 5 2 1 0 4 61 - 73 -12

6 Elshout DS1 5 0 0 0 5 36 - ## -95

Dames A-Jeugd najaar Poule ZO-BR DA-02 V

GS PT WN GL VL VR TG
1 Goodflooring/H.M.C. Raamsdonksveer DA1 3 6 3 0 0 70 - 38 32

2 Elshout DA1 3 4 2 0 1 53 - 46 7

3 DOS'80/Olympia'89 DA1 3 2 1 0 2 50 - 45 5

4 United Breda/Orion R DA1 3 0 0 0 3 36 - 80 -44
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Dames B-Jeugd najaar Poule ZO-BR DB-04 V

GS PT WN GL VL VR TG
1 DOS'80/Olympia'89 DB2 5 10 5 0 0 78 - 37 41

2 Avanti DB1# 5 6 3 0 2 61 - 56 5

3 Elshout DB1 5 6 3 0 2 56 - 52 4

4 GHV DB1 5 4 2 0 3 68 - 76 -8

5 White Demons DB1 5 2 1 0 4 56 - 61 -5

6 Roef DB1# 5 2 1 0 4 59 - 96 -37

D-Jeugd najaar Poule ZO-BR D-02 V

GS PT WN GL VL VR TG
1 United Breda D1# 4 8 4 0 0 65 - 49 16

2 Internos D1# 4 6 3 0 1 83 - 62 21

3 Groene Ster D1 4 4 2 0 2 46 - 50 -4

4 RED-RAG/Tachos D1# 4 2 1 0 3 59 - 61 -2

5 Elshout D1# 4 0 0 0 4 32 - 63 -31

D-Jeugd najaar Poule ZO-BR D-12 V

GS PT WN GL VL VR TG
1 Avanti D2 4 7 3 1 0 79 - 45 34

2 Elshout D2 4 7 3 1 0 62 - 31 31

3 O.H.C. '01 D1 4 4 2 0 2 44 - 54 -10

4 Dongen D2# 4 2 1 0 3 38 - 55 -17

5 Avanti D3 4 0 0 0 4 13 - 51 -38

E-Jeugd najaar Poule ZO-BR E-09 V

GS PT WN GL VL VR TG
1 R.H.V. E1# 5 10 5 0 0 85 - 27 58

2 handbalshop.nl/Witte Ster E1 5 8 4 0 1 ## - 47 77

3 Avanti E2 5 6 3 0 2 60 - 60 0

4 Desk E1 5 4 2 0 3 38 - 73 -35

5 Elshout E1 5 2 1 0 4 26 - 78 -52

6 Blauw Wit E2 5 0 0 0 5 28 - 76 -48

F-Jeugd najaar Poule ZO-BR F-02 V

GS PT WN GL VL VR TG
1 Avanti F1 4 8 4 0 0 89 - 22 67

2 Dongen F1# 4 5 2 1 1 58 - 57 1

3 Elshout F1 4 4 2 0 2 38 - 39 -1

4 Desk F1# 4 3 1 1 2 34 - 47 -13

5 RED-RAG/Tachos F1 4 0 0 0 4 8 - 62 -54



Vol vertrouwen vertrok de Dames 3 op zondagochtend

27 oktober om de eerste punten van het seizoen binnen

te gaan slepen. De tegenstander deze vroege ochtend

was de Dames 2 van Aristos. Een fanatiek en

geroutineerd team die altijd garant staan voor een goede

pot handbal.

Met een wedstrijdbal gesponsord door de Regiobank

Elshout waren de dames er klaar voor. Ze begonnen de

wedstrijd sterk, goede aanvallende acties en sterk

verdedigend. De communicatie liep goed en

de ballen kwamen aan. Dit resulteerde in een18

Achilles '95 - Elshout DS3
Op de (erg) vroege zondagmorgen stond er

een wedstrijd tegen Achilles '95 gepland. Vol

goede moed vetrokken we met een bal

gesponsord door de AMC Groep naar

Veldhoven. Na enkele minuten te hebben

gespeeld bleek het wellicht mogelijk onze

eerste 2 punten mee naar huis te nemen. Er

stond een 2-0 voorsprong op het

scorebord. Helaas wist Achilles langs zij te

komen qua score door enkele goede

schutters. In de tweede helft veranderde de

sfeer in het veld. Achilles was het niet vaak

eens met de beslissingen van de

scheidsrechter wat bij hen voor zichtbare

onvrede zorgde. Gelukkig bleven wij ons

eigen spel spelen en hebben we gestreden

voor wat we waard waren. Uiteindelijk was

het Achilles die aan het langste eind trok en

met 19-11 de winst binnensleepte.

Moegestreden hebben we nog genoten van

onze traditionele bitterballen waarna we

alsnog voldaan naar Elshout zijn

teruggekeerd.

Aristos Dames 2 – SC Elshout Dames 3
mooie voorsprong 3-8 na de eerste 15 minuten.

Daarna begon het tij te keren, de wedstrijd werd harder

en Aristos kwam puntje voor puntje dichterbij. Waarbij

de scheidsrechter ietwat dubieuze keuzes maakte.

In de 2e helft bleef het knokken voor ieder punt, waarbij

het niet hielp dat de Dames twee penalty’s miste. Al met

al een fanatieke pot die is geëindigd in een 16 – 16

gelijkspel. Het eerste punt is binnen maar het hadden er

meer kunnen zijn.

Op naar de eerste winst op zondag 10 november!



De Sprint/Niobe DS4 – SC Elshout DS3
Op zondagochtend 10 november

vertrokken wij vol goede moed naar

Deurne. Na een ruime drie kwartier

onderweg te zijn geweest, kwamen we

met de wedstrijdbal gesponsord door

@Roy's diner aan in de sporthal. De

scheidsrechter liet even op zich

wachten, maar met een invalscheids

voor de eerste 10 minuten begonnen

we aan de wedstrijd. De dames van De

Sprint/Niobe begonnen met een aantal

scherpe ballen in onze goal, waardoor

we vrij snel met een aantal doelpunten

achter stonden. Het scoren wilde bij

ons nog niet zo lukken, waardoor we

de rust in gingen met een achterstand

van 10-1.

In de tweede helft herpakten we

onszelf. De Sprint/Niobe wist minder

te scoren en wij wisten het net

inmiddels wel te vinden. Qua

doelpunten gingen we in het eerste

kwartier van de tweede helft zelfs

gelijk op! De achterstand was helaas te

groot, waardoor we de sportieve

wedstrijd na 60 minuten afsloten met

een verlies van 17-5.

Dames 3 – Jupiter
De Dames 3 van Elshout speelde afgelopen

zaterdagavond 16 november een spannende

wedstrijd tegen Jupiter, de nummer 3 uit de

poule.

De wedstrijd begon goed en al snel stonden

de dames van Elshout op een 2-0 voorsprong.

De goede start plus een bal gesponsord door

In den gekroonden hoed

http://www.gekroondenhoed.nl zorgde ervoor

dat de dames hoop hadden op de winst.

De tegenstander kwam echter op stoom en

een 2-0 voorsprong kantelde in een 2-5

achterstand. Maar het tij keerde en in de rust

was het 5-5. De teams waren aan elkaar

gewaagd..

In de 2e helft schakelde de dames van Elshout

op een zes nul verdediging wat goed werkte

tegen Jupiter. De stand bleef gelijk opgaan,

ondanks dat de Dames van Elshout veel de lat

raakten in plaats van het net.

Uiteindelijk eindigde de wedstrijd in een 9-10

in het voordeel van Jupiter.

Maar in de return winnen de dames van

Elshout zeker!!  
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aantal goals voor. Intussen was de supportersbus

geparkeerd en ging er nog een tandje bij om de

supporters niet teleur te stellen natuurlijk. Het probleem

zat in de verdediging, ze konden te makkelijk scoren.

In overleg met de wissels besloten we om een andere

verdediging te proberen. We gingen 6-0 staan zodat het

moeilijker was om er doorheen te komen en om de

tegenstander meer vanaf afstand te laten schieten.

Achteraf gezien een gouden idee! De eerste minuten was

het nog even wennen maar het verdedigen ging steeds

beter, zeker de 2e helft kwamen ze daardoor niet zo vaak

meer tot scoren. De supporters waren de kantine in

gedoken tijdens de rust en twijfelden of ze nog terug

zouden komen volgens mij, tenminste we speelden al

weer een tijdje toen ze hun plek weer in namen, een

goede keuze want we gingen als een speer. Naast het

prima verdedigen hadden wij het net ook al een aantal

keren gevonden. Haha, leuk hoor om te zien als het

lekker loopt bij ons en de tegenpartij er maar niet

doorheen kan komen. Uiteindelijk verloren we, maar de

2e helft speelden we gelijk (scoorden net zoveel als de

tegenpartij), dus hebben we het in het eerste deel helaas

al afgegeven, hmmm….had ik toch wat eerder moeten

zien om de opstelling aan te passen…..Ja, iedereen leert

nog steeds bij ons!

De eindstand was 27-15, het doel om onder de 30 te

blijven, terwijl we al 17 tegendoelpunten in de eerste

helft hadden was gehaald! Een super inzet van de dames

had in elk geval een leuke wedstrijd

tot gevolg! Super gespeeld meiden

ik vind het een eer om jullie op

deze manier te mogen coachen!

Hans.

9 november Roef DS1 – Elshout DS4
Deze week mochten we weer een uitwedstrijd spelen,

we mochten naar Moergestel naar de hal van Roef. De

wedstrijd was gepland op zaterdagavond dus moest er

wat geregeld worden met het werk zodat iedereen op

tijd kon verzamelen. Omdat we een aantal afmeldingen

hadden, had ik nog een keertje Maureen gevraagd om

mee te doen, na enige aarzeling wilde ze mee, ze brak in

januari haar bovenbeen in deze hal dus dat was wat

beladen. We waren wel blij met haar invalbeurt trouwens!

De hal was nog leeg, geen wedstrijden vooraf dus was het

ook lekker fris binnen! Mooie hal ook trouwens en zeker

de naastgelegen kantine. We kregen nog een leuke

verrassing, er kwam namelijk een bus met supporters

vanuit Elshout achter ons aan voor de broodnodige

aanmoedigingen! Een aantal ouders hadden samen

afgesproken om te komen kijken en namen daarvoor de

(bestel-) bus mee, haha. Erg leuk natuurlijk dat ze komen

kijken naar ons!

De scheids begon netjes op tijd (de supporters waren er

nog net niet) stipt om half 8 werd afgefloten.

We hadden een beetje een voorgevoel dat het een pittige

wedstrijd zou gaan worden. We speelden tegen DS1,

maar de grootste zorg was dat ze vorig jaar met DS1 nog

tegen onze DS2 gespeeld hadden….. we zetten toch de

stijgende lijn van de voorgaande wedstrijden voort door

goed tegenspel te bieden. Maar Roef was wel sterk en

vooral snel in de aanval. De snoeiharde doelpogingen

waren niet te stoppen, dus stonden ze redelijk vlug een
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19 december Natasja van den Nieuwenhuijzen-Ververs

21 december Gerard Beekmans

23 december Eefje Groenendaal

25 december Henriette van Noort-van Iersel

25 december Yfke Pullens

29 december Fleur van Sambeek 

29 december Jeanne de Man 

1 januari Manon Klerks

3 januari Arianne Vermeegen-Veldsink

10 januari Mark Ellson

11 januari Wendy van Hulten-Fitters

12 januari Daniek Klijn

14 januari Sanne de Hart

16 januari Emmy Turkenburg

22 januari Lotte van Bladel

24 januari Wies de Haan

28 januari Sien van den Assem

29 januari Inge van Noort

29 januari Pien Klerks

29 januari Myriam van Sluisveld 

30 januari Simone van de Pol

31 januari Britt Verbeek

Verjaardagen december-januari

17-11-2019 Elshout DS4 – HaBo ’95 DS4
Half november alweer, de tijd van de huiselijke

gezelligheid komt er weer aan! Vandaag was ik later

omdat eerst Sinterklaas ingehaald moest worden in

Elshout. Half november is ook de tijd van het “Muik Zat”-

tentfeest. Gezelligheid in de tentfeestensfeer zeg maar.

Sommige hadden daar enigszins last van dus werd ons

tempo een beetje aangepast.

Habo kwam met een jeugdig team met ook een vrij jonge

fanatieke coach, dus dat ging een zwaar potje worden.

Omdat Habo ook met Blauw-wit speelt mochten ze onze

hesjes gebruiken zodat iedereen wat beter het verschil

tussen de teams kon zien.

Voor de wedstrijd (na de wedstrijd heeft iedereen zo’n

rood koppie…) hebben we een foto gemaakt met de

wedstrijdbal gesponsord door @Installatiebedrijf H.

Keetels, dus alweer een sponsor gevonden, bedankt

daarvoor!

De scheids (Marloes ook jij bedankt!!) begon de

wedstrijd wat later, door een vervelende blessure in de

wedstrijd voor ons, dus ik heb maar weinig gemist. Ik had

al een opstelling gemaakt dus ze konden beginnen, alleen

was ik vergeten het wedstrijdformulier in te vullen,

gelukkig was Wendy aanwezig dus die heeft dat geregeld

(bedankt Wen!). Er waren een paar minuten verstreken

en ik zag dat we al een paar doelpunten achter stonden.

De tegenstanders waren erg fanatiek en scoorden er op

los.

Bij ons ging het wat minder, er werd zeker op de goal

gegooid, maar het wilde niet goed lukken om de bal

achter de keeper te krijgen.

Er was er één die dat wel voor elkaar kreeg, Bauke

scoorde maar liefst 4 keer. De ruststand was 4-16 een

niet te voorkomen achterstand. De coach van Habo

bleef erg fanatiek en schreeuwde zijn ploeg naar elke

doelpoging, bij een gemaakt punt werd dit nog eens

onderstreept door een vreugdesprong en

bijbehorende kreten als JAAAAAAAA en

HOPPAAAAAAA haha, het begon een beetje

vervelend te worden aangezien er niet zo veel meer

op het spel staat als je 12-13 doelpunten voor staat.

Dus bij een doelpunt van ons ging ik ook los

HOPPAAAAAA haha, het publiek deed ook al

mee…..voor de coach was het duidelijk, hij ging iets

minder ‘los’ als er weer een doelpunt viel. In de

slotfase beleefden we nog een hoogtepunt, Habo

mocht een 7-meter nemen (terecht overigens), maar

Lotte wist de bal te onderscheppen en dus een

doelpunt te voorkomen! Haha, geen hoppaaa….

Uiteindelijk werd het 10-33, helaas deze keer weinig eer

te behalen tegen een team dat gewoon beter was. Na de

wedstrijd heb ik nog even overleg gehad met onze vaste

supportersclub (ze waren er vorige week en nu ook

weer bij, dus dat kunnen we wel stellen toch?), we waren

het snel eens, het was geen haalbare kaart om tegen een

beter team en gezien onze fysieke toestand, een beter

resultaat te kunnen boeken. Supporters, leuk dat jullie er

weer waren, we zijn erg blij met jullie aandacht voor ons

teampje! Hans.



Zondagmorgen om 9.25 hadden we afgesproken te

verzamelen, we mochten naar Manual in Venray een klein

uurtje rijden. Sommigen zijn standaard 5 minuten te laat,

dus geduldig stonden we te wachten tot 9.30 uur. Toch

maar even gebeld voor de zekerheid…. Jajaa ik ben

onderweg klonk het wat afwezig aan de andere kant.

Oké, dan wachten we nog op je! Binnen een minuut

volgde een appje, kan iemand mij even oppikken thuis??

Onderweg betekende dus onderweg vanuit bed richting

de keuken om een boterham te pakken en dan vlug de

handbaltas op te pikken in de bijkeuken…..

Afijn, nadat we een stop hadden gemaakt en ze was

ingestapt kon de reis beginnen. Omdat we met 10 waren

(incl. coach) waren we met 2 auto’s gegaan dus was het

gezellig druk in de auto. Bij ons vielen er 2 na zo’n 15

kilometer in slaap, om wakker te worden toen we de

afslag op de snelweg hadden genomen….die hadden het

nog nodig zullen we maar zeggen haha. Wel een hele lieve

foto kunnen maken trouwens van deze dames.

Toen we de sporthal gevonden hadden (we

stonden eerst bij de verkeerde, iemand had de hal

gevonden bij de club, maar dit bleek de hal te

zijn waar ze standaard spelen of misschien

speelden), begon nog een zoektocht naar de kleedkamer.

Het sportcomplex had namelijk 2 hallen en dus ook 2

verschillenden groepen met kleedkamers. De dames

gingen omkleden en ik ging op zoek naar welk van de 2

hallen nu ‘ons’ veld zou worden. Nadat ik die gevonden

had nog even gewacht in de centrale gang, daar kwam het

aan mijn grote trots! Ze pakten het idee op om warm te

lopen in die gang, want de hal was te klein. Er werd een

rondje gelopen, de achterste riepen dat het sneller

moest, want ze konden het wandelend bijhouden…haha

De echte warming up kwam toen er iemand een

snoepautomaat ontdekte en daar naar toe gerend

werd: “WOW ze hebben hier patatje Joppie chips”,

“jaa en ook tortilla chips lekkerrrr na de wedstrijd!!”

waren de uitspraken ineens.

De wedstrijd voor ons was afgelopen dus konden we

gaan begroeten, let op als je in Limburg (of daar

tegenaan) gaat spelen, na het begroeten lopen de

speelsters langs elkaar en geven iedereen een high

five, daarna worden ook de coaches nog begroet op

deze manier! Eigenlijk wel een leuke, sportieve

afspraak vind ik.

Ondanks alle voorbereidingen begon voor ons de

wedstrijd wat zwakjes, na 9 minuten stond het 7-0

voor Manual onder luide toejuiching van het publiek

gingen ze als een speer. Daarna kwamen we op gang

en werd er links en rechts gescoord, maar vooral

verdedigend stonden we veel scherper, die 7 bleef

dan ook lang op het scorebord staan. In het laatste

stukje van de eerste helft hervond Manual zich weer

en konden ze weer een aantal keren scoren

waardoor we bij de rust toch weer 6 doelpunten

achter stonden.

De tweede helft ging het lekker en konden we toch

weer tegengas geven. De scores waren ook mooi

verdeeld onder de dames met zelfs goals van een

paar die dat niet zo vaak lukt. Hoppaaa goed bezig

dames! Ook de wisseltjes zagen er goed uit, alleen

stond alles wat stil tussen die wisseltjes door dat

was jammer. Manual liep (geholpen door hun

scheids) langzaamaan toch wel uit, dus winst zat er

niet meer in. Zelfs de tegenstanders en de scheidsrechter

van de wedstrijd na ons vonden sommige beslissingen van

de scheids vreemd. Jammer dat hoeft helemaal nergens

voor, we hadden toch wel verloren, ze waren toch beter

dan wij…. Uiteindelijk werd het 24-10. We hadden ons

doel bereikt (minder dan 30 tegengoals) en zeker omdat

we nog 10 keer gescoord hadden, toch weer een trotse

coach!

Na het douchen vertrokken we naar huis, deze keer was

besloten dat we niet gingen lunchen, omdat er bij een

aantal nog meer op het programma stond. Dus rond

14.15 waren we weer terug in Elshout en konden we nog

van het weekend genieten! Hans.22

24-11-2019 Manual DS2 – Elshout DS4
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01-12-2019 Elshout DS4 – Aristos DS3
Het was al weer december, een thuiswedstrijd tegen

Aristos uit Best. De wedstrijden voor ons waren

uitgelopen dus hadden we wat extra tijd voor de

voorbereidingen. We konden dus ook een mooie foto

maken voor de sponsor van de wedstrijdbal! Deze keer

een gulle sponsor, hij wilde graag niet 1 maar 6 ballen

sponsoren. Omdat deze sponsor verder niet met naam

genoemd wilde worden, blijft het gokken wie zo vrijgevig

is geweest. Wij zijn er in elk geval wel blij mee!

Na het inlopen in de gang konden we nog even op de goal

gooien om de keeper wat op te warmen, de

scheidsrechter had namelijk net daarvoor de wedstrijd

met DS1 gespeeld dus was nog even naar de afsluitende

speech van de trainer aan het luisteren. Toen ze op het

veld verscheen en er nog ff een BH strakker gezet was of

zoiets (er ging ineens een shirt omhoog en daar werd

wat gefriemeld in elk geval….), konden we beginnen. Wat

erg leuk was, was dat we compleet waren, geen

afmeldingen dus iedereen aanwezig.

Een volle bank dus (4 wissels) dus lekker snel

doorwisselen zodat iedereen in het veld fris kon blijven.

Na het startsignaal gingen we als een speer, een snelle

aanval gevolgd door een mooi loopschot belandde achter

de keeper, “hoppaa” riep ik, dat gaat lekker! Het bleef

lekker gaan, we konden de tegenpartij goed bijhouden,

kwamen maximaal 2 doelpunten achter te staan. Mede

door het superieure keeperswerk

van ons Lotte die vandaag bijna

alles wist te stoppen. Tja en dan

krijg je een voor ons wat vreemde

situatie, zouden we bij kunnen

blijven en zouden we dan

wellicht……

Tijdens de rust nog wat dingen

besproken zoals, we moeten ons

eigen spelletje blijven spelen, goed

over blijven spelen en vooral zo

doorgaan! We hadden wat meer

wissels, maar waren zo wie zo

deze keer conditioneel ook niet

veel minder dus er glooide hoop!

De tegenstanders begonnen wat

mopperig te worden op elkaar en

op de scheids, omdat ze telkens

geen beloning kregen voor het

(toneel-)spelletje wat ze

opvoerden, sterk opgemerkt door

Kris (de Wit), die zich niet liet

verleiden tot het telkens

toekennen van 7 meters. Goh wat

een gemopper zei iemand op de

bank, ik zei: “snap ik als je zelfs

tegen ons achter komt te staan”. Dat mocht ik blijkbaar

niet zeggen want ik kreeg nogal wat commentaar haha!

Goed zo meiden lekker scherp blijven! We speelden echt

super met mooie wisseltjes, hoeken die gingen instarten

spontaan en goeie afstandsschoten. Toen we zelfs een

aantal break-outs maakten was het hek van de dam, we

gingen uitlopen! Leuk om te zien dat het lekker loopt en

dat we ondertussen wel wat meer gespannen waren

(zullen we winnen….?), maar dat ging op de juiste manier

zonder foutjes te veroordelen van elkaar.

We hadden ook vandaag weer een grote schare aan

supporters, Imke had zowat haar hele familie

meegebracht en ook een aantal speelsters van DS1 was

blijven kijken en ze moedigden ons super aan. Dank je wel

voor jullie steun allemaal! Aan het einde liep de tribune

vol met de hockeyclub die na ons de zaal hadden

gehuurd, maar moesten wachten omdat onze wedstrijd

ook uitliep. Leuk om dan ook een goed potje te kunnen

spelen! Na de 2x 30 minuten floot Kris voor de laatste

keer en konden we de score op het bord (keurig

bijgehouden door de dames van de tijdwaarneming) nog

niet geloven, het stond er echt! We hadden gewonnen!!!!

Whaaahaaa het was weer gelukt, voor de 2e keer al dit

seizoen! 15-12 was de uitslag, meiden super hard

gewerkt, leuk om zo af en toe zo’n opsteker te krijgen!

Hans.
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Sinterklaasviering
30 november j.l. was er weer de jaarlijkse Sintviering voor

alle afdelingen van SC Elshout (Voetbal-Handbal-Gym).

Alle kinderen van 4 t/m 9 jaar van de vereniging waren

hiervoor uitgenodigd.

Een groot probleem. Sinterklaas wilde de avond ervoor al

de cadeautjes in ’t Rad neerleggen toen de deur van het

podiumhok was gedicht gevallen. Toen Piet de deur open

wilde maken brak de sleutel af. De reservesleutel lag in

een kistje met een code… De kinderen moesten allerlei

spelletjes doen om zo puzzelstukken te verzamelen die

leidde naar die code. 3 pieten kwamen helpen. Gelukkig

Sinterklaas werd weer bevrijd en ze hebben samen nog

een leuk feestje kunnen bouwen en alle kinderen kregen

een mooie hoofdzweetband met hun eigen naam erop.

Ook reikte Sinterklaas weer medailles uit aan de 2

sportkanjers van de gym. Evi Klerks en Maison van

Venrooij. Vol trots ontvingen zij de medaille van

Sinterklaas.

PeuterPietengym 
Op vrijdag 29 november j.l. hadden we met de peutertjes

een pietengymles.

Vrijdagochtend om 9.00 uur stonden er ineens 18 Pietjes

in de les. Ieder van hen had een oefenpakje bij zich om

mee te gymen, de Pietenles kon beginnen. De peuters

moesten hun best doen om een echte (Zwarte) Piet te

worden. Met onderdelen als; pakjes in de stoomboot

gooien, door de schoorsteen kruipen, op het dak

klimmen, van het dak af springen en pakjes door de

schoorsteen gooien. Als echte Pieten legde ze het

parcours af. Toen de peuters alle onderdelen meerdere

malen hadden uitgevoerd ontvingen ze een echt Pieten-

diploma en lag er als verrassing bij het omkleden nog iets

lekkers in hun schoen!

Vrijdagavond Pietengym 
Op vrijdag 29 november j.l. hadden we met de peutertjes

een pietengymles.

Hey hoi! Ik ben piet, samen met mijn vriend Piet mocht

ik naar het mooie Elshout. Daar mocht ik op vrijdagavond

pietengymles geven. De kinderen zijn nu echte pieten

worden! Ze kunnen over het dak lopen, van dak naar dak

springen en het allerbelangrijkst; zij hebben geleerd om

pakjes op de juiste plaats te krijgen door door de

schoonsteen te kruipen. Vorig jaar hadden de kinderen

ons een dansje geleerd, dit jaar hadden wij een nieuw

dansje voor de kinderen. De kinderen deden dit zo goed,

dat ze zelfs allemaal pepernoten hadden verdiend. Ook

hebben we met de kinderen de liedjes nog een paar keer

geoefend, zelfs de juffen deden mee! Gelukkig kenden ze

de liedjes al heel goed, dus konden we snel beginnen met

het gymmen. Ook dat deden ze super goed en daarom

hebben zij zelfs een echt Pietendiploma verdiend! Als de

kinderen ooit opzoek zijn naar een leuke baan, kunnen ze

altijd bij ons aankloppen en ook Piet worden! Wij wisten

niet dat Tess haar verjaardag zou vieren dus kregen we

ook van haar een lekkere traktatie. Bedankt SC Elshout

Gym!



Pietengym
Tijdens de gym van 29 november kwamen de zwarte

pieten op bezoek bij de avondgym. de kinderen waren

aan het oefenen om hun pietendiploma te behalen. Ze

moesten pakjes in de schoorsteen gooien, door de

schoorsteen kruipen en daken beklimmen. Alle pietjes in

opleiding waren geslaagd en hebben allemaal een

pietendiploma ontvangen!
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Peutergym
Ook de peuters hebben hard geoefend om

hulppietje te worden. Helaas hadden de pieten ’s

morgens nog geen tijd om op bezoek te komen.



SC Elshout Gymnastiekvereniging is een gymvereniging die

op vrijdagochtend van 9.00 tot 9.45 uur les geeft aan kinderen

van 2 tot 4 jaar.

Voor de lessen zijn wij op zoek naar een spontane “part-time”

Gymassistent m/v

Wij denken aan een enthousiaste, sportieve assistent (min. 16

jaar) die goed om kan gaan met (kleine) kinderen.

Er wordt van je verwacht dat je, in samenwerking met de

docent, een actieve leuke gymles geeft.

Je wisselt de lessen af met een andere assistent.

Je ontvangt een onkostenvergoeding.

Voor meer informatie neem contact op 

met Yvette Vrijhoeven, tel. 06-23075166

Email: yvettevaneijk@home.nl

26

Verjaardagen gym
In de maanden december-januari feliciteren wij

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

25 december Cindy van Dijk

29 december Annemiek Verhoeven

31 december Yavi van Berkel

1 januari Trudy van Delft

5 januari Corrie v.d. Sanden

6 januari Suzie Willemse

21 januari Rik de Kort

23 januari Gofie van Son
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Kantinediensten
Week 52: Kantinedienst: Jos van den Hoven van zondag 22 t/m zaterdag 28 december

Week 1: Kantinedienst: Gerard Verhoeven van zondag 29 dec t/m zaterdag 4 januari

Week 2: Kantinedienst: Albert van der Sanden van zondag 5 t/m zaterdag 11 januari

Week 3: Kantinedienst: José van Uden van zondag 12 t/m zaterdag 18 januari

Uiterlijk op maandagavond zal aan de vrijwilligers worden doorgegeven hoe laat zij op de bovengemelde dag 
aanwezig dienen te zijn. Wanneer er geen activiteiten in de kantine zijn, zal de vrijwilliger worden afgebeld.

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 29 december

maandag 30 december

dinsdag 31 december

woensdag 1 januari

donderdag 2 januari nieuwjaarsreceptie Annie van Hulte Marinus Muskens

vrijdag 3 januari

zaterdag 4 januari

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 5 januari Bianca van Dijk

maandag 6 januari

dinsdag 7 januari

woensdag 8 januari

donderdag 9 januari 19.30-eind Els Klerks Antwan Knippels

vrijdag 10 januari

zaterdag 11 januari Bianca van Dijk

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 12 januari Annie van Hulten

maandag 13 januari

dinsdag 14 januari

woensdag 15 januari

donderdag 16 januari 19.30 - eind Annie van Hulten Ed van Delft

vrijdag 17 januari

zaterdag 18 januari Annie van Hulten

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 22 december

maandag 23 december

dinsdag 24 december

woensdag 25 december

donderdag 26 december 19.30-eind

vrijdag 27 december

zaterdag 28 december



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
Stefan Fleuren  0416-345667 
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

Jelle Schoenmakers 06-48085428

Bestuur handbal
Voorzitter
Albert van der Sanden  0416 377633
Secretaris
Linda van Beurden   06-30054447
Penningmeester
Ed van Delft 06 33773282
Wedstrijdsecretaris
Wendy van Hulten  0416 377508
Jeugdbestuurslid
Jeanne de Man  0416 373956
Scheidsrechterzaken:
Lia Pulles  06 12092877
Technische Zaken:
Gerard de Wit  0416 377574

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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