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Algemeen Bestuur
Sport verbindt en Verbroedert
Sport verbindt en verbroedert. Zeker ook in Elshout. Het

zorgt voor meer begrip en respect voor elkaar en

daarmee voor een beter evenwicht in de samenleving,

wat we juist nu goed kunnen gebruiken. Deelnemen aan

sport betekent vaak ook deelnemen aan de maatschappij.

Hoe meer mensen deelnemen, hoe gezonder we worden.

Sport bepaalt mede wie we zijn, wat we doen, waar en

wanneer. En vooral ook, met wie we dat doen. Andere

mensen ontmoeten met sport biedt grote

mogelijkheden. Sportverenigingen, zoals SC Elshout,

spelen daar een erg belangrijke rol in en zijn een

ontmoetingsplek voor allerlei mensen. Het geeft mensen

een plek in de maatschappij oftewel mensen breiden hun

netwerk uit waarmee ze ook buiten de sport doelen

kunnen bereiken. Sportverenigingen bieden volop

mogelijkheden voor vrijwilligers. Vier van de tien mensen

die lid zijn van een vereniging zijn actief als vrijwilliger! Ze

halen er voldoening en eigenwaarde uit en vergroten er

hun vrienden- en kennissenkring mee. Dat

vrijwilligerswerk beperkt zich niet alleen tot het

verenigingsleven. Vaak blijkt dat mensen die actief zijn

voor sportverenigingen ook daarnaast actief zijn als

vrijwilliger buiten de sport. Ze zijn de bindende kracht in

onze samenleving! SC Elshout vormt daar geen

uitzondering op en mag supertrots zijn op het grote

vrijwilligerskorps! Onderzoek toont aan dat leden van

sportverenigingen in het algemeen tevreden zijn met hun

leven, ze hebben meer sociale ontmoetingen en

vertrouwen anderen eerder dan niet-leden. Door het

onderlinge contact is er meer wederzijds begrip wat de

saamhorigheid in de hand werkt. SC Elshout is zich daar

erg goed van bewust en ondersteunt initiatieven om deze

saamhorigheid te versterken. Het is toch hartstikke leuk

om samen een voetbal- of handbalwedstrijd te spelen of

er naar te kijken of daarna de verrichtingen op TV te

volgen van onze nationale sportidolen. De bindende

kracht van sport komt zeker ook tijdens belangrijke

sportevenementen naar voren. Maatschappelijke

barrières en verschillen doen er dan niet toe. Iedereen

leeft mee met de nationale ploeg en schouder aan

schouder verbroedert de sport het hele land. Op SC

Elshoutniveau hebben we daar niet zo heel veel

ondersteuning in nodig. Sport verbindt en verbroedert

…vanzelfsprekend bij SC Elshout!

Caspar van den Brandt,

Voorzitter SC Elshout omni.
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de club te maken of dat nu de vele evenementen zijn,

het voetbal zelf, de sponsoren, het 50 jarig bestaan,

de nieuwbouw of simpelweg het bijhouden van een

mooie sportcomplex. 

q Veel respect voor ons jeugd- en hoofdbestuur die

de lijnen grotendeels uitzetten en soms uiteraard

links en rechts wat zaken moeten bijsturen of op

moeten lossen wat niet altijd de leukste job is om te

doen. Achter de schermen zorgen zij voor een

goede basis zowel financieel, organisatorisch en

voetbaltechnisch.

q Kortom, ik vond het een eer om voorzitter van ons

mooie “clubke” te mogen zijn en laten we vooral

met z’n allen iedere dag samenwerken om de

komende jaren weer dat “warme bad-gevoel” vast

te houden. Dat gaat zeker lukken met het 50-jarig

bestaan en de nieuwbouw voor de boeg. 

Van de bestuurstafel (oktober 2018)
q Mijn laatste “van de

bestuurstafel” als voorzitter

van ons mooie “clubke” Na 7

jaren tijd om de voorzitters-

hamer door te geven tijdens

de jaarvergadering op 30

oktober om 21 uur.

q Een icoon als André van

Hulten opvolgen valt niet mee maar gelukkig hebben

we met elkaar de afgelopen jaren veel voor elkaar

gebokst. Eigenlijk is er maar één ding belangrijk en

dat is als de club voor iedereen “een warm bad” is

waar gezellig gesport, geouwehoerd en gefeest kan

worden. De kracht van Elshout is dat we daar met

z’n allen hard aan werken en feitelijk iedereen bereid

is om zijn of haar steentje bij te dragen. Het

voorzitterschap is daarbij een echte mooie job

omdat een ieder graag meewerkt om iets moois van
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Beste quizliefhebbers, Sporty Spices en SuperSportkenners,

Ditmaal willen we jullie graag uitnodigen voor de 

SPORTQUIZ van S.C. Elshout.

Op vrijdagavond 16 november a.s. willen we in de kantine van S.C. Elshout jullie sportkennis gaan
testen. Dit willen we doen d.m.v. makkelijkere en moeilijkere, maar gevarieerde en onderscheidende
vragen over al datgene dat in het sportwereldje omgaat. Een gezellig avondje is gegarandeerd!

De teams mogen bestaan uit maximaal 5 personen. Verdere voorwaarden:
- Het team moet minimaal één persoon 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;
- Het inschrijfgeld bedraagt € 10,- per team.

Zorg gerust voor diversiteit binnen het team en verzamel een mooi en gezellig team!

Bij deze sportquiz heb je als team de mogelijkheid om een favoriete sport aan te geven; over
deze ‘specialiteit’ gaan we proberen vragen terug te laten komen in de quiz.

Heb je interesse om mee te doen, schrijf dan zo spoedig mogelijk in via de website
www.scelshout.nl, via de afdeling Voetbal onder de knop ‘Quiz’ (zie Actueel; Activiteiten). 
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 16 november willen we graag rond 19.45 uur
beginnen en ons streven is om rond 23.30 uur klaar te zijn.

Met sportieve groet, Ciep en Henri
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Er zijn zoveel mooie, lachwekkende, onvergetelijke,

bijzondere of andersoortige gebeurtenissen in de

afgelopen halve eeuw voorgevallen dat we de

beschrijvingen hiervan graag van jullie ontvangen.

Normaal gesproken te veel om op te schrijven, maar nu

gaan we ze voor deze speciale gelegenheid graag

verzamelen. 

Het kunnen (wedstrijd)verslagen zijn, maar denk ook aan

andere memorabele verhalen, foto’s, stukjes; kortom alles

wat van het jubileumboek ons aller boek zal laten

worden en laat blijken wat ons clubke zo bijzonder

maakt. 

Deel jouw verhaal over 50 jaar S.C. Elshout en

stuur dit voor 1 december naar:

marinus.muskens@gmail.com

Organisatie S.C. Elshout 50 jaar

Jeugd
Jeugd Jeugd

Jeugd Uit de jeugdhoek
door de jeugdvoorzitter

Helaas is in het vorige clubblad een oud stukje van mijn

hand beland. De juiste tekst is via onze Facebooksite

alsnog verspreid. Voor de volledigheid de hoofdpunten:

- Het seizoen is gestart met de sportdag, de

bekerwedstrijden en de ouderavond voor onze F-

pupillen. Achter de schermen is de teamindeling, de

accommodatie en onze kleding weer tot in de puntjes

verzorgd.

- Met dank aan onze trouwe sponsoren nieuwe shirts

voor JO-12 (JDL Bouwadvies/Jos de Laat) en JO14&16

(Garage Drunen/Sjaak Brok en Joost Smits/EY).

- De jeugdtoto is inmiddels gestart: zonder de toto

zouden we de contributie per lid met 30 euro moeten

verhogen.

- De jeugdafdeling zal op 31 mei en 1 juni een

feestweekend met overnachting organiseren. We

proberen voor jong (5 jaar) tot oud (18 jaar) een leuk

programma in elkaar te zetten en hopen op ieders

aanwezigheid tijdens dit bijzondere jubileum. Zet het in

je agenda!

- Denk met het korter worden van de dagen aan je

fietsverlichting! 

Inmiddels zijn we een paar weken verder en draait het

seizoen volop. Bj de junioren zitten we krap in de

elftallen, maar helpt iedereen elkaar waar mogelijk. Top

spelers en leiders! De resultaten zijn wisselend; een paar

teams hebben het erg zwaar, maar een verzoek tot een

nieuwe (lagere) indeling is door de KNVB helaas niet

gehonoreerd. Blijf je best doen, dan komen de punten

(hopelijk) vanzelf. Verder valt me op dat er op zaterdag

veel ouders op het sportpark te vinden zijn om hun

kinderen aan te moedigen. Leuk die interesse en vooral

op de gemoedelijke en correcte manier waarop dat

gebeurd!

Bij onze jongste pupillen draait Gijs de Kort 10 weken als

(extra) trainer mee als stage vanuit zijn school. We zijn

blij dat we onze spelers hiermee kunnen helpen, en dat

deze spelers de club willen helpen. Mogelijkheden kunnen

altijd worden verkend.

Op 5 november is de jaarvergadering van de jeugd. We

zijn als vereniging verplicht een dergelijke formele

vergadering te houden. We zien het als bestuur echter

ook als een uitgelezen kans om actualiteiten uit te

wisselen en elkaar live te spreken. En daarmee om het ‘wij

gevoel’ van onze mooie club te bewaken. Dus we hopen

op een goede opkomst vanuit kader en A-junioren.

Ik wens iedereen nog mooie lenteachtige voetbalavonden

en –zaterdag en hoop de komende maanden onze eerste

kampioen(en) van het seizoen 2018-2019 te mogen

begroeten.

Groeten, Marcel

5

Jubileumjaar 2019: dit vraagt om mooie verhalen!
In 2019 bestaat S.C. Elshout 50 jaar: reeds een halve

eeuw beleven we met z’n allen in clubverband veel

plezier aan het mooie voetbalspelletje en al wat daar

omheen gebeurt.

We zijn reeds met een groep vrijwilligers aan het werk

om hier een geweldig jaar van te maken. Maar we vragen

ook jullie allen om hulp: 

help ons aan 

verhalen en anekdotes 
voor in het 

fantastische jubileumboek 
dat volgend jaar zal verschijnen.
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In het zonnetje: Jan Klerks

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.
Jan is al lid vanaf het eerste uur, een echte S.C. Elshout

man. Steekt daarnaast al vele jaren zijn handen uit de

mouwen om zijn club extra te helpen.  

Hoe ben je bij S.C. Elshout beland?
Ik ben bij S.C. Elshout gekomen tijdens de oprichting.

Even daarvoor een wedstrijd gevoetbald met Café Piet

Pulles. Van het een kwam het ander en is er (in 1969 dus)

een voetbalclub opgericht.

Hoe ben je vrijwilliger geworden bij SC Elshout?
Ik ben vrijwilliger (ofwel penningmeester) geworden

omdat Ad de Hart ongeveer 4 à 5 maanden achter mij

aan heeft gelopen omdat de toenmalige penningmeester

Jan Verhoeven wilde stoppen. Ad zei: het stelt niet veel

voor, een beetje de boeken bijhouden en één keer per

maand vergaderen dat was alles. Maar ja dat kwam nadien

niet helemaal zo uit. Iedere maand kwam Gerard Spronk

toen nog de contributie afdragen welke hij bij een groot

aantal leden had opgehaald, om maar een ding te noemen.

Wat heb je allemaal
gedaan aan
vrijwilligerswerk voor de
club?
Wat ik nog meer heb gedaan

buiten alle bestuursfunctie’s om. Ik ben een tijdje leider

geweest samen met Toon van Sluisveld(de smalle) van het

hoogste elftal van S.C. Elshout (betreffende het nummer

van het elftal dan) ik heb een paar jaar in de

kantinecommissie gezeten. Ik heb nog even de

boekhouding van de kantine gedaan toen Piet de Man

ermee stopte. 

Wat vind je leuk aan het vrijwilligerswerk dat je
doet voor ons clubke?
Wat ik leuk vind aan vrijwilligerswerk, och dat doe je

gewoon.

Wat zijn je leukste ervaringen:
Leuke ervaringen zijn toch wel de herinnering aan het

voetballen en dan vooral de derde helft. Ook de

verschillende trouwfeesten en de zoveel jarige huwelijken

waren altijd een groot feest. We deden altijd wel een

stukje en het lied “Houd hem er nog even tegenaan”

maar dan op zijn Elshouts was toch ook altijd wel een

hoogtepunt.

Wat zou je mee willen geven aan de leden?
Aan de leden zou ik willen meegeven, lekker voetballen

en als er iets gedaan moet worden steek even je handen

uit de mouwen, laat het niet alleen aan het “kader” over.

Aan wie zou je het zonnetje door willen geven?
Graag wil ik het zonnetje doorgeven aan Joost Smits.

Joost heeft in een korte tijd veel gedaan voor ons clubke,

je ziet het niet altijd maar je merkt het wel.

Jan, 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

18 oktober Ellen de Vaan

19 oktober Henri Klijn

20 oktober Jordy Smits

20 oktober Mike van Drunen

23 oktober Ruben van Alphen

25 oktober Maarten Schoenmakers

26 oktober Jurgen Klerks

26 oktober Brit van der Sterren

27 oktober Joep Musters

30 oktober Gerard de Man 

30 oktober Sven Brok

1 november Luuk Frijters

1 november Chiel Meistrok

3 november Thomas Mulder

4 november Jelle Schoenmakers

4 november Stan Lommers

4 november Marlies Mooyman

6 november Hans van Gestel

9 november Dennis Janssen

10 november Dion van Oorschot

11 november Joost van Delft 

14 november Martijn Klerks

16 november Sem van Delft

17 november Joost Smits

19 november Lars Findhammer

19 november Roel Pelders

20 november Sjoerd van Heesbeen 

24 november Tessa van Delft

24 november Siem van den Brandt

25 november Bjarg van der Staak

25 november Johan de Haan 

26 november Casper Verhoeven

26 november Rob Bechtold

26 november Stan Muskens

27 november Merijn van Alphen

28 november Remco van den Hooven

Uitreiking van den Miky van Dommelentrofee
Op 20 september is weer de jaarlijkse uitreiking van den

Miky van Dommelentrofee gehouden. Onder grote

belangstelling, waaronder ook een grote afvaardiging van

de jeugd en in het bijzijn van de vader van Miky, werden

weer de trofeeën uitgereikt. Hieronder het totaal

overzicht.
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SC Elshout JO14-1 en JO16-1 krijgen nieuwe shirts

Onze JO14-1  en JO16-1 zijn dit jaar

voorzien van nieuwe shirts, gesponsord

door van Garage Drunen en EY.

Onze JO12-1 hebben dit

jaar nieuwe shirts om in te

spelen, gesponsord door

JdL bouwadvies uit

Elshout.

Het jeugdbestuur van SC Elshout bedankt JdL bouwadvies, garage Drunen en EY voor het
mogelijk maken de teams met nieuwe shirts te voorzien.
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Onder 17 herstelt zich van zeperd 
Na de vliegende start dit seizoen waarbij in de eerste 3

wedstrijden al 36 goals waren gemaakt was de

gemakzucht al vroeg het seizoen toegeslagen bij de onder

17. De uitwedstrijd tegen dsc zou wel even gewonnen

worden. Een beter Elshout kwam echter van een koude

kermis thuis want tegen een hard werkend DSC werd er

2 keer een voorsprong weggeven. 

Vandaag echter de kans om revanche te nemen,

tegenstander jan van arckel. Voor de wedstrijd werd er

nog even op gehamerd niet te makkelijk over deze

tegenstander te denken en vanaf minuut met 100 procent

inzet te spelen. Dit was niet tegen dovemansoren gezegd

want Elshout was het eerste kwartier bijzonder efficiënt

met de kansen en kwam met 4-0 voor. Echter Jan van

Arckel toonde veerkracht en kwam met een

zondagsschot op zaterdag dat gelegenheidskeeper Koen

te machtig was terug in de wedstrijd. Niet voor het eerst

dit seizoen raakte Elshout na een tegengoal volledig de

kluts kwijt en Jan van Arckel maakte al gauw de 4-2.

Elshout bleef de rest van de eerste helft erg onrustig aan

de bal en zocht te vaak en te snel de lange bal. Het

slotakkoord van deze eerste helft was echter wel aan

Elshout, nadat laatste man Camiel op slag van rust uit een

goed genomen corner van Lars de 5-2 op het scorebord

kopte.

Tijdens de rust werd er door de leiders verteld dat er

veel rustiger met het balbezit omgegaan moest worden

en niet steeds de lange bal geven. Tweede helft een veel

rustiger Elshout in balbezit, echter werden er teveel

foutieve pases gegeven en kon Jan van Arckel nog 2 keer

gevaarlijk worden, Koen tikte een bal voorlangs en een

ander eindigde in het zijnet. Halverwege de tweede helft

tikte Henk in 2 instanties een opnieuw goed genomen

corner binnen, 6-2. Jan van arckel was moegestreden en

geloofde het verder wel, de 7-2 was alleen voor de

statistieken en Henk zijn 3e van de middag. 

Onder 17 maatje te groot voor SCG '18
Na weken van voorbereiding, trainen, bekerwedstrijden

spelen vandaag eindelijk voor het echie, de eerste

competitiewedstrijd thuis tegen SCG '18 de nieuwe

fusieclub uit Sint-Michielsgestel. 

Nou kan ik een heel lang verslag gaan schrijven over de

galavoorstelling die we gegeven hebben, het tika-taka

voetbal dat Elshout op veld 3 op de mat legde en de ene

na de andere bal die strak de kruising in vloog, maar

waarschijnlijk denkt de gemiddelde lezer na goal 5 van:

pff... alweer, dus dit zal ik jullie onthouden. 

Toch wil ik het ultieme kelderklasse moment dat wij

helaas zijn vergeten te filmen de wereld niet onthouden.

We schrijven de 72e minuut, tussenstand 13-0, vrije trap

voor SCG '18 ca 30 meter van de achterlijn, 1 meter van

de zijlijn. De spelers van SCG '18 leken het wel een goed

idee alles of niks te gaan spelen en hun keeper in de spits

te positioneren, na een sprint van ruim 80 meter waarbij

keeper in kwestie onderweg ergens in de middencirkel

zijn linkerschoen verloor was aangekomen in de

Elshoutse 16, begon de vrije trapnemer aan zijn aanloop,

echter werkte de weersomstandigheden niet helemaal

mee en gleed deze uit op het moment van nemen. Na

tranen met tuiten gelachen te hebben en nog 3 keer

scoren vond scheidsrechter in kwestie het wel leuk

geweest en maakte een eind aan deze toch wel eenzijdige

wedstrijd.  

Geboren
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Samenwerking SC Elshout en Fysiotherapie van Bommel 
Voor de sportmedische begeleiding heeft SC Elshout een

samenwerkingsverband met Fysiotherapie van Bommel

Drunen-Vlijmen. 

Vanaf dit seizoen zal Guus van Eil 2x per jaar een

sportspreekuur draaien op de club. Dit zal op

donderdagavond 25 oktober 2018 en 14 maart

2019 zijn van 20.00 – 21.30uur. Spelers van de club

kunnen tijdens dit spreekuur binnenlopen en een gratis

onderzoek en advies krijgen. Wanneer nodig kan er op

korte termijn direct een behandeling worden ingepland. 

Ons team in Drunen stelt zich graag nog even aan u voor: 

Guus van Eil: 

Manueel therapeut en sinds oktober 2013 werkzaam op locatie Drunen. Mijn

aandachtsgebieden zijn voornamelijk nek- en rugklachten, lies- en

hamstringklachten, schouderklachten en knieklachten. Verder ben ik

aangesloten bij het Knienetwerk Brabant en Schoudernetwerk Zuidoost

Nederland. 

Raoul van Bommel:

Fysiotherapeut en praktijkhouder locatie Drunen. Ik ben algemeen

fysiotherapeut en specialist in het behandelen van hoofdpijnklachten.

Daarnaast houd ik me bezig met het optimaliseren van de kwaliteit van de

praktijk.

Karen de Joode: 

Sportfysiotherapeut en werkzaam op beide locaties in Drunen en Vlijmen. Ik

ben gespecialiseerd in het behandelen en revalideren van sportblessures naar

elk gewenst niveau.

Stijn Verhagen: 

Sportrevalidatietherapeut. In onze praktijk ben ik verantwoordelijk voor de

(medische) fitness. Daarnaast is het mijn taak om sporters met blessures op

een verantwoorde manier te revalideren en te begeleiden bij hun terugkeer

naar de sport.

Om snel te kunnen handelen en daarmee het herstel te

optimaliseren maken wij gebruik van een spoedlijn. De

spoedlijn is bedoeld voor sporters die een blessure in

het weekend hebben opgelopen en graag binnen 24 uur

gezien willen worden. Ook kun je via de spoedlijn een

eerste advies over een opgelopen blessure krijgen. 

Spoedlijn: 06–43420612 bereikbaar op zondagavond

tussen 19.00 en 20.00 uur.
We zijn dagelijks telefonisch bereikbaar: 073-30 300 00. 

Voor meer informatie: www.fysiovanbommel.nl

Met sportieve groet, 

Guus, Raoul, Karen en Stijn
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Van de bestuurstafel (oktober 2018)
Jaarvergadering 

Op 26 september jl. hebben we weer de jaarvergadering

gehouden. Dit jaar was de opkomst groot ten opzichte

van de voorgaande jaren en vooral ouders waren

gekomen om de vergadering bij te wonen. Wij willen

iedereen weer bedanken voor hun komst en

belangstelling voor de club. 

Enkele belangrijke punten zijn er besproken: 
• Vrijwilligers puntenstelsel.

Door Inge en Maureen is een vrijwilligers-

puntenstelsel opgezet aan de hand van een systeem

wat bij een andere vereniging in gebruik is. De

dames hebben het omgebogen naar een setting.

welke past voor Elshout en het geheel wordt op de

site gezet. Het is de bedoeling dat elk lid de punten

haalt die ervoor staan. Door dit systeem krijgen we

een gelijkmatige verdeling van het vrijwilligerswerk

en de initiatieven om de punten te halen komt meer

bij de leden te liggen.

De beide dames zullen het ook bij de teams gaan

uitleggen en zullen in de toekomst de puntentelling

bij houden. Het is het eerste jaar dat wij dit doen,

dus is het natuurlijk een proef en er zullen best een

aantal fouten inzitten.

Op de site staat het geheel aangegeven.

• De contributie wordt dit jaar verhoogd en het

schema van de contributie staat op de site. Het is

alweer 3 jaar geleden dat we verhoogd hebben. 

Alle leden hebben weer een herinnering gehad en

binnenkort zal het afgeschreven worden/zijn.

• Er zijn weer huldigingen geweest van een aantal

leden, zie verder in het clubblad.

• Er zijn enkele bestuursleden die af willen treden en

we zijn dus naarstig op zoek naar vervangers.

Sponsor kliks

Onze club is aangesloten bij

Sponsorkliks. Dit is een systeem

waarbij wij een klein bedrag ontvangen

als de leden of buitenstaanders iets

bestellen bij een internetsite.

Op onze site is een button te vinden

en als je deze aanklikt komen alle in Nederland bekende

webwinkels tevoorschijn en kun je gewoon bestellen

zoals je normaal rechtstreeks zou doen. De besteller

heeft niet meer kosten en voor de club helpen alle kleine

beetjes.         
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Verslagen F2

SC Elshout f2 – Avanti f2 9-6

We moesten vandaag tegen avanti spelen.

Renske en iza waren er niet. Daarom moesten

benthe en noor meedoen. Het was een leuke

wedstrijd. We speelden goed over. Voor het

drinken was het 3-2 voor ons. Ik mocht de

eerste helft in de goal staan. En Lot de tweede

helft in de goal. Dit was de leukste wedstrijd

tot nu toe.

Groetjes Evy.

Gewonnen!!!!!!!
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Verslag dames 4 Verslag F1
16-09-2018

Vandaag hadden we de laatste wedstrijd van de

buitencompetitie deel 1, op het programma. Alleen begon

het zaterdag anders te lopen toen er een telefoontje

kwam van de tegenpartij. Ze kregen het ondanks diverse

pogingen bij andere teams, niet voor elkaar om een

complete ploeg te maken. Dus konden ze niet komen. Dit

betekent voor ons, dat we de wedstrijd gewonnen

hebben! Jammer natuurlijk dat we niet konden spelen,

maar onze eerste gewonnen wedstrijd is wel reden voor

een feestje. De vraag is alleen waar vier je een feestje op

zondagmiddag? Hier kwam ook snel een antwoord op.

Het selectieteam van SC Elshout voetbal had namelijk

een thuiswedstrijd, in de strijd om de beker. Dit was een

derby tegen het eerste van Haarsteeg dat een paar

klassen hoger speelt.

Dus daar hebben we afgesproken met z’n allen zodat we

in elk geval de gewonnen wedstrijd nog even konden

bespreken. Iets later dan gepland (er zat nu geen druk

achter) kwam (bijna) iedereen op het sportpark en

hebben we de wedstrijd gevolgd. Sommigen hadden het

nog wat zwaar van de zaterdagavond, dus hier kwam de

‘wedstrijd-vrije’ dag goed bij uit. Het voetballen liep

ondertussen als een speer want Elshout heeft gewonnen

met 6-1, dus de stemming zat er redelijk in bij iedereen

(jammer dat het om niks bleek te gaan, beide teams

waren uitgeschakeld voor het vervolg van de beker-

wedstrijden). Na de wedstrijd hebben we met z’n allen

nog wat gedronken en kon ik mijn rondje voor mijn

verjaardag nog geven (aan de meesten, sommigen waren

al in diepe gesprekken verzonken met potentiële nieuwe

speelsters). We hebben de

strategie voor het komende

binnenseizoen nog even snel

besproken, we gaan door met

het enthousiasme zoals het nu is,

iedereen vindt het leuk en

gezellig en dat was onze opzet.

We zullen wel op zoek moeten

naar nieuwe speelsters, zodat we

iets meer wissels hebben, maar

ook ter aanvulling omdat er een

paar meiden een (stage-)

avontuur in het buitenland

aangaan en dus wat langer niet

mee kunnen spelen. Vandaag

begreep ik dat de eerste stappen

daarin al weer zijn gezet! Al met

al hebben we dus onze tijd van

de niet gespeelde, maar wel

gewonnen wedstrijd nog goed

besteed en was het (weer)

gezellig! 

Groetjes Hans 19
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Huldiging jubilarissen
Tijdens de jaarvergadering van

afgelopen woensdag zijn de volgende

jubilarissen gehuldigd:

15 jaar lid: 

Cindy v/d Hooven,

Maureen van Hulten en Dian van

Wanrooij.

25 jaar lid: 

Martine van Drunen en Carlijn de Vries

35 jaar lid: Henriëtte van Noort en

Meggy van Bokhoven.

40 jaar lid: Arna van Wanrooij.

Martine en Arna ontbreken op de foto.

Scheidsrechters bedankt!

Vandaag begint de week van de scheidsrechter. Een onmisbare schakel op het veld!

Dit weekend bedanken wij de scheidsrechters die dit weekend fluiten met een

klein presentje.... ook bedanken wij alle andere scheidsrechters die voor ons het

hele seizoen klaar staan. Zonder scheids geen handbalwedstrijd... op de foto de

eerste scheidsrechters van vandaag met de beide F teams en een van hun

tegenstanders Roef.



Snuffelclinic D'Alburcht Wijk en Aalburg
Zaterdag 15 september.

Op uitnodiging van Buurt-

sportcoach Bram Siero

https://bewegensamendoen.nl/

hebben we met SC Elshout

zaterdag 15 september mee

gedaan aan een handbal clinic in

Wijk en Aalburg.

Ja we gingen zowaar de Maas over! 

In het kader van de nationale

sportweken werd hier een middag

georganiseerd voor kinderen uit

Wijk en Aalburg en omstreken.

Doel: 

kinderen kennis laten maken met

het aanbod van sport- en

cultuurverenigingen in die

gemeente. 

En aangezien ze hier geen handbalclub hebben,

werden wij uitgenodigd om onze mooie sport

onder de aandacht te brengen.

In een, tot op het dak toe, vol gepakte auto

reden Imke, Femke en ik op deze

zaterdagmiddag de Heusdense brug over. 

Niet wetende waar we aan gingen beginnen......

Het werd een volle, leuke, drukke, rommelige

maar vooral leuke en leerzame middag.

Samen met Judith Roovers en Gerdine van de

Wiel werd een mooie stand ingericht met volop

informatie en flyers voor de ouders.

Handbal? wat is dat, hoe moet dat?

Voor veel kinderen was dit letterlijk de

allereerste keer dat ze iets met een handbal

deden.

Helaas was onze clinic tijd te kort en hadden we

geen goal of zelfs maar een cirkel

beschikbaar...maar...

Iedereen deed lekker enthousiast

mee op de Tsjoek gooien en

vangen, Wedstrijdje Pionnen

omgooien en Dribbelen en in de

hoepels mikken.

Dit smaakt voor ons naar

meer.......en wij hopen dat dit ook

geldt voor de meiden uit de

gemeente Aalburg.

Judith, Gerdina, Liv, Imke en Femke

heel erg bedankt voor jullie inzet

en enthousiasme

Groet

Gerard
21
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Verjaardagen oktober-november

18 oktober Tess Lucas

19 oktober Janne Damen

20 oktober Angeli Lommers

20 oktober Maud Verdijk

20 oktober Maud Klijn

22 oktober Liv van der Hoop

26 oktober Floor Lommers 

31 oktober Lisa Kolmans

31 oktober Iza van Delft

31 oktober Anne Kolmans

02  november Michèle Hendriks

03 november Meggie van Bokhoven 

05 november Nina Eekels

07 november Maureen van Heeswijk

10 november Anouk van Balen

12 november Albert van der Sanden 

13 november Yfke Verhoeven

14 november Nienke Verhoeven

15 november Debby van Oorschot 

17 november Lia Pulles

18 november Cindy van den Hooven 

20 november Dian van Wanrooij 

21 november Lot Van Bokhoven

30 november Rianne van Bladel

23 november Ilse van Noort

Gezocht kantinepersoneel 
voor in onze prachtige sporthal Dillenburcht

Ben jij 18 jaar of ouder

en wil jij tegen betaling

één dienst (halve dag)

in de twee weken op

zaterdag of zondag

onze bar draaien neem

dan contact op met: 

Stichting De Burcht 

Lia Pulles 

06 - 12 09 28 77. 

Delen Graag! 

Ps. Je hoeft geen lid te

zijn van onze club.
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Verjaardagen gym
In de maanden oktober/november feliciteren wij

30 oktober Felin Knippels

6 november Caspar van Delft

7 november Fleur Pelgrim

9 november Rique Dudok

19 november Anja de Jong

26 november Feone Knippels

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
Joost Smits  0416 376210  

Bestuur Voetbal
Voorzitter
Joost Smits  0416 376210  
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 
2e secretaris, elftalbegeleiding 
en beheer installaties  
Jan Willem van Bokhoven  073 5185901
Jeugdzaken
Fried Smits  0416 377570

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
Dick van Delft      06-12887939
Technisch beleid + toernooien
Stan Muskens  06-37142853
Algemeen (o.a. kantine en kleding)
José van Uden  06 – 10608727
Activiteiten en divers
Rene Damen  06-52014687
Jeugdafgevaardigde
------

Bestuur handbal
Voorzitter
Albert van der Sanden  0416 377633
Secretaris
Henriëtte van Noort  0416 377382
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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