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Algemeen Bestuur
Nieuwjaarsreceptie
Donderdag 2 januari 2020; Nieuwjaarsreceptie SC Elshout

(omni). Om 20.45 uur vol goede moed op de fiets naar de

kantine. Vanaf den Dekkerseweg keek ik de kantine in en

…. de schrik sloeg me om het hart! Had ik een verkeerde

datum in mijn agenda staan …. was er iets vreselijks

gebeurd wat ik (nog) niet wist …? Er zaten namelijk maar

5 mensen aan de bar en verder was de kantine leeg. Met

lood in de schoenen toch maar de fiets weggezet en naar

de kantine gelopen. Het was in ieder geval geruststellend

dat er door de lagere elftallen en 35+ gewoon getraind

werd. In de kantine de aanwezige van de beste wensen en

veel gezondheid voorzien en toen toch maar de prangende

vraag gesteld ….”waar is iedereen?”. Schouderophalend

werd er gereageerd en de mogelijke theorieën passeerden

de revue. Inmiddels wel onder het genot van een 1ste

pilsje. Het werd mij duidelijk dat 2 januari wel heel erg kort

na 1 januari was en dat er daardoor toch wel een aantal

leden een andere keus hadden gemaakt. Ook werd mij

duidelijk dat de selectie deze donderdag niet trainde wat

natuurlijk ook voor minder reuring zorgde. Maar …

gelukkig …beetje-bij-beetje kwamen er toch steeds meer

leden de kantine binnen druppelen. En dan rond 21.30 uur

ging het ineens hard. De leden die aan het trainen waren

kwamen binnen, de Wandelende tak was present en ook de

handbal en een flink aantal selectieleden kwamen binnen

lopen. Gelukkig! Want dan kon ik, inmiddels 22.00 uur,

beginnen met de jaarlijkse Nieuwjaarswens. Dat verhaal

was niet schokkend. “Alles gaat goed en we zijn een

schitterende club” is zo’n beetje de samenvatting.

Mijn praatje was echter de opmaat naar een verrassing

…..! Het bouwteam voor de nieuwe accommodatie had

namelijk een presentatie voorbereid en stonden te

popelen om de resultaten van hun noeste arbeid ten

gehore te brengen! Juist daarom was ik om 21.00 uur zo

teleurgesteld over de lage opkomst want ik was uiteraard

op de hoogte van de komst van de presentatie van het

bouwteam!

Gelukkig is alles goed gekomen! Het bouwteam heeft in

een prima gevulde kantine een geweldig mooie presentatie

gegeven waarbij het opvallend was dat je een speld kon

horen vallen! Na afloop waren er alleen maar lovende

woorden over de voorgenomen keuzes om te komen tot

nieuwbouw van de SC Elshout accommodatie!

Een dik compliment aan het bouwteam voor de prestatie

tot nu toe! We zijn er echter nog lang niet en er moet

nog keihard gewerkt worden om onze droom te

verwezenlijken. Maar … we zijn op de goede weg en de

relatie met de gemeente is zeer goed en het vertrouwen

volop aanwezig!

“Eind goed al goed” en zo als gebruikelijk werd de

nieuwjaarsreceptie in gezelligheid en onder het genot van

een drankje en hapje verder voortgezet tot die

onvermijdelijke bel de gratis consumptie verstrekking

verstoorde en het einde van de avond inluidde.

Iedereen een gelukkig, sportief maar vooral gezond 2020!!

Caspar van den Brandt, Voorzitter omni SC Elshout.
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- Het inschrijfgeld bedraagt € 10,- per team.

Zorg gerust voor diversiteit in leeftijd, interessegebieden

en geslacht binnen het team en verzamel een mooi team!

Heb je interesse om mee te doen, schrijf dan zo spoedig

mogelijk in via de website www.scelshout.nl, via de

afdeling Voetbal – via Activiteiten onder de knop ‘Quiz’,

kun je ‘Inschrijven Quiz’ aanklikken. 

We hebben maar een beperkt aantal plaatsen

beschikbaar in onze kantine, en we hanteren het motto

“wie het eerst komt, wie het eerst maalt”.

Op 6 maart willen we graag rond 19.45 uur beginnen en

ons streven is om rond 23.30 uur klaar te zijn.

Met vriendelijke groet,

Ciep en Henri

wat langer, we gaan langzaam naar het voorjaar. De

eerste trainingen zijn alweer gestart, de jeugd, onze

kinderen zijn weer lekker buiten aan het sporten.

Wat heerlijk is het dan toch om op het sportpark

rond te lopen en lekker buiten bezig te kunnen zijn.

Wat krijg je daar weer een energie van, wat kun je

dan weer veel aan. Direct toch maar weer

planningen maken, sportparkdiensten, wedstrijden,

vergaderschema’s, een weekendje weg, garderobe in

“t Rad, carnaval, vakanties ??

Kortom 2020 is begonnen,volle kracht vooruit!

Succes allemaal,

Groetjes,Frie

Van de bestuurstafel (januari 2020)
q Op de eerste plaats wens ik iedereen nog een

gezond, gelukkig en sportief 2020 toe!

q 2020 een mooi getal en wat gaat het nieuwe jaar

ons zoal brengen ??

q Vele handen hebben we elkaar al gegeven en we

gunnen elkaar het beste. We gaan er weer iets

moois van maken, maar dan komt gelijk week 2 van

het nieuwe jaar en mag ook ik weer iets gaan doen

(werken) en iets schrijven en tegelijkertijd word ik

zelf geconfronteerd met vroeg opstaan, aan de slag

en weer vooruit. Helaas werd ik direct al terug

gefloten want ik kreeg het koud, had geen honger

meer, hoesten, koorts, slaap, futloos en geen

inspiratie. Weg goede wensen. Daar bleef het niet

bij, want ik kreeg ook nog een bericht dat er een

tante van mij was overleden en daar moet je, vind ik,

toch ook op gepaste wijze aanwezig zijn. Tot

overmaat van ramp heb ik nog een paar dagen

mogen werken met de technische dienst op een

verzorgingshuis, ook daar werd ik geconfronteerd

met de vergankelijkheid van de mens. Oeps ..het zet

je aan het denken! Even met beide benen aan de

grond vastgenageld.

q De beste wensen weet je nog.

Gelukkig gaat het met mij alweer wat beter en ik wil

en hoef jullie niet mee te nemen in mijn eigen

miserie. Ik kom er wel weer boven op

We bedoelden het toch allemaal zo goed die mooie

wensen. Nou, kom op dan. De dagen worden alweer
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Aankondiging clubquiz
Beste quizliefhebbers,

We willen jullie weer zo graag, omdat het zo ont-zet-
tend leuk is, uitnodigen voor de

PUBQUIZ, versie 2.0.2.0.

Op vrijdagavond 6 maart a.s. willen we in de kantine

van S.C. Elshout jullie algemene kennis gaan testen. Dit

willen we doen d.m.v. gevarieerde en onderscheidende

vragen over van alles en nog wat. 

De teams mogen bestaan uit maximaal 5 personen.

Verdere voorwaarden:

- Het team moet minimaal één persoon met een leeftijd

van 18 jaar of hoger hebben, de anderen mogen een

A-junior (of ouder) zijn;

- Het team moet minimaal twee personen bevatten die

(oud-)lid van S.C. Elshout zijn;
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Jeugd
Jeugd Jeugd

Jeugd Uit de jeugdhoek
door de jeugdvoorzitter

Beste allemaal,

Allereerst wens ik iedereen - via deze enigszins

onpersoonlijke weg maar niet minder gemeend - een

gezond, vreugdevol en sportief 2020! 

Het jaar 2020 zal voor onze club ook weer uitdagingen

gaan kennen. De nieuwbouw en de omgang met drugs &

alcohol zijn reeds bekende thema's. Daarnaast willen we

als jeugdbestuur proactief gaan nadenken over ons

vrijwilligersbeleid ('hoe houden we voldoende

vrijwilligers en voorkomen we te zware belasting bij onze

vrijwilligers'), met als doel problemen die we elders zien

waar mogelijk voor te zijn. Daarbij zullen we ook onze

(kader)leden gaan betrekken. 

Inmiddels zijn we weer volop aan het trainen en zijn ook

de eerste competitiewedstrijden weer gespeeld. Hopelijk

zit het weer niet tegen en kan de competitie volgens

schema worden afgewerkt. Tijdens de winterstop is de

conditie op peil gehouden met zaalvoetballen met VV

Nieuwkuijk in het Soccerhome in Vlijmen. In een leuke

sfeer werden spannende wedstrijden afgewerkt. Zoals we

gewend zijn was alles uitstekend georganiseerd door ons

comité - in bijzonder Stan en Jos - en konden we ook weer

op enkele leiders/trainers rekenen om een en ander te

begeleiden. Een leuke traditie die alleen kan voortbestaan
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bij voldoende animo vanuit onze jeugdspelers, dus zorg dat

je er volgend jaar (weer) bij bent.

Net voor de jaarwisseling hebben we een voetbal-

technische bijeenkomst gehad met ons jeugdkader.

Hoewel we als SC Elshout plezier voorop hebben staan,

is het ook belangrijk om onze leden zo goed mogelijk te

faciliteren in hun ontwikkeling. Hierover zijn we aan de

hand van ons jeugdbeleidsplan (hebt u deze al eens

gelezen?) met elkaar in gesprek gegaan: ervaringen zijn

uitgewisseld en 'tips-en-tricks' zijn gedeeld. We waren erg

verheugd door de grote opkomst en achterliggende

belangstelling. Om deze reden is afgesproken om in 2020

een vervolg te plannen. Patrick en Berry, dank voor het

initiatief!

Tot slot wil ik nogmaals 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. Ook als je geen directe vraag hebt

gekregen, maar een helpende hand wil toesteken, meld je

bij Frie en/of René!

Veel voetbalplezier en hopelijk tot ziens op Den Donk.

Groet Marcel

Verjaardagen 
De afdeling voetbal feliciteert de volgende jarige leden

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 
1 februari Thomas Dankers

4 februari Sanne Biekens
5 februari Thijs van den Bijgaart
7 februari Marijn van Heesbeen 
7 februari Wouter van Heesbeen 
7 februari Bertie Wolfs
8 februari Albert Jehoel

10 februari Franklin van Bokhoven
10 februari Melissa van der Sterren
11 februari Lucas Brekelmans
11 februari Rini van de Lee
13 februari Jan van Rooij 
15 februari Harrie van der Steijn
16 februari Rick van Delft 
19 februari Mart van den Bosch
21 februari Richard van Hulten
22 februari Bart van Weert
25 februari Dennis van Venrooij 
28 februari Bas van Beurden
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Topscoorders

keepersklassement
Team       Goals    Wedstr.  gem

Sam van den Besselaar sel. 9 8 1,13

Rens de Kruijf sel. 8 6 1,33

Stef de Wit sel. 16 9 1,78

Rob Verkooijen 4e 15 6 2,50

Sanne Lambrechts VR1 5 2 2,50

Wout de Kruijf 3e 17 6 2,83

Anouk Pullen VR2 26 9 2,89

Berry Kuijpers 3e 23 7 3,29

Fenna van de Wiel VR1 21 6 3,50

Melissa van der Sterren VR2 4 1 4,00

Niels van Logten 4e 7 1 7,00

Lijst niet compleet omdat niet alle gegevens beschikbaar zijn.

Topscoorderslijst SC Elshout 
seizoen 2019-2020
Naam Team Goals
Thom van Delft sel. 9

Mick Zeeuwen 3e 8

Charley Lisay sel. 6

Chiel Meistrok 3e 4

Mike Adriaanse sel. 4

Jorne Winkel 3e 4

Rick van Delft sel. 4

Madelon Scheij VR1 4

Joris van Heesbeen 3e 3

Joris Elshout 4e 3

Willem Jongen sel. 3

Thijs Lommers sel. 3

Remco van den Hooven sel. 3

Roniek van Dijk VR1 3

Jessica de Wilt VR1 3

Jan Willem van Bokhoven 35+ 2

Wouter van Drunen 3e 2

Luuk van Heesbeen 3e 2

Martijn Klerks 4e 2

Ruud van Alphen 4e 2

Bart van Logten sel. 2

Luc van de Aker sel. 2

Stan Muskens sel. 2

Ruud de Laat sel. 2

Stan de Jong sel. 2

Manouk de Wilt sel. 2

Guido Smits 3e 1

Tim van Heesbeen 3e 1

Bart Buijs 3e 1

Berry Kuijpers 3e 1

Nick Muller 4e 1

Kevin Adriaanse 4e 1

Sjoerd van Heesbeen 4e 1

Brian Zeeuwen sel. 1

Thomas Dankers sel. 1

Bas van den Besselaar sel. 1

Sam van den Besselaar sel. 1

Sven Brok sel. 1

Cathy van Delft VR1 1

Pleun van Venrooij VR1 1

Mieke van Rooij VR2 1

Lijst niet compleet omdat niet alle gegevens beschikbaar
zijn.
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Indoor soccertoernooi groot succes!
Vrijdag 27 december was het weer

zover, het jaarlijks indoor

soccertoernooi tussen de voetbal-

verenigingen van Sc Elshout en rkvv

Nieuwkuijk. Dat ondertussen al

weer 7 jaar in het Soccerhome in

Vlijmen wordt gehouden. De hele

dag werd er door de verschillende

jeugdteams van Elshout en

Nieuwkuijk gestreden voor de

overwinning. 

Uiteindelijk mochten de teams van

Elshout in de leeftijdscategorieën

O9, O11 en O15 er met de

felbegeerde overwinning vandoor

gaan. Bij de overige categorieën

gingen de prijzen richting ‘Kuijk’.

Kortom het ging mooi gelijk op. 

Deze dag is langzaam uitgegroeid

tot een echte traditie en een mooie

samenwerking tussen twee voetbalclubs uit de gemeente

Heusden. De dag was, net als voorgaande jaren, sportief

verlopen zonder incidenten en blessures. Namens de

organisatie willen we alle vrijwilligers bedanken die

hebben bijgedragen aan deze mooie sportdag en we

hopen iedereen ook in 2020 weer te mogen begroeten!

De organisatie
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Oud papier
Wij vragen uw aandacht voor het volgende.

Van de verwerker van het oud papier en karton

ontvangen wij verontrustende berichten over veel

vervuiling bij het aangeleverde oud papier en karton uit

gemeente Heusden.

Hierdoor worden partijen aangeleverd oud papier en

karton afgekeurd en als restafval afgevoerd. Dit heeft tot

gevolg dat er in plaats van opbrengst oud papier en

karton er kostenverwerking restafval worden

doorberekend. Deze kosten worden verrekend met de

opbrengsten. U zult begrijpen dat hierdoor de

opbrengsten voor de verenigingen ook flink kunnen

dalen.

Wij vragen u dan ook om bij de inzameling van het oud

papier en karton goed op te letten wat er staat

aangeboden. Plastic zakken, dozen met piepschuim en

bijvoorbeeld drankenkartons neemt u niet mee. 

Wij begrijpen dat deze vervuiling in eerste instantie

wordt veroorzaakt door onze inwoners. Daarom zullen

wij de inwoners ook informeren door hierover te

communiceren via de gemeentelijke informatiekanalen

(Nu & Morgen, social media). Ook zullen wij de

Afvalstoffendienst hierover informeren, zodat ook de

chauffeurs op de hoogte zijn.

Heeft u hierover nog vragen of

opmerkingen neemt u dan gerust contact

met ons op via telefoonnummer (073)

513 17 89 of via de mail info@heusden.nl. 

Met vriendelijke groet,

Liesbeth Leermakers

Medewerker Duurzame ontwikkeling
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Van de bestuurstafel (januari 2020)
Als het clubblad uitkomt en in de bus valt is het al weer

even geleden dat het nieuwe jaar begonnen is. Het

afgelopen jaar was een goed sportief jaar met een team

dat kampioen werd en vele succesvolle overwinningen.

Ook het Beachtoernooi en de seizoenopening waren

succesvolle organisaties en activiteiten. 

De vele vrijwilligers in onze vereniging zijn actief bezig.

Het vrijwilligerspuntensysteem is dikwijls een punt van

discussie. Dit laat zien dat het leeft!

Wij bedanken alle leden en vrijwilligers voor hun inzet

van het afgelopen jaar en hopen dat 2020 ook een

gezellig en sportief jaar mag worden . 

Ook een goede gezondheid voor iedereen is weer van

belang. 

We zijn momenteel al gestart met een commissie voor

het 50-jarig bestaan en daar zal iedereen nog wel van

gaan horen de komende tijd. In de maand juni 2021 gaan

deze festiviteiten plaatsvinden.

Allen een gezond, sportief en goed 2020

Op zaterdag 28 december werd voor de tweede

keer apenkooi georganiseerd voor de CMV kinderen

van Minerva en de mini’s van handbalverenigingen

HV Avanti en s.c. Elshout. Dit evenement werd in

april 2019 voor de eerste keer georganiseerd op

initiatief van Stichting De Burcht in samenwerking

met Stichting de Schroef. 

Twee Citytrainers van De Schroef (van Minerva

Hilde Sluijter) en onze Jos (maar nu in de rol van

buurtsportcoach) hebben dit georganiseerd. In totaal

waren er ongeveer 60 kinderen gekomen. Er werd

gespeeld in twee leeftijdscategorieën: de eerste

groep had de leeftijd van 6 tot 9 jaar. De tweede

groep met 35 kinderen had de leeftijd van 10 tot 12

jaar. Vrijwel al het materiaal uit de berging van sporthal

Dillenburcht werd gebruikt om er een gave baan van te

maken. 

Tijdens de eerste ronde konden de kinderen de baan

verkennen. Vervolgens werd er een schaduwloop

gehouden: één kind mocht voorop en de rest van het

groepje moest volgen. Ze moesten hierbij rekening

houden met elkaar én de

grond niet raken. 

De kinderen hadden na deze

twee rondes de gehele baan

goed verkend, waardoor het

échte apenkooien kon

beginnen. Telkens mochten 3

tikkers proberen zoveel

mogelijk kinderen proberen

te tikken. Tot slot ging de

begeleiding de kinderen

tikken. Op het einde van het

apenkooien kregen de

kinderen in de kantine nog

ranja en wat lekkers. 

Het was een mooie middag

en we hebben al

weer zin in de

volgende editie!

60 apen gingen los in Dillenburcht!!
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Graag 

verzorgen 

wij uw 

gourmet-

en steengrill-

schotels.

Zondag 8 december hebben we in de sporthal John van Noort in

de bloemetjes gezet. 32 jaar scheidsrechter zijn voor onze

vereniging, dat is niet niks. John kwam bij onze vereniging

handballen bij het herenteam, toen dat ophield te bestaan, is John

altijd lid gebleven van SC Elshout. En als scheidsrechter nu nog

steeds, fluit samen met zijn koppelgenoot Albert, nog bijna

wekelijks voor onze vereniging.

We weten allemaal dat het niet makkelijk is dat leden kiezen om

scheidsrechter te worden, en daarom is het zo bijzonder dat we

John hebben, die zelf niet meer handbalt maar toch het spel zo

leuk vindt en onze vereniging zo gezellig vindt dat hij voor de

leveringsplicht wil fluiten.

We hebben John naar de sporthal “gelokt” om een wedstrijd te

komen fluiten, en hem daarna verrast met een mooi toepasselijk

bord en een kerststuk.

Onze waardering is groot, maar dat John gaat stoppen binnenkort

is bekend. 

John ontzettend bedankt voor je inzet als scheidsrechter
al 32 jaren lang !!!!

Hulde aan scheidsrechter John van Noort
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Afscheid F meiden van coach Geertje
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Bekerwedstrijd Elshout dames 1 - Swift dames 1

Clubloten

Dinsdagavond 20.40 uur bekerwedstrijd

Elshout dames 1 - Swift dames 1. Na

een pittige pot gaan onze Dames 1

door naar de volgende ronde voor de

beker. Topprestatie dames!  

Wil je kans maken op de hoofdprijs

van €5.000,- voor jezelf en voor

onze Club. Koop dan een lot voor

€2,- Van de €2,- dat het lot kost

krijgt de club €1,60. Koop je lot via

de volgende link:

https://www.loterij.handbal.nl/ 
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Lol hebben in het handbalspel en met je

team is het allerbelangrijkste! Dat kan je

wel zien aan de gezelligheid die afstraalt van

ons team, Elshout DS3! 7 december

mochten we spelen tegen Helios DS2, een

jong en sportief team. Het was een leuke

wedstrijd en we hebben er weer plezier in

gehad met z’n allen. Na even 7-7 gelijk

gestaan te hebben tijdens de eerste helft,

konden we helaas niet meekomen met de

felheid van Helios. De tweede helft ging ons

zoals altijd een stuk beter af. Met een

ruststand van 9-14 was het echter helaas

niet genoeg om de pot te winnen.

Wel willen we Hoveniersbedrijf de

Langstraat van harte bedanken voor het

sponsoren van onze super fijne

wedstrijdbal!

Ondanks de eindstand van 16-24 lieten wij

onze koppies niet hangen, want de derde helft

moest nog komen. En met meer dan 15

doelpunten, waren de bitterballen weer verdiend!

Elshout DS3

Afgelopen zondag tegen de nr 1 na een

moeilijk begin de wedstrijd over

genomen en de twee punten in Elshout

gehouden. Als team gespeeld 

Top meiden. 

En die nr 1 positie overgenomen. 

Anthony.  

Nummer 1 overgenomen
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up. Allerlei moeilijke kunstjes met ballonnen hooghouden

met je handen en voeten en hoofd.

Daarna werd de groep gesplitst en de ene helft ging met

Leon en Jeroen mee, de andere helft met Gerard en

Nikki.

Het uur vloog voorbij, schieten op goal en overgooien,

tikkertje, door de grot kruipen en de bal meenemen over

de bergen en dan in de bak mikken. Ook nog pionnen

omgooien waarbij je moest uitkijken voor de krokodil.

OPdat we een nieuwe F groep hebben werd er ook een

echt wedstrijdje gespeeld tussen

2 F teams... dat was voor de

nieuwe meiden wel even

wennen maar iedereen deed

superfanatiek z'n best

Daarna was het de tijd voor de

D jeugd. Hier werden het al

meer handbaltechnische oefen-

ingen. Uitstappen en bal

veroveren in de verdediging,

passeren met schijnbeweging en

schieten op goal. Maar het

leukste was toch wel het

oefenen van de valworp en dan

snel wegrollen.

Iedereen had veel lol als Leon

fanatiek de oefeningen voor-

deed.

Als laatste was de B jeugd aan de beurt.

Ook die mochten beginnen met

ballonnen als warming-up. Leuke

oefeningen waarbij paardje rijden toch

wel heel hilarisch was. De bal afpakken

....valworp en een oefening 3 tegen 2.

waarbij het de bedoeling was om de

cirkel vrij te spelen.

We willen Leon en Jeroen

hartelijk bedanken voor

deze leuke en leerzame

middag. Het was supe-

rleuk, de meiden hebben

genoten.

Ook Nikki en de jeugd-

commissie bedankt voor

alle hulp en Biekens

Groente en Fruit voor

het heerlijke appeltje!!

Een super goede opkomst

van de speelsters maakte

de middag helemaal top!!

Bedankt allemaal

Handbalclinic
Hoi Allemaal

Afgelopen vrijdag 3 januari hadden we weer onze

jaarlijkse handbalclinic. 

We proberen dan altijd een trainer van buiten de club te

strikken om een speciale thematraining te komen geven.

Dit jaar was dat Leon Luijsterberg, hij is trainer bij

Dongen HS1 en is dus de trainer van onze eigen B

jeugdtrainer Jeroen.

Het werd weer een drukke maar leuke middag, de F en E

jeugd mochten beginnen met een gezamelijke warming-
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Handbalclinic

Mogen wij u voorstellen ons

D2 lid Eefje van Wezel de

nieuwe Jeugdburgemeester.

Wat zijn wij trots op jou Eefje. 

Jeugdburgemeester Eefje van Wezel
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Zondag 8 december Elshout DS4 – GHV DS2
Zondag wedstrijddag! We waren na DS1 aan de beurt om

te knallen tegen GHV. GHV had net zoveel punten als wij,

dus was er een kans om punten te scoren! Eerst hebben

we nog een foto gemaakt samen met de wedstrijdbal,

deze keer geschonken door van der AA Bouwbedrijf,

bedankt voor deze sponsoring!!

Daarna snel nog even warmlopen en ingooien, want de

wedstrijden waren aardig uitgelopen. Ik zag tijdens het

lopen nog wat dingen glinsteren, dus een paar dames nog

gewezen op de oorbellen, die kunnen toch maar beter

uitgedaan worden natuurlijk. Ed was onze scheids, dus

mochten we onder toeziend oog van de trainer aan de

slag.

We startten vrij aardig, alleen bleven de doelpunten wat

achterwege, GHV had een erg sterke keeper

meegebracht die het doel uitstekend (voor hen)

verdedigde. GHV wist het net wel te vinden dus begon

met scoren, we konden best bij blijven toen het scoren

begon te lukken, maar na de eerste helft liepen we toch

zo’n 5 goals achter. Tijdens de rust was de analyse door

de dames zelf al voldoende, we moesten wat meer

wisseltjes inzetten en wat sneller gaan spelen, de

tegenstanders waren zeker ook niet vlug dus waren we

eigenlijk teveel hun spelletje mee gaan spelen. Iemand

ontdekte wat bloed op haar hand, ze bleek een los

velletje te hebben. Naast haar eigen shirt, kwam ook

GHV even vragen of er iemand bloedde bij ons want hun

shirts zaten vol met bloedvlekken. Nou de dader was

gevonden dus die ging even voor zichzelf een schoon

shirt aantrekken en een pleister zoeken. Het shirt was

snel gevonden natuurlijk, de pleister was wat lastiger,

alleen maar een groot stuk. Gelukkig kon ik helpen, met

een piepklein schaartje van een zakmes werd er een

pleister geknipt. Deze moest later nog wat verstevigd

worden omdat hij te klein was geworden en daarom

steeds weer los liet….. de wedstrijd kon weer door

zonder dat het bloed er af spatte!

Door een aantal mooie acties en goed keeperswerk (o.a.

een 7-meter gestopt) wisten we de achterstand in te

lopen en kwamen we bijna gelijk, maar daarna wisten de

2 schutters van GHV ons doel weer aardig te vinden, ze

kregen het keer op keer voor elkaar om precies en

keihard in de kruising te gooien, de ingelopen achterstand

kwam weer terug helaas. Aan het einde van de wedstrijd

konden we toch weer terugknokken, wellicht door een

betere conditie? Helaas kregen we te weinig tijd, de

eindstand werd 14-17. Jammer maar wel lekker dat we

mee doen in de wedstrijd natuurlijk. Achteraf was het om

een onduidelijke reden een moeizame strijd, we kregen

de vinger er niet achter waarom, maar veel dingen liepen

net niet. Dankzij een aantal mooie acties kon de wedstrijd

nog iets opgeleukt worden, maar grotendeels was het

een saai potje helaas.. Genoeg geleerd waar we nog

kunnen verbeteren in elk geval en wat we al goed

kunnen, dus we kijken al weer uit naar de volgende

wedstrijd! Hans.

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

1 februari Angelique van Sluisveld 

2 februari Michèle Hendriks

4 februari Daantje Cuijpers

5 februari Silvie Pulles

7 februari Bauke van Alphen

11 februari Jeanne van der Sanden 

12 februari Eline Dekkers

16 februari Eefje van Wezel

18 februari Robin van Delft 

19 februari Marja van de Bijgaart 

21 februari Gitte Lommers

28 februari Pien Simons

Verjaardagen januari-februari



nieuwe systeem De Timmie, dat start na een

tegendoelpunt, kon niet worden gespeeld.

De andere dames piekten ook op het juiste moment en de

winst kon ons niet meer ontglippen. De eerste

twee punten van het nieuwe jaar gaan mee naar
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Panningen tegen SVVH DS2
Panningen tegen SVVH DS2, meteen daarna was de WK-

handbalfinale. We startten de wedstrijd goed en we

gingen gelijk op, maar aan het eind van de tweede helft

gaven we het een beetje weg. Na de rust startten we met

9-6. De tweede helft gingen we beter spelen, maar helaas

hebben we de voorsprong niet meer kunnen nemen.

Niemand dacht te lang na over onze eindstand van 19-15

en met z’n allen renden we zo snel mogelijk het veld af

om de finale te kunnen zien. De gemoederen in de

Panningse kantine liepen hoog op en bij de overwinning

rees er een orkaan van geluid op uit de kleine bar.

Ook al hadden we zelf geen punt weten te bemachtigen,

door de winst van de Nederlandse handbaldames was

iedereen door het dolle en gingen we met een goed

humeur naar huis.

We willen ingenieursbedrijf Rosmalen van harte

bedanken voor het sponsoren van onze wedstrijdbal!

Met sportieve groet,

Elshout DS3

Éen doel
Vandaag hadden we maar één doel: gooluh makuh!

De eerste helft ging het gelijk op. De wissels en systemen

die we tijdens de afgelopen trainingen hadden geoefend

leverden mooie doelpunten op. (Gerard bedankt!) Ook

de dames uit Mill wisten met name via hun cirkelspeelster

en linkeropbouwspeelster goed te scoren. De

wedstrijdbal werd gesponsord door AAC Administraties.

Met rust had de bal iets vaker ons doelnet gezien: 10-8

voor Mill.

Tijdens de rust bespraken we met onze coach Jorrit,

expert in dekking, hoe we deze nog scherper konden

krijgen.

In de tweede helft werd de dekking opnieuw opgezet en

haalden we onze tegenstanders volledig uit de wedstrijd.

Onze aanval bleef goed lopen. Steeds wanneer er een

puntje in ging kregen we er meer zin in.

Ed Dekker(s) stond prima te verdedigen en ook de

nodige 9-meters werden gescoord. Manon, een van onze

beste verdedigers, lag tweemaal op haar rug in de cirkel,

maar had wel de bal! Britt 'Dekker' de Bont ontpopte

zich naast fanatiek verdediger ook tot topscorer van de

tweede helft. Taske kwam in de aanval twee keer

achterlangs en trok 'm kort de goal in. Hoppa, weer twee

streepjes! Emmy beleefde haar hoogtepunt doordat MHV

in de tweede helft slechts eenmaal wist te scoren. Onze

interimtrainer Tim konden we niet gelukkig maken. Het
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WK finale kijken
Zondag 15 dec kwamen we bij coach Ingrid bij elkaar om

de WK finale van de handbaldames te kijken. We vonden

het een ontzettend spannende wedstrijd. Bij elk goal

maakten we een wave (wat Sylke regelmatig vergat).

Iedereen ging helemaal uit haar dak, toen de laatste

penalty erin ging…..het was zooooo spannend.

We hadden helaas geen tijd meer om te feesten, we

moesten meteen daarna in de auto richting Zevenbergen,

zin in een lekkere pot handbal. Jammer genoeg werd het

geen gezellige wedstrijd. Als we bij hen in de buurt

kwamen werden we stevig vastgepakt, helemaal niet

volgens de regels. Wij waren iets te lief voor hen.

We verloren met 12-6

In het nieuwe jaar gaan we er weer tegenaan!

Groeten van de D1 meiden  

Pietentraining F meisjes



Sinterklaasochtend
Zaterdag stond de jaarlijkse Sinterklaasochtend in ´t Rad

gepland. De S.C. Elshout jeugd van de voetbal, handbal en

gym waren welkom. Het was gezellig druk bij

binnenkomst. Toen alle kinderen eenmaal binnen waren,

kwamen de pieten ook een bezoekje brengen aan ´t Rad.

Opeens hoorden we allemaal gebonk. De pieten gingen

samen met de kinderen kijken waar het vandaan kwam.

Het kwam van achter het podium, daar stond Sinterklaas

op de deur te bonken want de deur was op slot. De

pieten wilden de deur open maken voor Sinterklaas, maar

toen gebeurde er iets heel ergs. Piet brak de sleutel door

midden. Nu kon Sinterklaas niet meer naar binnen. Ook

de cadeautjes lagen bij Sinterklaas. Wat een pech, geen

Sinterklaas en geen cadeautjes. Maar... er was gelukkig wel

een reservesleutel, vertelde piet. Die reservesleutel lag in

een kistje met een cijferslot. Alleen de code was piet even

vergeten. Piet vertelde dat we door middel van

opdrachten de code konden kraken. De kinderen gingen

aan de slag. Bij elke opdracht verdienden de kinderen een

puzzelstuk. Wanneer de kinderen alle opdrachten hadden

voltooid en dus alle puzzelstukken hadden verdiend,

konden ze een grote puzzel gaan maken. Als ze die puzzel

goed maakten, kwam er een code tevoorschijn. Er is

ontzettend hard gewerkt, maar uiteindelijk is het de

kinderen en de pieten gelukt om de code te kraken en

Sinterklaas te bevrijden. Sinterklaas heeft tot slot de

sportkanjers benoemd en alle kinderen hebben een

cadeautje gekregen. Zo liep de ochtend gelukkig toch nog

goed af. 
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Verjaardagen gym
In de maanden januari-februari 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

21 januari Rik de Kort

23 januari Gofie van Son

1 februari Corrie Werther

13 februari Tineke Baaijen

14 februari Noor de Kort

20 februari Johanna de Bont

28 februari Jelle Klerks

Bedankt
Dankzij jullie inzet heeft de grote clubactie weer een

mooi bedrag opgeleverd. Het bestuur wil iedereen die

zich hier voor heeft ingespannen hartelijk bedanken.

Niet alleen de verkopers, maar ook degene die een lot

hebben gekocht, hartelijk dank hiervoor. De trekking

heeft intussen al plaats gevonden en wie weet heeft

een van ons wel een mooie prijs gewonnen.

Hopelijk mogen we volgend jaar weer op jullie steun

rekenen om de clubkas op deze manier te kunnen blijven

spekken.

Nogmaals iedereen hartstikke bedankt!

Groetjes Doroté
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Kantinediensten
Week 4: Kantinedienst: Jos van den Hoven van zondag 19 t/m zaterdag 25 januari

Week 5: Kantinedienst: Gerard Verhoeven van zondag 26 jan t/m zaterdag 1 februari

Week 6: Kantinedienst: Albert van der Sanden van zondag 2 t/m zaterdag 8 februari

Week 7: Kantinedienst: José van Uden van zondag 9t/m zaterdag 15 februari

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 26 januari Els Klerks Nicole van Hulten

maandag 27 januari

dinsdag 28 januari

woensdag 29 januari

donderdag 30 januari 19.30-eind Marinus Muskens Geraldine Kwetters

vrijdag 31 januari

zaterdag 1 februari Annie van Hulten

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 2 februari Bianca van Dijk Els Klerks/Jos vd Hoven

maandag 3 februari

dinsdag 4 februari

woensdag 5 februari

donderdag 6 februari 19.30-eind Nicole van Hulten Antwan Knippels

vrijdag 7 februari

zaterdag 8 februari Marion Verdijk Jos vd Hoven

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 9 februari Annie van Hulten Jos vd Hoven

maandag 10 februari

dinsdag 11 februari

woensdag 12 februari

donderdag 13 februari 19.30 - eind Annie van Hulten Ruud Lambrechts

vrijdag 14 februari

zaterdag 15 februari Annie van Hulten

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 19 januari Bianca van Dijk

maandag 20 januari

dinsdag 21 januari

woensdag 22 januari

donderdag 23 januari 19.30-eind Els Klerks Wim Kosters

vrijdag 24 januari

zaterdag 25 januari Bianca van Dijk



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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