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Algemeen Bestuur
It giet oan …. 

Een uitspraak die altijd veel verwachtingen wekt. Soms

gevolgd door een fantastisch (schaats) evenement maar

nog veel vaker gevolgd door een “zeperd” omdat de

apportiose toch niet komt omdat de weergoden anders

beslissen.

Maar ook voor ons clubke zijn deze woorden weer van

toepassing …It giet oan ….!

Een nieuw seizoen met hoog gespannen verwachtingen.

De honger naar de (voet- en hand)bal is groot en het

enthousiasme ongekend. Gaan we de verwachtingen

waarmaken? Stijgen we boven ons zelf uit? Of …..wordt

het dit seizoen toch een “zeperd” en moeten we alle

zeilen bijzetten om er toch nog iets van te maken? 

Ik zal een voorspelling doen …! Beide gaat gebeuren …ik

kan alleen nog niet precies aangeven wie uit z’n dak zal

kunnen gaan en wie de “zeperd” te verduren krijgt. Eén
ding kan ik echter wel voor iedereen voorspellen: De

reden om naar ons clubke te komen is niet het gevolg van

winst of verlies tijdens het sporten maar gewoon het

gevolg van de aanwezigheid van de mensen waar je

graag bij wil zijn en bij wil horen. Gewoon … geen

kapsones … gewoon …iedereen in zijn of haar waarde

latend en de saamhorigheid het werk laten doen. 

Dat is SC Elshout. Dat is mijn clubke. Dat is jouw clubke.

Dat is ons clubke.

Iedereen een fijn, sportief en gezellig seizoen!

Caspar van den Brandt,

Voorzitter Omni SC Elshout
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q 2019 zal ook in het teken staan van het 50 jarig

bestaan van ons clubske. Er wordt door een grote

groep vrijwilligers hard gewerkt aan de organisatie.

Het voorlopige programma en data die je alvast in je

agenda kunt zetten;

- Vrijdag 31 mei en 1 juni; Jeugdweekend

- Zaterdag 1 juni; Walking football 

Jubileumwedstrijd 

SC Elshout 1 – Oud RKC Waalwijk

- Zaterdag 8 juni; Elshout/Nieuwkuijkdag

- Donderdag 13 juni; Onderling toernooi

- Vrijdag 14 juni; Receptie 50 jarig bestaan

Reunie 50 jarig bestaan voor leden/oud-leden

- Zaterdag 15 juni; feestavond voor onze leden.

q Aangezien we op de reunie zoveel mogelijk oud-

leden hopen te begroeten, hierbij alvast de oproep

dit zoveel mogelijk te delen met oude voetbal-

vrienden/-vriendinnen en bekenden.

q Uiteraard gaan we er een mooi feest van maken en

mag ook een fantastisch jubileumboek niet

ontbreken.

q Kortom, een mooi voetbalseizoen is weer begonnen

met mooie vooruitzichten. Laten we er met z’n allen

een mooi jaar van maken.

Van de bestuurstafel (september 2018)
q Het gras is weer groen, de temperaturen weer

normaal en we mogen weer lekker ballen!!! Het

seizoen is begonnen en dankzij de gemeente en de

woensdagochtendploeg ligt onze accommodatie en

de grasmat er fantastisch bij. 

q Het bekertoernooi is begonnen wat feitelijk

veredelde oefenpotjes voor onze teams zijn. Ons

“vlaggeschip” doet weer wat het vorig seizoen ook

deed; mooi voetbal op de mat leggen en zo de

overwinning pakken. De pot in de beker tegen

Haarsteeg op ons sportpark beloofd een spektakel

te worden en een mooi feestje dankzij het leuke

initiatief van onze leden.

q De afgelopen maanden is er druk gewerkt aan de

nieuwbouw en overleg geweest met zowel de

gemeente als de kantinecommissie, de woensdag-

ochtendploeg en de handbal. Inmiddels zijn we weer

een stapje verder en hopelijk krijgen we eind

volgend jaar het definitieve groene licht en kunnen

we in 2020 aan de slag. De plannen zullen tijdens de

jaarvergadering verder gepresenteerd worden.

Oproep aan alle leden van SC Elshout OMNI.
spek de clubkasactie van de Rabobank

Ook dit jaar doen we met SC Elshout mee aan de “spek

de clubkas”actie van de Rabobank. Hiervoor moeten we

weer proberen zo veel mogelijk stemmen te krijgen op

onze club. Hoe meer stemmen hoe meer sponsorgeld er

aan naar onze club gaat. Vorig jaar hebben we het

prachtige bedrag van ruim €1300,- binnen gehaald.

Hoe werkt het:
Om te kunnen stemmen moet je lid zijn van Rabobank de

Langstraat. Als je een rekening hebt lopen bij de

Rabobank, betekent dit nog niet dat je lid bent van de

Rabobank. Als je lid bent ontvang je het ledenblad van de

Rabobank. Lid worden kan via de website van de

Rabobank en is geheel gratis. Alle leden van Rabobank 

de Langstraat (als je woont in Drunen, Waalwijk, Loon op

Zand, Kaatsheuvel, Waspik en Sprang-Capelle) ontvangen

van de Rabobank een brief of mail met hierin een

persoonlijke stemcode. Je kunt dan 5 stemmen

uitbrengen, waarvan 2 op dezelfde vereniging. Stemmen

kan dan via de website van de Rabobank in de periode

van 2 tot en met 14 oktober.

Dus stem op SC Elshout 
tussen 2 en 14 oktober

De PR commissie 3
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Jeugd
Jeugd Jeugd

Jeugd Uit de jeugdhoek
door de jeugdvoorzitter

Eindelijk hebben we de lente kunnen begroeten en zijn

we weer volle bak aan het trainen en wedstrijden aan het

spelen! Door alle afgelastingen is er heel wat in te halen,

waarbij we helaas niet ontkomen aan wedstrijden tijdens

de avonduren. Dit vereist flexibiliteit van spelers en

leiders, maar ook van overig kader (sportparkdienst,

kantinepersoneel) alsmede onze wedstrijdsecretaris die

momenteel overuren draait om alles ingepland te krijgen.

Ondertussen is het jeugdbestuur al volop bezig met de

voorbereiding voor komend seizoen. Zoals bekend is dit

voor een kleine club als SC Elshout altijd een behoorlijke

puzzel. We doen ons uiterste best om tot een

elftalindeling te komen waarbij zowel het belang van de

club is gediend (gevulde elftallen) als individuele wensen

worden gehonoreerd. Helaas is dit niet altijd mogelijk.

Ondanks dat wij begrijpen dat dit tot teleurstellingen kan

leiden, vragen we toch ieders begrip hiervoor.

Ik heb het al eerder benoemd: voetballen kan niet zonder

begeleiding. Voor komend seizoen zijn we hard op zoek

naar mensen die een elftal willen begeleiden, een team

willen trainen of andersoortige ondersteuning willen

bieden. Aarzel niet en meld je aan bij het bestuur. Ook als

je niet iedere week beschikbaar bent kunnen we je inzet

goed gebruiken, bijvoorbeeld door het combineren van

een taak met een andere vrijwilliger die ook niet

wekelijks beschikbaar is. Wordt een actief onderdeel van

onze mooie club!

De jaarlijkse proeftrainingen zijn ook weer begonnen.

Altijd een mooi moment om een nieuwe groep jonge

enthousiaste spelers/speelsters op Den Donk te mogen

ontvangen. Veelal zijn dit kinderen die doorstromen

vanuit onze OMNI partner SC Elshout Gymnastiek, die

de kinderen de eerste motoriek hebben bijgebracht.

Regelmatig lezen we in de kranten over escalaties op het

voetbalveld. Laten ook wij hier als club af en toe bewust

mee bezig zijn. Wat er ook gebeurt, en ook al is er wellicht

sprake van onredelijk gedrag vanuit ‘de andere kant’, blijf

rustig en tel tot 10. Uiteindelijk blijft het een spelletje,

willen we een voorbeeld zijn voor onze jeugd en hebben

we de goede naam van onze club hoog te houden.

Nog een paar kleine punten:
- Er zijn (bij José) weer nieuwe SC Elshout-sporttassen

beschikbaar.

- Stan de Jong gaat zijn trainerspapieren halen, succes

Stan! 

- De afgelopen weken hebben we veel extra hulp gehad

van ons lid Charlie Lisay, die zijn schoolstage bij ons

vervult.

- De jaarlijkse sportdag zal plaatsvinden op 18 augustus.

Ik wens iedereen veel succes bij het vervolg van de competitie en

hopelijk kunnen we nog wat kampioenen huldigen!

Groeten, Marcel

5

Jeugdtoto 2018
Op vrijdag 5 oktober a.s. start de verkoop van de

jeugdtoto's.De jeugdtoto is een zeer belangrijke bron van

inkomsten voor het jeugdvoetbal en zij kunnen niet zonder

deze financiële ondersteuning werken.

Dus …… jeugd- en seniorleden zet je beste beentje voor.

Het verloop van de laatste 4 jaren ziet u hieronder vermeld. 

Voor de actiefsten zijn er prijsjes c.q. beloning te verdienen.

Zie hiervoor het prikbord in de kantine.Iedere week

worden er 3.500 jeugdtoto's in omloop gebracht.

De prijs per vakje bedraagt 10 eurocent.

Het verloop van de laatste 4 jaren ziet u hieronder vermeld. 

2017 2016 2015 2014
1e week 1.361,50 1.326,00 1.261,90 1.395,50

2e week 1.431,50 1.390,50 1.260,60 1.417,00

3e week 1.366,50 1.440,50 1.198,20 1.365,80

4e week 1.430,80 1.425,00 1.250,90 1.441,00

5e week 1.433,40 1.487,30 1.278,00 1.434,50

6e week 1.513,50 1.456,70 1.220,00 1.441,80
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In het zonnetje: Sjaak Moonen

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.
Ondertussen al vele jaren actief als vrijwilliger bij ons

clubke en daarin al vele taken en rollen vertolkt. De

laatste jaren vooral actief als trainer van onze dames,

maar Hans heeft nog zoveel meer voor onze club gedaan!

Hoe ben je bij S.C. Elshout beland?
Ik ben als kind bij RKDVC in Drunen gestart en heb hier

mijn hele jeugd doorlopen, tot ik het aan mijn meniscus

kreeg. Ik ben daardoor op aanraden van de huisarts

gestopt met voetbal, ik woonde toen in Drunen. Door

vrienden ben ik daarna toch weer begonnen met

voetballen bij FC Drunen. Zij wilden daar een club

starten en zochten nog leden. In de tussentijd, rond mijn

15e, ben ik naar Elshout verhuisd. De eerste paar jaar ben

ik toen nog wel bij FC Drunen blijven voetballen. Een

paar jaar later heb ik de overstap naar Elshout gemaakt.

En daar ben ik tot de dag van vandaag gebleven.

Hoe ben je vrijwilliger geworden bij Sc Elshout.
Na enkele jaren gespeeld te hebben bij het eerste, werd

ik leider/speler van het 2de elftal. Ik volgde Piet

Verschuren op als leider. Vervolgens ben ik altijd leider of

trainer geweest van een team.

Wat heb je allemaal gedaan aan vrijwilligerswerk
voor de club?
Ben begonnen met vrijwilligerswerk binnen de club als

leider daarnaast waren er ook veel hand- en

spandiensten die gedaan moesten worden. Ook toen er

een nieuwe accommodatie moest komen heb ik hier aan

mee gewerkt. Ik heb altijd in de bouw gewerkt dus dat

kwam hier goed bij van pas. Ook ben ik trainer van de

lagere seniorenelftallen geweest en scheidsrechter van de

lagere elftallen Als leider had ik veel mooie teams.

Waarvan het 3e studententeam?? wat wel de kroon

spande. Wat ik daar meemaakte en wat zij voor elkaar

kregen is met geen pen te beschrijven. Heb vele zondag-

ochtenden met ontnuchterende jongens gezeten. Gaf me

soms ook wel grijze haren maar meestal een grote

glimlach.

Later ben ik gestopt als leider en heb ik me gericht op de

sportparkdiensten. Eerst Mies Ossenblok en nu met Toon

de Man. Iedere zondag zorgen wij ervoor dat de poort

open is, de tegenpartij ontvangen wordt

en dat de papieren goed ingevuld

worden. We zijn het aanspreekpunt van

de zondagochtend. Tevens zorgen we er

ook voor dat de kleed-

kamers altijd weer netjes

schoon zijn voor maandag. Ben

ook jaren consul van de club

geweest

Op de woensdagochtend ben ik met Toon de Man, Jos van

Sluisveld, Marinus vd Schoot en Broer Verhoeven ook op

het sportpark te vinden. We zorgen dat de

accommodatie er goed bij ligt. Wat gerepareerd moet

worden maken we. Wat schoongemaakt moet worden

maken we schoon. Het is gezellig omdat met z’n 5en te

doen en het sportpark wordt zo mooi onderhouden.

Wat vind je leuk aan het vrijwilligerswerk dat je
doet voor ons clubke?
Ik vind het belangrijk dat, als je bij een club bent er ook

wat voor kunt betekenen. En dat kan ik door

vrijwilligerswerk te doen. Hierdoor houd ik ook contact

met de SC Elshout. Ik vind die saamhorigheid erg leuk. 

Wat zijn je leukste ervaringen:
Phoe nu moet ik wel even nadenken, er zijn veel leuke

dingen geweest in mijn vrijwilligerscarrière bij SC

Elshout. Maar een mooi verhaal is dat ik in het team zat

bij Toon van Weert (woont al lang niet meer in Elshout).

Deze man had doorzettingsvermogen. Hij vond het

trainen erg zwaar maar bleef altijd gaan. Hier had ik

respect voor. 

Een ander verhaal is dat ik mee mocht als chauffeur met

het studententeam om te gaan skiën in Rucphen samen

met Cor Pulles. Ik had samen met Cor bedacht, dat wij

nadat we ze afgezet hadden, we niet de hele tijd naar het

skiën van de jongens gingen kijken, maar wij gingen naar

een marktje een dorp verder op. Aan het eind van de

middag wilden we de jongens weer ophalen. Komen we

bij de skibaan aan hadden ook een uur après-ski bij

afgesproken. Maar dat wisten wij niet. Het was dus een

groot feest. Alle drank en bittergarnituur werd uit de kast

gehaald. Het kon niet op. In een uur tijd hadden ze de

hele drankvoorraad op ……echt op…….echt echt op.

Maar het punt was dat ze een feestavond geregeld in de

Gekroonde Hoed, omdat het team 10 jaar bestond.

Hiervoor hadden ze gasten uitgenodigd. Alleen Henri

Klijn was nog wakker. De rest heeft de feestavond

slapend meegemaakt zzzzzzzz. Ook vele feestavonden

zijn mooi herinneringen. Met vooral veel foute artiesten

en voordrachten.

lees verder op pag 9
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Verjaardagen 
De afdeling voetbal feliciteert de volgende jarige leden

10 september Noud Lommers

10 september Nick Muller

11 september John Damen

12 september José van Uden

12 september Jorne Winkel

13 september Bram Lommers

15 september Geanne van Dommelen

15 september Luuk van der Aa 

16 september Gilbert de Fijter

17 september Manouk de Wilt

17 september Mick Zeeuwen

21 september Bart Robben

22 september Jeroen van Hulten

22 september Claudia van Spijk

23 september Guus van den Assem

23 september Nik van Mook

23 september Nick Theunissen

25 september Rens van Herpt 

25 september Joeri de Laat 

25 september Luuk van Heesbeen 

26 september Niels van Logten 

28 september Dirk van Oijen

28 september Tijn Damen

29 september Cas van der Heijden

1 oktober Thom van Delft 

3 oktober Robin van Hensbergen

5 oktober Marcel van Hulten

7 oktober Bas van den Besselaar

8 oktober Tim Waarts

11 oktober Sven Rozen

11 oktober Jenny Vermeer

12 oktober Ronald van Delft 

14 oktober Ronald van Noije

14 oktober Marco van Haaren

15 oktober Teun Jansen

15 oktober Justin Musters

16 oktober Jan Klerks

16 oktober Luc van den Aker 

17 oktober Pauline van de Lee

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

Wat zou je mee willen geven aan de leden?
Wat ik graag mee wil geven is dat ieder zijn

verantwoordelijkheid neemt in hoe je de kleedkamers en

of de accommodatie schoon achterlaat. Dat is voor

iedereen plezierig en het maakt dat we met zijn allen een

schone en mooie club hebben. Verder ben ik heel trots op

SC Elshout voetbalvereniging. Er is veel saamhorigheid.

Dit draagt de club uit.

Aan wie zou je het zonnetje door willen geven?
Graag wil ik het zonnetje doorgeven aan iemand die al

vanaf het begin lid is van SC Elshout. 

Tevens is hij al zeer lang onze penningmeester en heeft

door de jaren heen al vele vergaderingen bijgewoond.

Tevens doet hij veel achter de schermen op bestuurlijk

vlak.

Ik geef het zonnetje door aan Jan Klerks.

Sjaak, als club zijn we heel blij met jouw inzet en we
hopen elkaar nog lang tegen te komen!

Familievriendentoernooi ondanks minder teams zeer geslaagd
Doordat het dit jaar niet mogelijk was het

familievriendentoernooi te plannen in mei of begin juni is

het toernooi dit jaar gespeeld op zondag 26 augustus.

Helaas had de late datum wel een negatieve invloed op

het aantal teams. Er deden dit jaar maar 6 teams mee

tijdens het toernooi.

Maar de sportiviteit en de gezelligheid waren er niet te

minder om en er werd lekker gebald onder een flauw

zonnetje. Het leverde uiteindelijk de volgende stand op.

Poule A
cv Zo Klaor

cv W.W.N.B.

cv Verrekte Goed

cv Prettig gestoord

cv Verzin ‘t mar

cv ’t is mar we.

Dank aan alle mensen die mee hebben geholpen deze

toernooien voor elkaar te krijgen. Op naar 2019.

De toernooicommissie.
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Echter wisten we de vele kansen niet te benutten en

bleef het lang 0-1. Na het inbrengen van Edgar ging

iedereen een stapje extra zetten waardoor dezelfde

Edgar vrijwel direct de 0-2 maakte.

Na de rust was het eenrichtingsverkeer. Elshout kreeg de

bal en wist kans voor kans te verprutsen. Alleen Joris had

het vizier wel op scherp en wist 3 doelpunten te maken.

Edgar dacht ook een goal te maken, maar onze Kees

bleek een sta in de weg voor de bal.

Na twee bekerrondes wacht volgend weekend RKDVC.

De winnaar van deze wedstrijd gaat naar de volgende

ronde. Elshout heeft dankzij een beter doelsaldo

ook genoeg aan een gelijkspel.

11

Onder 17 on fire 
Nieuw seizoen, nieuwe ronde, nieuwe kansen, aantal

spelers/speelsters uit de onder 15 overgekomen en Timo

en Camiel die over zijn gekomen van Hhc'09 en

Haarsteeg. Na een paar weken in training vandaag al de

eerste bekerwedstrijd uit naar Sparta '30. 

Half 10 verzamelen, iedereen op tijd en met vol goede

moed naar Andel. Na een goede warming up op de

Andelse kunstgrasmat, de laatste aanwijzingen van de

coaches werd er 2 minuten over half 11 afgetrapt. 

Elshout nam direct het initiatief en zette Sparta '30 vanaf

minuut 1 onder druk, nadat er 3 open kansen gemist

werden scoorde Timo in de 18e minuut de verdiende 0-1.

Niks aan hand zou je zeggen tot de 26e minuut, maar na

een lange bal van achteruit en onoplettendheid bij de

Elshoutse achterhoede kwam Sparta '30 op gelijke hoogte. 

Elshout leek wakker te schrikken door deze goal en deed

wat het in het begin van de wedstrijd vergat te doen

namelijk de kansen afmaken. Door goals van Timo 2x,

Andres en Gijs liep Elshout uit naar een 1-5 ruststand. 

De tweede helft kunnen we kort samenvatten, het was

eenrichtingsverkeer richting de goal van Sparta '30 en liep

Elshout door goals van Timo 2x, Henk 3x, Koen en Gijs uit

naar een 1-12 overwinning, maar veel belangrijker allemaal

80 minuten lang super hard gewerkt en super samen-

gespeeld met elkaar. Als we dit door weten te trekken gaan

we een heel mooi seizoen tegemoet, te beginnen volgende

week als we thuis spelen tegen Roda boys.

Onder 17 na bizarre 2e helft door in de beker 
Vandaag de 2e bekerwedstrijd uit naar Wilhelmina '26,

inzet een plaats in de 2e ronde van de beker. Iedereen

veilig de Maas over en met als laatste waarschuwing niet

te makkelijk denken over deze wedstrijd, begonnen we

aan de wedstrijd. Eerste kans was voor Wilhelmina '26,

spits alleen voor Henk, buitenkant paal bracht redding,

een minuut later schuiver van Timo voorlangs. Dan de

11e minuut mooie aanval over de zijkant, Koen bediende

Camiel op maat en deze knalde de 0-1 tegen de touwen.

Elshout was in deze fase heer en meester en Timo

maakte in de 20e minuut de 0-2. Dit was het begin van de

dolle 3 minuten want Elshout liep razendsnel uit naar 0-

4. Dan nog net voor rust vrije trap voor Elshout, Timo zet

met een beetje hulp van de Aalburgse keeper 0-5 op het

scorebord. 

Elshout kwam de tweede helft vliegend uit de

startblokken, want binnen een minuut wist Camiel een

goed genomen corner van Lars binnen te tikken, 0-6. Niks

aan de hand, wedstrijd uitspelen en weer naar huis... zou

je zeggen, ook Wilhelmina '26 kende de dolle 3 minuten

en kwam het in no time terug tot 3-6 en begon er weer

in te geloven, terwijl Elshout het helemaal kwijt leek. Toch

was het Elshout die als eerste scoorde, Andres nam een

goed genomen corner vol op de slof en knalde 3-7

binnen, deze voorsprong hield niet heel lang stand,

Wilhelmina '26 scoorde ook uit een corner 4-7. Het spel

bleef op en neer golven en weer wist Elshout de marge

op 4 te brengen maar weer hield deze niet lang stand en

kwam Wilhelmina '26 weer langszij. Het laatste kwartier

ging de Aalburgse storm liggen en wist Elshout, soms met

kunst en vliegwerk stand te houden en werd er niet meer

gescoord. 

Laten we het vooral positief bekijken 8 keer gescoord en

we zijn door in de beker, volgende week zijn we vrij de

week daarop beginnen we voor de competitie.

Elshout A1 begint overtuigend aan nieuw seizoen!
Na enkele weken trainen mocht de A1 van Elshout vorige

week beginnen aan het bekeravontuur voor het seizoen

2018-2019. In een thuiswedstrijd tegen WSC A3 werd al

snel duidelijk dat Elshout de sterkere partij was.

Als eindstand werd 8-0 genoteerd na de vele doelpunten

van Elshout.

Afgelopen zaterdag dan de wedstrijd tegen Baardwijk A2.

Waar Baardwijk met moeite 11 spelers op de been kon

krijgen hadden wij beschikking over 14 spelers waarvan

Wessel wissel was in verband met de 80 die hij later uit

heeft gelopen, Gefeliciteerd!

De eerste 10 minuten was de wedstrijd nog gelijk

opgaand maar na de 0-1 van Bo was het verzet van Bork

wel gebroken.
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Van de bestuurstafel in september
Weer een frisse start
We zijn weer begonnen na de vakantie met

trainingen en wedstrijden na een mooie en

warme zomer, waarin we konden genieten van

onze sportrust.

De veldcompetitie is weer gestart en dit weer

met een dames senioren in de veldcompetitie . De

dames 4 heten in het veld dames 1.

Ja, want op het einde van vorig seizoen is er een

dames 4 opgericht en in de vakantie heeft dat zijn

beslag gekregen. Dit team bestaat uit de dames

van de oude A jeugd die vorig jaar of het jaar

daarvoor gestopt zijn en nu toch weer zin hadden

om te handballen met elkaar.

Wij wensen de dames veel succes

Vrijwilligers 
Heb je zin om een centje bij te verdienen en ben je ouder

dan 18 jaar dan kun je bar draaien in de sporthal in het

weekend. Ook als ouder kunt u zich aanmelden, wij kijken

naar u uit!

Geef je op bij Lia Pulles of Albert van der Sanden.

Vrijwilligersbeleid 
Op 26 september is het weer jaarvergadering met dit

jaar een nieuwe opzet van het vrijwilligersbeleid. Dus wil

je weten hoe het in elkaar zit, kom dan naar de

jaarvergadering. Laat je stem niet verloren gaan en ben

erbij, we beginnen om 20.30 uur.
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Kleurplaat



F pupillen toernooi in Berkel Enschot
Om half 10 verzamelen bij school.

We hadden er allemaal zin in (Janne, Jikke, Liv, Renske,

Kim, Iris, Yuna en Evy). Ook onze coach Daniek was er

bij.

Het weer zat mee.

Het toernooi was leuk opgezet, met allemaal tenten

langs de vele velden, de sfeer was super!

We hadden vier wedstrijden en het spel ging goed.

Tussendoor konden we fijn samen spelen en chillen. Er

waren ook ouders komen kijken.

En .... we hadden alles gewonnen dus een mooie eerste

prijs.... een mooie beker hebben we mee naar huis

genomen! Maar we hebben vooral veel spelplezier gehad

met ons team.

Groetjes,

Namens de F pupillen

Janne
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D-jeugd alweer kampioen!!!
De laatste wedstrijd was tegen RHV.

De keepers deden het goed en de

speelsters ook, want iedereen had

gescoord. De uiteindelijke stand was

19-8. We wisten al dat we kampioen

waren, want de vorige wedstrijd

wonnen we en wisten we zeker dat

we kampioen waren. Dat was tegen

White Demons….we hadden met 16-

10 gewonnen. Vandaag kregen we van

het bestuur een snoepje en een

bloemetje!

Om 23 juni gaan wij nog een rondje

op de platte kar maken. Dan gaan we

nog even gezellig met elkaar feesten.

We hadden na de wedstrijd nog taart

gekregen met een foto van ons team

erop. Vooral onze hoofden waren erg

lekker!!!

Groeten van de D
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01-sep-2018, onze 2e wedstrijd 
als dames 1 van SC Elshout, in de veldcompetitie

De aanvang van de wedstrijd was om

12.00, perfecte tijd, zodat we nog wat

konden uitslapen en rustig wakker

worden. Al onze wedstrijden zijn

trouwens goed gepland, de enige die

wat vroeger was, was vorige week, dat

zijn we al lang weer vergeten! De

tegenstander deze dag: Dames 2 van

Blauw Wit. Omdat wij het enige team

waren die op het veld speelden was er

tegen 11.30 nog niemand van de

handbal aanwezig toen onze

tegenstanders arriveerden. Gelukkig

was Toon van de voetbal er, hij heeft de kleedkamers voor

de dames geopend. Bedankt Toon! Degene die de shirts

mee had genomen naar huis vorige keer, had ze netjes

thuis laten staan. Gelukkig kon ze haar moeder

overtuigen van de noodzaak van de shirts, dus die kwam

ze dan ook snel brengen! Nadat iemand anders nog een

handdoek extra kon regelen was onze Bauke ook

helemaal klaar voor de wedstrijd!

Iedereen kwam daarna ook snel binnen, dus het team was

ruim op tijd compleet, waarna we konden starten met de

warming up….. Blauw Wit had al een heel programma

van inlopen, ingooien, tactieken bespreken gehad, maar

wij doen dat een stuk sneller, dus waren ook op tijd klaar

voor de wedstrijd. Blauw Wit heeft ook shirts die zo zijn,

hmmm zou dat een probleem geven voor de scheids….

O nee, we gebruiken nog even de reserveshirts en die

zijn groen, haha, opgelost! Na het bespreken van de

opstelling (met 1 reserve, door een afmelding was het

wat krap en onze invaller van deze week (Maud

bedankt!!) had aangegeven iets later te zijn…) waren we

er klaar voor.

Lieke was vandaag benoemd tot aanvoerder dus ze

mocht de welbekende verwelkomingszinnen uitspreken.

Ging haar goed af overigens. 

Bij de warming up van de tegenstander hadden we wel al

gezien dat daar best wat potentie zat, zowel op techniek

en conditie. Tijdens de wedstrijd bleken onze

vermoedens juist, de tegenstander was een stukje beter

zullen we maar zeggen. Ondertussen was het ook best

warm geworden dus was een hoge prestatie leveren niet

mogelijk. Na het eerste half uur keken we dan ook tegen

een redelijke achterstand aan van 5-17 (geholpen door 2

benutte penalty’s, anders was het verschil nog wat groter

geweest). De ranja deed ons goed, verbeterpunten waren

vooral wat beter opletten bij overspelen en niet te dicht

op de (ver uitstaande) verdediging gaan staan! 

De 2e helft kregen we toch wat meer grip op de

wedstrijd, er waren steeds minder break-outs van Blauw

Wit en ook het verdedigen ging weer als vanouds,

potdicht zelfs zo af en toe. Toen de scheids voor de

laatste keer op zijn fluit blies was de stand opgelopen

naar 8-26, maar we hadden een veel beter spel laten zien.

Ik vond het super om te zien dat de meiden zich bleven

inzetten en toch bleven proberen ondanks de warmte, de

zware tegenstander en de conditieproblemen. Goede

inzet wordt beloond meiden, want zoals al gezegd kregen

we aardig stukje handbal te zien. En gelukkig maar, want

onder het publiek, altijd leuk als mensen komen kijken

trouwens, zat de trainer en die wil natuurlijk wel resultaat

zien van zijn zorgvuldig samengestelde en ook

uitgevoerde oefeningen.

Leuk dat je er was Ed!

Na een grondige

douchebeurt was het

weer voorbij en keerde

iedereen moe maar wel

voldaan terug naar

bed…ehhh huis.

Groetjes Hans



F1-meiden

Zaterdag hadden wij een wedstrijd.

We moesten in een caravan omkleden en

douchen .

We hadden verloren maar het was wel leuk.

Ik was keep en Yuna ook.

De stand was 10/7 en twee jongens konden

heel hard gooien . We moesten tegen Dos 80 .                 

Van het andere team waren er alleen maar

jongens dus was het jongens tegen de meisjes.

Groetjes

Kim
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F2 meiden
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E dames zijn ook eerste geworden bij de Kraacht Kup 

Gefeliciteerd!!

Zondag 09-09-2018
Vandaag stond de laatste wedstrijd van het eerste deel

van de veldcompetitie al weer op het programma. Net na

de 80, gelukkig was de wedstrijd pas in de middag

gepland. We mochten naar HVM (Made). Omdat HVM

geen buitenveld meer heeft was de wedstrijd in de

Amerhal. Handig dat de meiden zelf kunnen rijden, omdat

we nu met 9 speelsters zijn en met mij als coach past dat

precies in 2 auto’s. Wel een bijkomstig nadeel is dat we

daardoor geen publiek meebrengen. Maar ook zonder

publiek zijn de dames super fanatiek en gemotiveerd om

er een leuke pot van te maken! We hebben er

ondertussen al een soort van traditie van gemaakt dat we

iemand ‘lenen’ van een ander team, deze week was het

Evy die ons uit de brand wilde helpen. Daarmee hadden

we meteen een sterk rechterveld want met Evy er bij,

bestaat ons team uit maar liefst 3 linkshandige speelsters.

We waren op tijd klaar met omkleden dus werd de

warming-up alvast gestart in de gangen bij de

kleedkamers, de wedstrijd voor ons liep nog een beetje

uit dus in de zaal konden we nog even uitrusten van de

warming up. Floor nam de taak van captain op zich en

deed haar uiterste best om de begroetingstekst over te

brengen naar het publiek, de toon was gezet toen ze

daarbij halverwege in een lachbui eindigde…..

Voordat de scheids (trouwens een aardige man, die zeer

netjes gefloten heeft!) het spel startte waren we weer

serieus en gingen de schouders er onder. 

De eerste aanval van HVM werd afgeslagen dus mochten

we gaan aanvallen, inderdaad, dat resulteerde in een fraai

doelpunt dus stonden we voor in de wedstrijd!! De pret

duurde wel wat kort want HVM reageerde door ook

meteen te scoren, een aantal dames had een goede

schotarm dus ze knalden er op los als ze de kans kregen.

Die kansen waren nog niet zo heel vaak aanwezig, want

we lieten wederom een sterk staaltje verdedigen zien.

Knap gedaan meiden! Tijdens de rust was de stand 13-6,

dus we bleven redelijk bij. Ik heb tijdens de pauze, de

tactiek om niets te zeggen toegepast, er kwamen tips en

ideeën uit de groep, die we de 2e helft toe wilden passen.

De 2 teams gingen redelijk gelijk verder dus die ideeën

hebben geholpen! Er kwamen zelfs wat wisseltjes uit de

kast waarbij de tegenstanders op het verkeerde been

werden gezet, mooi om te zien meiden! De eindstand

was: 24-16. Als je dat vergelijkt met de stand na de 1e

helft, was het dus 11-10 in de 2e. Bijna een gelijkspel dus.

Al met al, wel verloren, maar een fijne, sportieve (ook van

de tegenstander) wedstrijd gespeeld met verschillende

mooie acties. Het gaat steeds beter!! Hans

22



23

Nieuw team, Elshout 4
Zondagmorgen 26-aug-2018, om 9.15 verzamelen bij de

basisschool voor onze eerste wedstrijd als nieuw team

van SC Elshout. In de toekomst zullen we dames 4 gaan

heten, maar omdat er in de veldcompetitie geen ander

team is opgegeven zijn we begonnen als Dames 1. 

Iedereen was er zo ongeveer op de afgesproken tijd, de

een wat wakkerder dan de ander, maar we waren er wel

allemaal! Omdat er 1 dame moest werken, had die al

vooraf afgemeld. Daarvoor had ik dan ook een vervanger

geregeld (nu hadden we 2 wissels dus het is best krap).

Maureen bedankt voor het invallen.

Maar goed, op tijd zijn we dus afgereisd naar Boxtel voor

onze eerste wedstrijd. Sommigen waren best wel wat

gespannen, het was toch wel even geleden dat ze een

wedstrijd gespeeld hadden. Bij aankomst liepen we al

meteen tegen de eerste verrassing aan, Boxtel (HCB)

heeft geen buitenveld, dus gingen we in de zaal spelen. 

Na het uitdelen van de trainingsjacks (van onze sponsor

Keetels Installaties, deze waren voor ons weer

beschikbaar gekomen) en het passen van de groene

uitshirts van de club gingen we de zaal in. 

Het onverwachte gebeurde eigenlijk, na een verregende

dus korte eerste training van onze nieuwe trainer Ed (je

weet wel die van de Financiën) hadden we niet verwacht

veel weerstand te kunnen bieden. Maar dat lukte dus wel,

iedereen had er zin in, ging er voor en het lukte best

aardig. waardoor we na de 1e helft zelfs met 5-7 gewoon

voor stonden! Het blijkt dat je handbal niet zomaar

verleerd, het gevoel komt al snel weer terug

in het veld. Het mooiste voorbeeld daarvan is

wel dat de eerste goal van ons werd gescoord

door Bauke die toch al weer een paar jaartjes

afwezig was geweest.

Tijdens de pauze was iedereen gemotiveerd

en enthousiast, stiekem werd al een beetje

aan een kampioensfeest en een platte kar

gedacht…… Helaas kwam de 2e helft Boxtel

beter in het ritme en kwamen bij ons de

vermoeidheidsverschijnselen toch best wel

snel de boventoon voeren waardoor we

uiteindelijk verloren hebben met 15-9. Maar

de pret was er niet minder om, lekker

gespeeld, wel erg moe maar vooral blij met

het idee dat we dus nog best wel tegenstand

konden bieden.

Na de wedstrijd hebben we de scheids

bedankt voor het punctuele fluiten, als je te

snel een 9 meter nam, moest ie opnieuw

omdat ze nog niet gefloten had, maar als je

stond te wachten op het fluitje, vergat ze om

dat te doen…..hilarisch! Daarna moest er

snel gedoucht en omgekleed worden, want

een stel moest eigenlijk al lang op het

voetbalveld staan om het vriendentoernooi te

spelen. Het rondje voor mijn verjaardag

houden ze dan ook nog tegoed. 
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Verjaardagen september-oktober

19 september Carlijn Brokx

24 september Sanne Knippels

24 september Ingrid de Kort

28 september Lynn van Oorschot

30 september Annemiek Rombouts

2 oktober Gerrie Couwenberg

3 oktober Ilse van Delft

10 oktober Laurie van Hulten

11 oktober Vera van Engelen 

16 oktober Amber van Wanrooij

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

Training per team 2018-2019         zaalseizoen

Team Dag aanv einde Locatie

F2 Woensdag 18.15 19.15 Gymzaal Basisschool

F1 Donderdag 18.15 19.15 Gymzaal Basisschool

E Dinsdag 18.00 19.00 Dillenburcht 1/2 zaal

D Dinsdag 18.00 19.00 Dillenburcht 1/2 zaal

Woensdag 19.00 20.00 D'Oultremont

C Maandag 19.00 20.00 D'Oultremont

Woensdag 19.00 20.30 Dillenburcht 1/2 zaal

B Woensdag 18.30 20.00 De Overlaat Overlap met A

Vrijdag 18.30 19.30 D'Oultremont

A Dinsdag 19.00 20.00 Dillenburcht 15 min Overlap met DS1/2

Woensdag 19.00 20.30 De Overlaat Overlap met B

DS4 Donderdag 20.00 21.15 Kubus

DS3 Dinsdag 21.00 22.30 Dillenburcht (21.00 - 21.15 warmlopen zijlijn)

DS1/2 Dinsdag 19.45 21.15 Dillenburcht 15 min Overlap met A

Vrijdag 19.00 20.30 Die Heygrave



De koffie met gebak deed iedereen goed smaken, daarna

kwam het spraakwater op tafel, maar of dat de dames

echt nodig hebben, het verhoogde in ieder geval de

stemming.

De trainer maakte het opkomstklassement bekend, met

een verrassende uitslag. Het was deze keer niet José

Groot die met de eer ging strijken, maar de gastvrouw

van deze avond Ank van Delft. Zij had slechts één maal

verstek laten gaan het afgelopen seizoen. De opkomst is

bij deze groep toch zeer goed te noemen. Met een

gemiddelde van 16 dames per avond (De groep telt 20

dames) is dan ook zeer goed te noemen. Ook de trainer

werd weer bedankt voor zijn inzet en ontving een

dinerbon.

Momenteel zijn ze weer aan een nieuw seizoen begonnen

en hebben er al weer avonden opzitten. Ook

kijken de dames uit naar de viering van het 40

jarige bestaan van de club dat op 13 oktober

gevierd zal gaan worden. Maar dat is nog een heel

grote verrassing. 25

Uitnodiging jaarvergadering afdeling gymnastiek
Het bestuur nodigt de leden en ouders van de jeugdleden afdeling gymnastiek en het bestuur van de omni-vereniging uit

voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze vergadering wordt gehouden in de kantine van het clubgebouw op:

Dinsdag 9 oktober aanvang 21.00 uur
Agenda

1. Opening

2. Presentielijst

3. Notulen vorige vergadering 2017

4. Jaarverslag

5. Verslag algemeen bestuur

6. Zitting commissies

7. Financieel verslag

- Verslag kascommissie

- Verkiezing nieuwe kascommissie

- Begroting 2018/2019

8. Mededelingen

9. Rondvraag

10. Sluiting

De Damesgym sluit seizoen weer goed af
De dames van de afdeling gymnastiek van SC Elshout

hebben de laatste dinsdag afgesloten met een leuke

fietstocht en borreluurtje na afloop.

Op dinsdagavond 5 juli verzamelden de dames zich bij de

TH.J. Rijkenschool voor een fietstocht van 20 km. Het

weer was, zoals de hele zomer al trouwens, prima. En de

stemming zat er dan ook al gelijk in. 

Men ging via de Hoeven richting Herpt waarna men langs

de Heusdense Wallen fietsen richting Heesbeen. Bij de

Heusdense brug was een korte pauze ingelast voor wat

frisdrank, een tomaatje en andere lekkernijen.

Hierna ging de tocht verder langs de Maas richting

Doeveren en vervolgens weer via de zeedijk en de

Kooipad richting Elshout. Rond negen uur kwamen we bij

de Familie van Delft aan, alwaar Ank en Peter hun uiterste

best hadden gedaan om de tuin zo sfeervol mogelijk in te

richten. De temperatuur bleef ook in de avonduren

buitengewoon aangenaam.

Winnares opkomstklassement Ank van Delft 
toast op een mooie avond.

Even pauze bij de Heusdense brug
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Verjaardagen gym
In de maanden september/oktober feliciteren wij

20 september Zoë van Venrooij

25 september Hanne van Hoften

4 oktober Linn Smits

6 oktober Marie van de Lee

7 oktober Geertje Schwartzmans

11 oktober Sven Rozen

30 oktober Felin 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

Deelname Grote Clubactie
Net als vorig jaar doen wij weer mee met de grote

clubactie. Vanaf zaterdag 15 september mogen de loten

verkocht worden. De loten kosten € 3,- per stuk,

waarvan 80% rechtstreeks naar de club gaat. Vorig jaar

hadden we ruim € 500,- opgehaald, waarvan we mooie

gymmaterialen hebben kunnen kopen.

Wij hopen dit jaar dit bedrag te kunnen evenaren en

misschien wel te overtreffen!

De extra inkomsten van de Grote Clubactie willen we

deze keer gebruiken om het seizoen leuk te kunnen

afsluiten en eventueel nog nieuw lesmateriaal aan te

schaffen. 

Iedereen die 20 (of meer) loten verkoopt, krijgt van ons

twee toegangskaartjes voor Monkey Town in Waalwijk.

Degene die hier niet naartoe willen, krijgen een bosje

bloemen.

Daarnaast ontvangt de verkoper als hij of zij 20 of meer

loten heeft verkocht een voucher voor een gratis

entreekaart voor Bobbejaanland, Body Worlds, Optisport

of Avontura. Ook ontvangt hij een 2e artikel gratis bij

masita.com.

Wij hopen dat iedereen weer zijn best gaat doen om

zoveel mogelijk loten te verkopen.

Veel succes met de verkoop!

Het bestuur rekent op jullie.

Ophalen oud papier
Beste ouders en dames van de Gym.

Op zaterdag 13 oktober is het weer de beurt aan de

gymnastiekafdeling om oud papier op te halen voor hun

club.

Dus hebben weer wat helpende handen nodig, bovendien

is het ook nog eens gezond, frisse buitenlucht en flink wat

beweging. 

We starten om 9.00 bij Cafe “In den Gekroonden Hoed”

en na afloop zo rond 11.00 uur is er een kopje koffie met

worstenbrood. Dus beste mensen help ons een handje en

geef je op bij de leiding.

Wij rekenen op U,

Het bestuur, afdeling gymnastiek.
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Kantinediensten
Week 37: Kantinedienst: Jos van den Hovenvan zondag 9 t/m zaterdag 15 september

Week 38: Kantinedienst: Gerard Verhoeven van zondag 16  t/m zaterdag 22 september

Week 39: Kantinedienst: Albert van der Sandenvan zondag 23 t/m zaterdag 29 september

Week 40: Kantinedienst: José van Uden van zondag 30 sept t/m zaterdag 6 oktober

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 16 september Annie van Hulten Ginger/Arjen vd Assem

maandag 17 september

dinsdag 18 september selectie

woensdag 19 september

donderdag 20 september 19.30-eind Annie van Hulten Marinus Muskens

vrijdag 21 september

zaterdag 22 september Annie van Hulten

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 23 september Bianca van Dijk Ginger/Els Klerks

maandag 24 september

dinsdag 25 september selectie

woensdag 26 september

donderdag 27 september 19.30-eind Els Klerks Lia Pulles

vrijdag 28 september

zaterdag 29 september Bianca van Dijk

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 30 september Sjef van de Wiel Els Klerks/Jos van den Hoven

maandag 1 oktober

dinsdag 2 oktober selectie

woensdag 3 oktober

donderdag 4 oktober 19.30-eind Sjef van de Wiel Jos van den Hoven

vrijdag 5 oktober

zaterdag 6 oktober Sjef van de Wiel

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 9 september Marianne Ossenblok Ginger/Jos van den Hoven

maandag 10 september

dinsdag 11 september selectie

woensdag 12 september

donderdag 13 september 19.30-eind Marianne Ossenblok Ed van Delft

vrijdag 14 september

zaterdag 15 september sportdag Marianne Ossenblok



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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