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Algemeen Bestuur
Gaat het dan toch gebeuren ….?

Hoe gaat het met jullie? Hebben jullie ook dat vervelende

gevoel dat het nu wel lang genoeg geduurd heeft? Dat je

weer “normaal” kunt doen? Nooit geweten dat je zou

kunnen verlangen naar zoiets als “normaal”? 

Het afgelopen jaar heeft ons in ieder geval wel geleerd

(ervaren) dat niets in het leven echt zeker is. En

“zekerheid” en “voorspelbaarheid” is voor de meeste

mensen nu net verbonden aan het gevoel van “veiligheid”

en ‘fijn leven”. Als je dat gevoel niet hebt, en dat wordt

alsmaar sterker als de onzekere periode langer duurt, dan

gaat het “knagen” en “kruipt het onder je huid”. Gelukkig

geldt dat niet voor iedereen en hebben veel, met name

jongere mensen, een dusdanig “verdedigingsmechanisme”

dat ze toch een manier gevonden hebben om met deze

bijzondere situatie om te gaan. “Fijn” is anders maar er

valt mee te leven omdat ze er vanuit gaan dat het toch

weer snel anders wordt ….! 

Jammergenoeg is niet iedereen in staat om zich zo aan te

passen en zien nogal wat mensen steeds meer als een

berg op tegen de huidige periode. Tegen deze mensen wil

ik zeggen: Houd vol! De “vrijheid”, het “normale

leven”, komt er weer aan! Misschien niet precies zoals je

het altijd gewend bent geweest maar toch ……… veel

beter dan op dit moment.

Sportief gezien is het natuurlijk ook een rampjaar
geweest. Niet alleen omdat SC Elshout voetbal senioren

1 na 5 wedstrijden fier op kop van de ranglijst stond en

de competitie vervolgens is stilgelegd. Maar zeker ook

voor al die SC Elshouters van voetbal, handbal en gym die

niet meer hebben mogen sporten. En, zeker niet

onbelangrijk, ook voor een grote groep van deze

sporters en hun supporters die ook de “derde helft” niet

meer hebben kunnen “vieren”.

Ik durf geen voorspelling meer te doen wanneer het land

weer echt “open” gaat maar ik heb wel de grote

verwachting dat “normaal” wel weer binnen handbereik

is. 

Maar …. wat is “normaal” ….. !?

Caspar van den Brandt,

Voorzitter omni SC Elshout   
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over de inrichting binnen maar zeer zeker ook

buiten. Waar moeten tijdelijke voorzieningen

gemaakt worden, past dat allemaal, is het wel

werkbaar, het moet wel goed zijn want het is toch

voor een jaartje, combinatie van nieuwbouw met

werkterrein en tegelijkertijd trainen en wedstrijden

spelen, de kantine , ontvangst van tegenstanders en

scheidsrechters, publiek??? Je snapt het al dat gaat

nog een hele uitdaging worden en het gaat

ongetwijfeld wat ongemakken met zich meebrengen.

Vergeet ook zeker niet het financiële aspect, er

wordt druk gerekend het bouwteam, de besturen en

uiteindelijk ook de leden willen allemaal weten waar

we aan toe zijn. Het wordt een hele drukke tijd met

de nodige overlegsituaties.

q Het is daarom van belang dat we elkaar weer snel

mogen begroeten, dan kunnen we het er weer eens

over hebben. Dat kan nu natuurlijk ook wel, als je

vragen hebt dan stel ze maar gerust, maar eerlijk is

eerlijk het is toch veel prettiger om dat te doen op

het sportpark.

q Laten we hopen dat er snel meer versoepelingen

komen en ondertussen graag snel de gelegenheid

krijgen om massaal te vaccineren dan zijn we in

ieders geval toch beschermd.

q Ik hoop jullie binnenkort weer te treffen, hou vol en

blijf vooruit kijken.

Groetjes, Frie

Van de bestuurstafel (april 2021)
q Het wordt steeds lastiger om iets zinvols te schrijven

in het clubblad. Vorige maand was ik wat enthousiast

geworden door te schrijven dat er wat meer

versoepelingen zouden komen maar dat bleek

achteraf best tegen te vallen. Het duurt toch allemaal

wel wat langer en we zijn er nog steeds niet vanaf.

q Ik wil zo graag iets leuks vertellen gerelateerd aan

het spelletje voetbal maar er gebeurt eigenlijk nog

steeds heel erg weinig. Geen enkel team doet mee

voor het kampioenschap, geen enkel team moet

”vechten “ tegen degradatie, geen spannende

wedstrijd voor een periodetitel of bijvoorbeeld ver

in het bekertoernooi gekomen, geen jubileum van

een speler, geen nieuwe shirtjes of gewoon een

gezellige middag met wat muziek en een thema in de

kantine een feestje bouwen. Jammer, jammer we

missen het wel hoor !

q Ik mis ook vooral het contact met de leden en de

supporters, gewoon het reilen en zeilen van de

mensen, het gezeur (het gezeik), of het geouwehoer.

Waar is toch de tijd gebleven dat het allemaal zo

kon, zo “normaal” was, zo gezellig kon zijn? Ik denk

nu ook weer terug aan 2 jaar geleden toen we druk

bezig waren met de voorbereidingen van ons 50 jarig

bestaan. Weet je nog, dat waren nog al eens tijden,

man, man, man!

q Ondertussen zijn we wel bezig met de

voorbereidingen van de nieuwbouw, sleuven maken,

in kaart brengen waar alles zit en/of verlegd moet

worden. Tekeningen verder uitwerken, nadenken
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Na een stilte voor de storm tijdens de lunchtijd arriveren

in de middag de oudere leden. Verhalen vol bravoure over

de avonturen de avond daarvoor. Voor de wedstrijd reikt

een bestuurslid in aanwezigheid van de trouwe sponsor

nieuwe shirts uit. Als de wedstrijd begint is iedereen

gebrand op een mooi resultaat, fanatiek begeleid door

een ouder en selectiespeler. Gelukkig is het ook weer

gelukt een scheidsrechter te regelen. Na de wedstrijd

veel slappe klets in de kantine, de aanwezige vrijwilliger

moet iedereen om 18.30 uur naar buiten vegen.

’s Avonds haalt een ander bestuurslid de trainingshesjes

op om ze thuis te wassen en de nieuwe trainingsweek fris

te beginnen. Morgen is het zondag seniorendag. En

volgende week weer een drukke week: veel trainingen,

vergadering van het jeugdbestuur, de onderhoudsploeg

die de doelen gaat verven en een muziekquiz op

vrijdagavond. Voldoende leven in de brouwerij bij SC

Elshout gelukkig!

Geschrokken spring ik overeind. Het is donderdagavond en ik
ben weggezakt op de bank. Helaas is deze mooie droom nog
geen werkelijkheid. Covid is nog een uitdaging, maar er zijn er
meer. Voor een deel kunnen we niets anders dan geduld
hebben. Maar voor een deel zitten we ook zelf aan het stuur,
dus laten we uitdagingen gezamenlijk oppakken en met
creativiteit te lijf gaan!

Groet Marcel
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Jeugd
Jeugd Jeugd

Jeugd Uit de jeugdhoek
door de jeugdvoorzitter

Zaterdagochtend half 9. De eerste kinderen van de JO8

betreden Den Donk; de ene wordt door opa bij de poort

afgezet, de andere komt ietwat verlegen aan de hand van

mama aanlopen. De indeling van de kleedkamers hangt

zoals iedere week keurig klaar, dus iedereen weet zijn

weg te vinden. In de kleedkamer wordt er hevig

gediscussieerd wie shirtnummer 10 mag dragen en over

wie van de 3 liefhebbers er de eerste helft mag keepen.

De leiders doen met een kop koffie in de hand een

dappere maar kansloze poging om de tactiek uit te

leggen. Tegenstander RKDVC arriveert ondertussen ook

en verwondert zich wederom over de goede kwaliteit

van de velden.

Tijdens de wedstrijd veel ouders langs de lijn, die alle

kinderen positief aanmoedigen en de coaching aan de

leiders overlaten. Gedurende de tweede helft arriveren

de spelers van de JO11 die voor hun eigen wedstrijd nog

even komen kijken. Na de 10-8 overwinning (het had ook

andersom kunnen zijn) is er ranja in de kleedkamer,

keurig verzorgd door een ouder die drie keer per jaar

een ochtendje sportparkdienst draait. De ouders praten

in de nieuwe kantine bij onder het genot van een kop

koffie, geschonken door een vrijwilliger achter de bar,

terwijl de kinderen zich vermaken in de speeltuin. De

leiders haken na het schoonmaken van de kleedkamer

aan bij de koffie en krijgen een complimentje van een

enthousiaste ouder. Ondertussen arriveren drie andere

ouders, die 1x per jaar gedrieën oud papier ophalen. We

staan minder dan 1,5 meter uit elkaar.
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15 april Hans de Jong

16 april Marinus Muskens

17 april Jim Muller

20 april Priscilla de Peffer

22 april Bert van Heesbeen 

22 april Bart Schoenmakers

23 april Erik Findhammer

24 april Max Willemse 

25 april Nick van Falier

25 april Timo Willemsen

26 april Bram van Rooij 

27 april Rens de Kruijf 

28 april Mikay Bekker

28 april Annie van Hulten

28 april Feara Knippels

29 april Cem Gedik

29 april Jeroen van Iersel

3 mei Leo van Delft 

4 mei Jody van Noije

5 mei Teun Hendriks

5 mei Bart Jongen

6 mei Roy van Delft 

7 mei Boy Schellekens

7 mei Teun Verhoeven

8 mei Marit Verhulst

11 mei Quint Kivits

11 mei Sanne Lambrechts

11 mei Wouter Vermeulen

14 mei Christ Klerks

14 mei Rik Klerks

15 mei Mike Adriaanse

15 mei Piet van Oudenallen

16 mei Lars Fleuren

16 mei Florian Mulder

16 mei Gerard Spronk

18 mei Arnoud Kwetters

21 mei Marianne Ossenblok/de Laat

22 mei Mieke van Rooij 

23 mei Meike Klijn

23 mei Hans Klijn 

24 mei Jolanda van Noije

24 mei Wilbert Theunissen

25 mei Tom van Herwijnen

26 mei Gijs Klerks

27 mei Kees Mooyman

29 mei Piet Verdijk

30 mei Teun Vrijhoeven

Verjaardagen 
De afdeling voetbal feliciteert de volgende jarige leden
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Na 21 jaar JdL bouwbedrijf heeft Jos de Laat zich inmiddels geheel toegelegd 

op het keuren van nieuwe en bestaande woonhuizen. 

Hij wil in 2021 fris opstarten en heeft een zeer aantrekkelijke actie.

Voor leden van S.C. Elshout geeft JdL Bouwadvies 25% korting op het opleveren van

een nieuwbouwwoning en ook 25% korting op een aankoopkeuring (incl NHG) van een

bestaande woning,

Voor meer informatie neem gerust contact op met Jos of neem een kijkje op

www.jdlbouwadvies.nl voor zijn werkzijze en verdere informatie.

info@jdlbouwadvies.nl

jos.de.laat@jdl-bouwkundige-keuring.nl
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Van de bestuurstafel in april 2021
Nieuwe leden deze maand 
Colleen van Delft (als trainer)

Anne Kolmans (als trainer)

Merle Muskens (aspirant lidmaatschap 3 maanden, maar

blijft wel als het bevalt)

Dennis de Peffer (aspirant lidmaatschap 3 maanden)

Tom Faas (aspirant lidmaatschap 3 maanden)

Bregje de Peffer (aspirant lidmaatschap 3 maanden)

Paaseieren zoeken 
De organisatie van het paaseieren zoeken was positief

begonnen met het organiseren van de eieren, verdeling

velden en publicaties. Helaas kwam vrijdag voor Pasen

een melding dat er coronabesmettingen waren onder de

basisschoolleerlingen. Uiteindelijk bleek het een

besmetting te zijn met verschillende quarantaines.

Hierdoor wist de organisatie niet meer wie in welke

positie was en was het veilig organiseren lastig. 

Zaterdag tegen de avond is er beslist dat het niet

doorging en is het met alle spoed op facebook gezet. 

We bedanken de organisatie voor hun goede zorgen in

deze moeilijke tijden. 

F-jeugd enthousiast aan het trainen 
Afgelopen weekend heeft de F2 samen met enkele

meiden van de F1 een partijtje gespeeld. 

Wat fijn dat er weer een beetje gebald kan worden door

de jeugd!

Foto's van C jeugd hervatten (alternatieve) trainingen

meer foto’s op pagina 15
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Bingo D1
Op zaterdag 19 maart was het de beurt aan de D1 om

de Bingo te spelen. Ook hier een goede opkomst en

fanatieke deelnemers en dat maakte deze bingo ook zo

leuk.

Maar eerst werd er natuurlijk gestreden om de winnaar

van de hoofddekselchallenge. Die werd overtuigend

gewonnnen door Eefje met een omgekeerde

bloemenstruik op haar hoofd

Maar qua haardracht kon toch niemand tippen aan Sanne,

die had haar haren ..LET OP ..ge-tou-peerd ...het leek

alsof ze d’r vingers in het stopcontact had gestoken. En ik

verstond het nog verkeerd ook...ik dacht dat ze een peer

in d’r haar had gesmeerd. 

Nadat alles qua haren en hoedjes duidelijk was konden

we beginnen met de Bingo en ohjee je moest de

microfoon aanzetten om BINGO te roepen...OMG!!

Toch hebben we met z’n allen er een gezellige strijd van

gemaakt. Bijna iedereen had wel een keer Bingo of als

eerste het rijtje vol.

De grote winnares bleek Lotte met maar liefst 3x de

Bingo.

Gelukkig was er voor iedereen een prijsje dus ook voor

pechvogel Vera die helemaal geen bingo heeft kunnen

roepen.

We bedanken Jessie voor het opzetten van deze

bingo...toch nog iets meer werk dan verwacht, maar ze

heeft er iets mooit van gemaakt.

Voor herhaling vatbaar? Ik denk het wel

Groetjes Kris en Gerard 
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Prijsjes Bingo D1
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16 april Chantal van Hensbergen - Oome  

17 april Lotte Klijn  

18 april Jolanda Hansen-Klerks  

18 april John van Noort  

19 april Cynthia Geelen  

22 april Maud Smits  

27 april Mariëlle Klerks  

28 april Annie van Hulten  

1 mei Yuna van Berkel

1 mei Guusje Verhoeven  

4 mei Saskia van Delft  

5 mei Ilse Kolmans  

7 mei Teun Verhoeven  

11 mei Gitte van Bladel  

12 mei Daniek van Hulten  

17 mei Marjan van Wanrooij  

20 mei Werner van Delft  

20 mei Roland Kop  

25 mei Noor van de Wiel  

26 mei Maureen van Hulten  

29 mei Sharon van Rooij  

29 mei Lisa Schoenmakers  

30 mei Britt de Bont  

30 mei Dave Thomassen  

Verjaardagen april-mei
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Verjaardagen gym, In de maanden april en mei feliciteren wij

18 april Francien Jehoel

3 mei Annie v.d. Ven

10 mei Toon Groot

18 mei Hanneke Heetkamp

19 mei Noi Klerks

21 mei Martha Klerks

24 mei Suus van Son

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
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
vacature
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

vacature

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

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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