




Copy inleveren voor 

donderdag 12 maart
in de groene bus in de kantine.

of mail naar

clubblad@scelshout.nl

Volgende clubblad 
verschijnt op

19 maart 2020

nr 2 - 2020 februari

Voor alle informatie 

verslagen en uitslagen 

kijk op

www.scelshout.nl

1

INHOUD:

Algemeen bestuur  1  

Voetbal  3

Handbal  3

Gym 19

Informatienummers  20

Algemeen Bestuur
ALAAF …ALAAF …ALAAF …

Als dit clubblad op donderdag 20 februari uitkomt staat het

Carnaval op het punt van uitbarsten. Carnaval valt binnen

de christelijke tradities op de zondag, maandag en dinsdag

direct voorafgaand aan de vastentijd van 40 dagen. Carnaval

is bij uitstek het feest van zotheid, spot en uitbundigheid.

Inmiddels is het in bijna heel Brabant een gebruik om

carnaval op carnavalsvrijdag te openen. Maar Elshout zou

Elshout niet zijn als we daar ook een uitzondering op

vormen … D’n opwèrmer in de kantine op “de donderdag

voor carnaval” is al jarenlang een begrip!

“Zotheid”, “(zelf)spot” en “uitbundigheid” zijn mooie

ingrediënten om een mooi fistje te bouwen. Dat komt in

Elshout bijvoorbeeld altijd heel mooi naar voren in de

grootse carnavalsoptocht op zondagmiddag! Met bijzonder

veel creativiteit worden veel onderwerpen, personen en/of

instanties (uitbundig) op de hak (spot) genomen waarbij de

zotheid er vanaf spat! Een optocht waar meer Elshoutse

mensen in de optocht meelopen dan dat er dan nog langs

de kant kunnen staan. Nergens in de verre omtrek vind je

een optocht die zo lang is met allemaal “eigen” bouwsels

en deelnemers! Hier wordt Carnaval nog gevierd zoals het

bedoeld is! Om dan daarna samen, met elkaar, schouder

aan schouder in uitbundige outfits, onder het genot van

rijkelijk vloeiende drankjes, elkaar in de cafés nog meer

voor de gek te houden en te genieten van satire en

vermaak! Gelukkig is er in Elshout, ook met carnaval, geen

plaats voor discriminatie, uitsluitend gedrag, misplaatste

grappen en/of geweld. De grens van het toelaatbare wordt

nooit overschreden. Blijkbaar voelen we in ons dorp en in

onze club goed aan wat wel en wat niet door de beugel

kan! En dat is een dik compliment! Laten we dat zo nog

jaren volhouden! 

Op Aswoensdag start de 40 daagse vasten. Niet meer van

deze tijd? Toch wel! Maar voor velen van ons wel anders

dan “vroeger”. Toch kan het voor velen (en voor alle

leeftijden!) heel erg goed zijn en fijn voelen om het

tegenovergestelde van zotheid, (zelf)spot en uitbundigheid

te ervaren door het lichaam en de geest een poosje wat

meer rust te gunnen en na te denken over jezelf …!

Geniet van Carnaval!

Caspar van den Brandt,

Voorzitter Omni SC Elshout 
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nant op te stellen. 2 maart aanstaande zal in bijzijn

van de burgemeester en haar beleidsmedewerkers

het convenant ondertekend worden door de 7

voetbalvoorzitters en daarmee bekrachtigd. Het zijn

vooral huisregels die wij gezamenlijk zullen hanteren

om het gebruik en verhandelen van drugs op of

rond onze accommodaties niet te tolereren. Wij

willen absoluut niet als politie optreden maar we

willen wel duidelijk een signaal afgeven dat drugs en

sport geen combinatie kan en mag zijn.

q Leuker nieuws, de jumbo-sportplaatjesactie gaat van

start op 18 maart. De voorbereidingen zijn klaar, het

album wordt gedrukt en de vooraankondigingen

gaan komen. Het wordt een prachtig album met

bijna alle leden vermeld met foto. De kunst zal zijn

om het album compleet te krijgen !

q Laten we de gezelligheid ook niet vergeten, carnaval

bijvoorbeeld. Zo’n echt volksfeest waarin we weer

lekker een paar dagen los gaan. Effe de boel de boel,

effe nie zeure joh.  Ik ben benieuwd naar de

spitsvondige creaties rondom het thema “we gaan

voor goud” of wat zal de battle tussen Bakr Hari en

Willie Verhoeven opleveren of het Elsfoutival??

Ergens zult u mij ook wel tegen komen maar dan

wel met een andere pet op !  Proost alvast.

Groetjes, Frie

Van de bestuurstafel (februari 2020)
q Op voetbalgebied valt er deze keer niet zo veel te

melden, slechts een enkele wedstrijd kan er

doorgaan ivm het slechte weer en zelfs de

trainingen zijn vaak nog moeilijk te plannen omdat

de velden het dikwijls niet toestaan. Veld 2 is vanaf

het najaar intensief gebruikt als trainingsveld en dat

is inmiddels goed te zien. Op zich is het niet erg,

want we zijn immers een voetbalclub en trainen

hoort daar zeer zeker bij maar veld 2 is ook nog een

wedstrijdveld met verlichting en als je dat in

ogenschouw neemt dan snap je dat we ook af en

toe sorry moeten zeggen. Vanavond even niet op dat

veld. Alle afgelastingen tot nu toe houdt ook in dat

er ingehaald moet worden, misschien zelfs op een

doordeweekse avond. Dat kan alleen maar op veld 2

met verlichting, dus... een dilemma. Als veld 2 niet

meer geschikt is als wedstrijdveld dan moeten we

gaan schuiven met aanvangstijdstippen op de zondag

want dan hebben we nog maar 2 velden. Let op de

instructies op het infobord, de mails en andere

kanalen en probeer ook sommige impopulaire

maatregelen te accepteren.

q Al vaker heb ik geschreven over het opstellen van

richtlijnen aangaande drugszaken. Laat ik voorop

stellen  dat het geen gemakkelijke materie is maar

het is ons toch gelukt om samen met de 7

Heusdense voetbalverenigingen en diverse mede-

werkers van de gemeente Heusden om een conve-
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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

2 maart Joris van Heesbeen 

3 maart Edgar Brok

3 maart Luc Dankers

4 maart Mascha van Laarhoven

5 maart Myla van Cromvoirt

5 maart Gerard van Mook

6 maart Guus de Kort 

7 maart Janneke van den Brandt-Haverhals

8 maart Nick Klerks

8 maart Joris Robben

11 maart John van Beveren

12 maart Maaike van Gestel

12 maart Brian Zeeuwen

13 maart Ruud van Mook

13 maart Willem Verdijk

13 maart Bas van Weert

15 maart Niels Brok

15 maart Martien van Delft 

17 maart Sam van den Besselaar

18 maart Inge van Bladel 

21 maart Anouk Pullen

23 maart Ruud Lambrechts

24 maart Sjors Musters

25 maart Gerard Verhoeven

26 maart Marcel van Heesbeen 

27 maart Erik van Delft 

28 maart Stan de Jong

Verjaardagen 
De afdeling voetbal feliciteert de volgende jarige leden



4



Jeugd
Jeugd Jeugd

Jeugd Uit de jeugdhoek
door de jeugdvoorzitter
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Beste allen,

Bijna traditioneel is de echte winter pas na afloop van de

winterstop losgebarsten en leiden regenval en wind tot

afgelastingen van trainingen en/of wedstrijden.

Desondanks zijn de eerste wedstrijden van de voorjaars-

competitie inmiddels gespeeld.

Vanuit het jeugdbestuur gaan we langzaam de

voorbereidingen voor komend seizoen opstarten. Zoals

bekend is dit altijd een flinke puzzel. Leden en vrijwilligers

kunnen ons helpen door tijdig de plannen voor komend

seizoen door te geven (waarbij we er natuurlijk op hopen

dat ‘iedereen’ lekker doorgaat). En kent u (potentieel)

nieuwe leden of vrijwilligers, spreek ons dan ook even

aan!

Een afvaardiging van het jeugdbestuur is – samen met

collega’s vanuit de afdeling handbal – aanwezig geweest

op de jaarlijkse Rabobank de Langstraat Verenigingsavond.

Hier hebben we inspirerende workshops bijgewoond

over ‘ledenbinding’ en ‘vrijwilligers aantrekken’. U zult

hier de komende maanden zeker nog meer over horen.

Fijn dat - naast de Regiobank als trouwe lokale

partner/sponsor - ook deze partij wil bijdragen aan een

florerend verenigingsleven.

Graag wil ik nog even specifiek stilstaan bij het

onderwerp balans. Iedereen is op zijn of haar tijd op zoek

naar balans. Balans tussen werk en thuis. Balans tussen

lekker eten en op gewicht blijven. Balans tussen leuke

dingen ondernemen en sparen. Het is goed om te

realiseren dat ook onze SCE vrijwilligers soms zoeken

naar balans. Tussen enerzijds de voldoening die we halen

uit (de waardering voor) onze taken, zoals het trainen van

een team of het op orde houden van ons sportpark. En

anderzijds de soms lastige en onplezierige situaties waar

we vroeg of laat in terecht komen, zoals vervelende

bejegening door een tegenstander of het niet netjes

omgaan met of zelfs vernielingen aan onze

accommodatie. Zolang de balans in orde is kunnen we de

lastige en onplezierige situaties een plek geven en

relativeren. En soms hoort een pittige discussie er ook

gewoon bij. Maar soms is een situatie impactvol of het

aantal issues simpelweg te groot, raakt de balans zoek en

dringt zich de vraag op ‘waar doe ik  het voor’? Ik schrok

er recent van om een dergelijke ‘uit balans’ beleving van

een collega vrijwilliger te horen. In de eerste plaats zeer

vervelend voor de betreffende vrijwilliger, maar ook

vervelend voor de (continuïteit van de) club SCE. Het is

dan ook goed om jezelf als lid, ouder of collega vrijwilliger

af en toe de vraag te stellen ‘wat doet mijn gedrag met de

balans van de vrijwilliger’ en ‘hoe kan ik de balans van de

vrijwilliger verbeteren’. Vaak is een stukje inlevings-

vermogen, passende communicatie, complimentje of een

helpende hand al voldoende. Laten we deze handschoen

allen oppakken!

Dank voor uw aandacht en veel (sport)plezier!

Groet, Marcel
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In het zonnetje: Hans van Gestel
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 is Hans al vele jaren vrijwilliger bij onze club.

Het kan geen toeval zijn dat Hans al 11 jaar lang vrijwilliger

is voor onze club en juist in deze maand carnavalsmaand

in het zonnetje staat. Iedere vroege zondagochtend staat

Hans langs de lijn met het kalk onder zijn schoenen en met

de vlag in de hand zijn dames te begeleiden. Een

betrouwbare kracht die ook buiten het veld zijn steentje

bijdraagt aan onze vereniging. 

Hoe ben je bij SC Elshout betrokken geraakt?
Mijn dochter Maaike voetbalde bij SC Elshout. Ze vroeg of

ik een keer zin had om te vlaggen, zo ben ik er ingerold en

nu vlag ik nog steeds. 

Waarom ben je vrijwilliger geworden bij SC
Elshout?
Ik vond en vind het heel leuk bij die groep meiden. Het is

leuk om daar bij te horen en er elke zondag bij te zijn

wanneer zij een potje voetballen.

Wat heb je allemaal gedaan aan vrijwilligerswerk
voor de club?
Naast mijn bovengenoemde vlagwerkzaamheden heb ik

me de laatste jaren ook nog met andere werkzaamheden

beziggehouden. Zo heb ik in de kantine gewerkt aan de

waterleiding. Ook bij de nieuwe noodkleedkamers heb ik

de waterleiding gemaakt.

Wat vind je zo leuk aan het
vrijwilligerswerk dat je doet
voor ons clubke?
Het is leuk om elke week met die

meiden op pad te gaan, ook het vlaggen

vind ik leuk om te doen. Daarnaast blijf ik

zo goed op de hoogte van de laatste

nieuwtjes uit Elshout.

Wat zijn je leukste ervaringen/anekdotes?
De leukste ervaringen zijn toch wel de jaarlijkse uitjes met

het hele damesteam en begeleiding. Ieder jaar gaan we op

kamp wat altijd erg leuk is.

Wat zou je willen meegeven aan de leden?
Blijf met z’n allen lekker sporten en voetballen en doe

vooral wat je leuk vindt. Daarnaast mag ook de derde helft

natuurlijk niet vergeten worden.

Aan wie zou je het zonnetje willen doorgeven?
Ik zou het zonnetje graag door willen geven aan Jolanda

van Noije.

Hans, als club zijn we heel blij met jouw inzet en we
hopen elkaar nog lang tegen te komen.
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Van de bestuurstafel (februari 2020)
Schoolhandbaltoernooi 
Op woensdag 13 mei is er weer het schoolhandbal-

toernooi. Dit jaar is het op het buitenterrein van Avanti

en begint omstreeks 13.30 uur. De bassischooljeugd

kunnen weer teams vormen en opgeven via de scholen.

Er volgt nog nader bericht hierover.    

NL DOET
Op 14 maart is er weer een NL DOET dag . Op deze dag

doen we allerlei klusjes op en rond het veld. Als er

ouders zijn die willen helpen, geef je even op bij het

bestuur dan kunnen we het e.e.a indelen en verdelen.

Koningsspelen
Op vrijdag 17 april zijn er weer de koningsspelen op het

sportpark. Met de afdeling Handbal en Voetbal doen we

dit jaar weer mee met dit leuke evenement.

Commissie 50 Jaar
Op 7 augustus 2021 bestaan we 50 jaar en hiervoor is er

al een commissie opgericht om de organisatie op zich te

nemen. De commissie is al 2 keer bij elkaar geweest en

er zijn al verschillende ideeën. Wil je graag zitting nemen

in een van de onderdelen geef je dan op bij het bestuur. 

In de commissie zitten Daniek van Hulten, Maureen van

Hulten, Ilse van Delft, Lia Pulles, Annemiek Rombouts,

Pien Simons en Albert van der Sanden. 

De festiviteiten zullen waarschijnlijk in juni 2021 plaats

vinden.

Scheidsrechters 
We zijn hard bezig om scheidsrechters op te leiden

binnen de club. Doordat John en Albert gaan stoppen, na

20 jaar te hebben gefloten als bondsscheidsrechter, zal

hun taak moeten worden overgenomen door andere

mensen. 

Momenteel worden Wim de Hart en David Hesseling

opgeleid tot verenigingsscheidsrechter.

Er is nu ook een cursus aan de gang vanuit de handbal-

bond voor de opleiding bondscheidsrechter. Wim de

Hart en Nico Pol gaan naar deze cursus als bijscholing.

Wij wensen beide heren veel succes met de cursus 

9

Leuk bericht van Eefje:
Vandaag mochten we weer in actie

komen... dit keer tegenover elkaar als

tegenstanders op het handbalveld! Na

een spannende wedstrijd won

uiteindelijk Jeugdburgemeester Eefje

met S.C. Elshout
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Met de eerste overwinning nog vers in het geheugen

ging de dames 3 deze zaterdagavond op jacht naar

meer punten tegen de Dames 3 van Habo. Met een

bal gesponsord door Bax verkeersopleidingen en

onder leiding van Ed van Delft (die een uitstekende

wedstrijd floot) startten we de wedstrijd.

Habo is een sportieve ploeg die goed snel handbal

kan spelen en ballen er loeistrak in kan gooien. Mede

hierdoor kwam Habo al snel op voorsprong maar de

Dames van Elshout bleven de hele wedstrijd in de

buurt! En kwamen zelfs tot 3 keer toe op gelijke

hoogte waardoor het voor de speelsters en het

publiek een spannende wedstrijd was om te spelen

en naar te kijken.

Echter waren het de laatste 10 minuten die Elshout

de das op deden, de energie was op en we zagen een

gelijkspel veranderen in een 15-21 stand bij het

eindsignaal. Een stand die niet representatief is voor

een wedstrijd die gelijk op ging. Wel kunnen de

dames tevreden terugkijken op goed verdedigend

werk en veel mooie wissels in bijna iedere

aanval! Nu alleen nog meer gooluhh
makuhh!!!

11

Derby
Een supervolle tribune vanmiddag in De

Dillenburcht tijdens de derby Elshout -

Avanti. Supersunday gekke pruiken party

georganiseerd door de feestcommissie

van SC Elshout. Voor herhaling vatbaar.

Bedankt feestcommissie voor de

organisatie. Punten gingen naar Avanti.

Wedstrijdverslag van zaterdag 11-1-2020 
Elshout DS3 tegen Habo DS3
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19 februari Marja van de Bijgaart 

21 februari Gitte Lommers

28 februari Pien Simons

2 maart Daphne Emmers

8 maart Loes Hendriks

10 maart Judith Kolmans

11 maart Gerard de Wit

11 maart Meggie van Bokhoven 

11 maart Femke van Rooij

11 maart Gerard de Wit

12 maart Suzan Rombouts

31 maart Kelly Koks

Verjaardagen februari-maart

Verslag
Zondagmiddag 19 januari 2020 16.40 uur een

tijd die wij helemaal niet gewend zijn om nog

te gaan handballen en al helemaal niet in het

verre Someren. Toch vol goede moed met

onze nieuwe yell Goooalûh maaakûh

begonnen aan de wedstrijd tegen dit snelle

handballend team. Britt maakte al snel de

openingsgoal 0-1 Voor SC Elshout dames 3.

Helaas bleef het ook bij deze voorsprong in de

wedstrijd. We lieten ons in de dekking

verrassen door de cirkelspeelster die het net

achter Emmy regelmatig wist te raken.

Ruststand 12-5. Na wat positieve woorden

van Natasja en Eefje in de rust weer het veld

op. We wisten dat er geen winst meer te

behalen viel, dus lekker handballen met plezier.

Dat is zeker gelukt! We hielden stand in de

dekking en de cirkelspeelster wist minder te

scoren. Emmy heeft een aantal mooie stops

gemaakt vanuit vrije doelpogingen. Vanuit onze

kant lukte het wel vaker te scoren. Natasja

heeft er een "no lookie" in gegooid en Fleur

was op dreef vanuit de linkse hoek. Ook vanaf

de cirkel werd er goed opgelet om terug-

kaatsende ballen op te vangen en ze netjes af

te ronden. We hebben een hele nette 2e helft

gespeeld, wel behoorlijk wat blauwe plekken

opgelopen door stevig verdedigend werk, met

als resultaat 10-12. Wat dus resulteert in een

uitslag van 22-17 in het voordeel van de

dames van Someren. We zijn heel trots op

onze 2e helft, zeker tegen de nummer 4. Mede

mogelijk gemaakt door de balsponsor en

trouwe supporter John Turkenburg van De

Bouwstudio Drunen.
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Cheque Rabobank de Langstraat geeft boost 
aan start Heusdens Talent project

Op dinsdag 28 januari heeft Leo Swaans namens het

Stimuleringsfonds van Rabobank De Langstraat een

cheque van € 10.435,- uitgereikt aan Stichting de Schroef.

Deze financiële bijdrage is voor het project ‘Talented; van

talent vinden naar binden’. Het unieke van dit project is

dat binnen de eigen vereniging een talentont-

wikkelingsprogramma wordt gestart voor jeugdleden

(14-18 jaar). Met als doel meer en beter opgeleide

vrijwilligers. De jongeren gaan onder begeleiding van

experts en buddy’s hun vereniging versterken en bepalen

zelf welke talenten ze willen ontwikkelen door te kiezen

uit een “menukaart”. Het project loopt van januari tot en

met december 2020.

De uitreiking van de cheque vormde meteen het start-

schot van het project Talented. Op dit moment zijn er zes

sportverenigingen uit de gemeente Heusden uitvoerend

betrokken. De projectleiding is in handen van Stichting de

Schroef. Naast de projectleden van de deelnemende

verenigingen; hockeyverenigingen MHCD en VMHC,

volleybalvereniging VV Minerva, handbalverenigingen HV

Avanti en SC Elshout en zwemvereniging AquAmigos

kent het project ook ambassadeurs. Dat zijn jongeren die

onder andere meedenken over de inhoud van het

talentontwikkelingsprogramma. Taco Ploegmakers

(ambassadeur MHCD): “Het zou dom zijn om een

project voor jongeren alleen door volwassenen op te

laten zetten. Jongeren weten wat ze leuk vinden en

begrijpen hun leeftijdsgenoten beter”.

Paulien Kok (Stichting de Schroef): “Het leuke van het

project is dat de deelnemers zelf kunnen kiezen uit een

uitgebreide menukaart met workshops, opleidingen en

snuffelstages. Denk hierbij aan trainersopleidingen,

eventtrainingen en workshops op het gebied van

sponsoring en communicatie.

Babette van den Hout (Stichting de Schroef) vervolgt:

“Wij zijn ontzettend blij met deze bijdrage uit het

Stimuleringsfonds. Hiermee hebben we de boost

gekregen om dit innovatieve project te starten”. Het

project wordt tevens gefinancierd door de Gemeente

Heusden, Stichting de Schroef, de zes verenigingen en het

DELA fonds. “Maar we zijn nog op zoek naar bedrijven

die ons project mee willen financieren, maar ook met hun

expertise de jongeren willen helpen.”  
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Graag 

verzorgen 

wij uw 

gourmet-

en steengrill-

schotels.



omkleden, nadat we een kleedkamer hadden kunnen

selecteren en warmlopen en -gooien (want we speelden

de eerste wedstrijd van de dag).

De tegenstanders waren eigenlijk best aan ons gewaagd

dus het spelletje ging aardig gelijk op. Dat klopt ook wel

gezien de stand in de competitie, ze stonden net boven

ons. Er was wel een verschilletje, wij kregen de bal er

maar niet in, ontelbaar vaak werd er net naast de goal of

op het frame gegooid. En was hij binnen de palen, dan

hadden ze ook nog een (heel ervaren….) keepster staan

die veel tegenhield. Aan de ander kant ging het super

goed met Lotte, ze speelde een perfecte wedstrijd, maar

Lido wist toch het net vaker te raken. Bij de rust was de

stand 9-4 dus we stonden wel achter, maar zeker niet

dramatisch. De dames gingen best lekker, ik hoorde ook

een opmerking “eigenlijk best chill, als je je gewoon goed

voelt op zondag……”, jaja, ze had zich keurig aan de

afspraak gehouden, als ik moet rijden dan drink ik niet de

avond van tevoren. Ik werd een beetje fanatiek of

misschien wel overmoedig en klapte de coachmap open

om een situatie uit de 1e helft te tekenen en te

bespreken……. Haha, De reacties waren super….,

“waaatttt, hebben wij ook zo’n plattegrond??”en “heee,

dat is handig als je zo iets kunt uitleggen” waren een paar

opmerkingen.

Ik had denk ik te veel indruk gemaakt, de tweede helft

speelden we wat aangeslagen, vooral te rustig en hadden

we nog steeds veel pech tijdens de doelpogingen. De

eindstand was 20-8, eigenlijk dus

ongeveer het dubbele van de ruststand,

maar de 2e helft voelde toch als veel

slechter aan. Imke was trouwens lekker

bezig, ze heeft 4 van deze doelpunten op

haar naam mogen zetten, goed bezig dus!

Het was jammer van de eindstand omdat

we verloren hadden, maar we hebben wel

lekker gehandbald, tegen een sportief

team met ook een goede en sportieve

scheids, die er door zijn juiste acties een

leuke pot van kon laten worden! Volgende

week zijn we vrij (wedstrijd is verplaatst).

Hans
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Verslagen Dames 4
26-01-2020 Elshout DS4 – Wittenhorst DS1
Vandaag een thuiswedstrijd, dus weer een balsponsor

gevonden. Het leuke was dat de balsponsor ook

daadwerkelijk aanwezig was. Ton van Schijndel

Grondwerken bedankt voor dit mooie gebaar! Ik was er

zelf niet dus kan ik van de wedstrijd geen verslag geven,

we hadden Romy gevonden als invalcoach, dat was

natuurlijk fijn! Bedankt Romy! Helaas was de

tegenstander te sterk en konden we dus weinig tegen

hen inbrengen, uiteindelijk was de eindstand 9-26, de

punten gingen dus mee terug naar Horst.

02-02-2020 Lido DS2 – Elshout DS4
Wat een geweldige datum! Die kun je omdraaien en dan

staat er nog hetzelfde, hihi. We mochten om 10.00 uur

spelen in Heeze, dus dat werd vroeg vertrekken! Om

8.45 zouden we gaan, maar helaas ééntje was er nog niet.

Nadat iemand gebeld had, was de wekker van de telefoon

niet afgegaan…tja dat kan iedereen overkomen

natuurlijk. Dus maar even wachten totdat ze uit bed was

en gereed om mee te gaan. Met de kofferbak open en

naar de voordeur gericht werd ze onthaald toen ze

buiten kwam, zodat we alsnog konden vertrekken

(gelukkig plannen we het vertrekken wat ruim, omdat we

dit soort dingetjes wel vaker meemaken). De navigatie gaf

aan dat we netjes een half uur voor aanvang aanwezig

zouden zijn (gelukkig was de weg net weer open gegaan

na een ongeval) dus dat moest goed komen. Deze keer

konden we ook gewoon doorrijden we hadden geen

stops nodig dus de aankomsttijd klopte ook aardig. Snel
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Verjaardagen gym
In de maanden februari-maart  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

20 februari Johanna de Bont

28 februari Jelle Klerks

11 maart José Groot/

11 maart Isabel van Herwijnen

17 maart Filijne Nijhof

30 maart Dana Khodadadi



19

Kantinediensten
Week 8: Kantinedienst: Jos van den Hoven van zondag 16 t/m zaterdag 22 februari

Week 9: Kantinedienst: Gerard Verhoeven van zondag 23 jan t/m zaterdag 29 februari

Week 10: Kantinedienst: Albert van der Sanden van zondag 1 t/m zaterdag 7 maart

Week 11: Kantinedienst: José van Uden van zondag 8 t/m zaterdag 14 maart

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 23 februari

maandag 24 februari

dinsdag 25 februari

woensdag 26 februari

donderdag 27 februari 19.30-eind Els Klerks Harrie vd Besselaar

vrijdag 28 februari

zaterdag 29 februari Bianca van Dijk

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 1 maart Bianca van Dijk Jos vd Hoven

maandag 2 maart

dinsdag 3 maart

woensdag 4 maart

donderdag 5 maart 19.30-eind Marion Verdijk Geraldine Kwetters

vrijdag 6 maart pubquiz Bianca van Dijk

zaterdag 7 maart Nicole van Hulten

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 8 maart Annie van Hulten Jos vd Hoven

maandag 9 maart

dinsdag 10 maart

woensdag 11 maart

donderdag 12 maart 19.30 - eind Annie van Hulten Yvonne van Rooij

vrijdag 13 maart

zaterdag 14 maart Annie van Hulten

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 16 februari Jos van den Hoven Els Klerks/Nicole van Hulten

maandag 17 februari

dinsdag 18 februari

woensdag 19 februari

donderdag 20 februari 19.30-eind Els Klerks Marinus Muskens

vrijdag 21 februari

zaterdag 22 februari



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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