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Algemeen Bestuur
Vrijwilligers

Vaak wordt gezegd dat vrijwilligers het cement van de

samenleving zijn. Een uitspraak waar ik me helemaal in

kan vinden! Waar zouden we zijn zonder al die vele

vrijwilligers die een belangeloze bijdrage leveren aan de

totale maatschappij en daarmee bijzonder waardevol zijn

voor diezelfde maatschappij! Als je de inzet van alle

vrijwilligers om zou zetten in “geld” dan kom je uit op

een astronomisch hoog bedrag. En dan nog is het maar de

vraag of het uiteindelijke resultaat (betaald werk versus

vrijwilligerswerk) net zo veel oplevert ..!

Vrijwilligers zetten namelijk een heel bijzonder

onderdeel in ….. ze verrichten hun vrijwilligerswerk met

hun (club)hart! Niets is daarbij te veel terwijl er bij

“betaald werk” vaak wel grenzen aan een ieders inzet

gesteld zijn.

Als we dat spiegelen op ons SC Elshoutclubke dan

kunnen we spreken van een vrijwilligersorganisatie pur

sang! Waar zouden we zijn zonder de nimmer aflatende

inzet van die vele trainers, leiders, grensrechters,

bestuursleden, technische commissie, werkgroep-leden,

feestcommissieleden, sponsorcommissieleden, bouw-

commissieleden, vertrouwenspersonen, leden van de

onderhoudsploeg, kantinemedewerkers, schoonmaak-

medewerkers, “fanatieke” supporters, et cetera, et cetera

(dus iedereen die ik hier per ongeluk niet vermeld heb

…!)! Wat zou de club zijn zonder jullie hulp en inzet …?!

Daarom wil ik via deze weg alle vrijwilligers van onze

club (waar dan ook voor!) heel hartelijk bedanken!
Jullie zijn van onschatbare waarde en een

compliment meer dan waard! 

SC Elshout hangt niet als “los zand” aan elkaar …. SC

Elshout is gebouwd met cement!

Caspar van den Brandt,

Voorzitter omni SC Elshout.
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was niet voldoende om uiteindelijk op het podium te

belanden.

De eerste plaats was uiteindelijk voor ‘de genderneutrale

glutenvrije lactose-intoleranten’ Joyce, Witte, Valentijn,

Michel en Arnold. Zij versloegen het team ‘Van onder

wijzer’, onder andere met Hans van Heist in de

gelederen, dat dus op de 2e plaats eindigde.

Het trio prijswinnaars werd gecomple-

teerd door het team van ‘De Lange wit

ut antwoord wel’, met Karin, Eric,

Joost, Luc en Ludy, dat dus 3e werd.

Maar de grote winnaars waren

eigenlijk alle deelnemers, doordat

men na een lange periode van

quizdroogte weer heerlijk met

elkaar in de kantine kon vertoeven.

Dat merkte je aan de fijne sfeer en

het gezellige naborrelen.

Bij dezen nogmaals dank aan de helpers achter

de bar: Bianca en Jos. 

Zie voor de volledige uitslag www.scelshout.nl.

weer gewonnen wordt! Het versterkt het “ons/wij”

gevoel. Als er dan ook nog een springkussen voor de

kleinsten onder ons is en een lekker muziekske

vanuit de kantine van de dj dan zijn alle ingrediënten

zo’n beetje wel aanwezig. De pupil van de week zal

dit niet gauw vergeten denk ik.

q Ik wil hier een compliment maken aan de sponsor-

commissie samen met de kantinemensen, samen

hebben ze dit idee vorm gegeven en de sponsor-

pakketten lagen op tafel en via social media was er

veel aandacht aan gegeven.

Zoals gezegd het weer zat ook mee en het was erg

gezellig. De spreekwoordelijke bierkraan stond weer

wagenwijd open. Het was net alsof we met zijn allen

weer snakten naar zo’n ouderwetse middag.

q SC Elshout, we hebben het clubgevoel weer terug! Ik

heb er van genoten en volgens mij jullie ook.

Geniet er nog van de komende weken. De

competities lopen nog even door.

Succes allen.

Groetjes,  Frie

Van de bestuurstafel (april 2022)
q Ik had het al voorspeld in mijn vorig stukje, het zou

drukker en drukker worden. Maar wat is het heerlijk

om te zien dat het weer volop leeft bij ons op de

club. We hebben het clubgevoel weer helemaal terug.

Het weer speelt natuurlijk ook lekker mee, maar

toch, er wordt weer gezellig en fanatiek getraind en

wedstrijden gespeeld. Er is weer meer publiek, meer

beleving en de kantine draait weer als vanouds.

q Er kunnen weer activiteiten worden georganiseerd,

ik noem maar even de pubquiz, wederom een succes

in een volle kantine. Het damesteam had hun papa-,

mama-, vriendjesdag ook weer hartstikke gezellig en

natuurlijk het bouwersbal welke een groot succes is

geworden. Een perfecte timing denk ik, veel

thuiswedstrijden met een belangrijke wedstrijd voor

ons eerste. Overigens elke wedstrijd in deze fase van

de competitie is een belangrijke, we naderen de

ontknoping van de competities en na 2 jaar is het

toch weer genieten dat het nog ergens om gaat.

q Je merkt dat er weer gesproken wordt over periode

titels, eventuele kampioenschappen,n acompetities

etcetera, het leeft weer. Hoe lekker is het dan als er
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Zijn [Vain] en [Castle] Brabantse dorpsnamen?
Op vrijdag 18 maart j.l. was onze S.C. Elshout-kantine

weer goed gevuld en mochten we eindelijk weer eens

met z’n allen gaan quizzen. Na twee jaar zonder, nu weer

een keer een heuse Pubquiz.

Er werden in een achttal ronden allerlei

onderscheidende vragen voorgeschoteld:

Een ‘In welk land …?’-ronde, een rondje Mac

en een ednoR-tebaflA, waarbij de

antwoorden eindigden op de bewuste

letter.

Bij de tussenronden zochten we

bekende honden en internationale

feestdagen.

Ook kwam er antwoord op de vraag in

bovenstaande aanhef; fonetisch gezien is

er natuurlijk geen speld tussen te krijgen.

En tevens ontdekten we dat je in Californië

onbestraft vanuit een rijdende auto op een

walvis mag schieten …

Bij de tussenstanden stond tot eenieders en ook hun

eigen verrassing het trouw deelnemende team van

Hauwkes United steevast bovenaan. Maar hun eindschot
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vrijwilligers voor tal van andere activiteiten zijn hard

nodig om onze jeugdafdeling te helpen om alle

activiteiten te organiseren. Vrijwilligers voor bijvoorbeeld

de jeugdtoto, sportparkdienst of de garderobe bij

evenementen van Stichting Zaandhaozenlaand. Ook als je

bij één van deze activiteiten wilt helpen meld je dan aan

bij het jeugdbestuur. Alle hulp wordt zeer op prijs gesteld!

Ook het discozwemmen was weer een geslaagd

evenement, vele jeugdleden zijn samen het Olympiabad in

Waalwijk ingedoken voor een leuke avond.

Het jeugdbestuur is weer begonnen met de indeling voor

het nieuwe seizoen. Zoals gebruikelijk weer een hele

puzzel om alle jeugdleden, leiders en trainers in te delen

in de teams en daar de best mogelijke combinaties van te

maken.

Tot slot kan aan het eind van het seizoen weer de

afsluitende wedstrijd bij de F-pupillen gespeeld worden

tegen de moeders. 

Harm

Jeugd
Jeugd Jeugd

Jeugd Uit de jeugdhoek
door de jeugdvoorzitter

Mijlpaal
Eerst wil ik stilstaan bij het 41 jarig jubileum van Wim van

Venrooij. Gefeliciteerd Wim, bedankt voor je inzet voor

onze jeugdafdeling! Wim is zo’n vrijwilliger waar onze

club op drijft, vrijwilligers hebben we nodig om onze club

draaiende te houden. Wij zijn altijd op zoek naar

vrijwilligers die bijvoorbeeld trainer of leider willen zijn

van één van onze jeugdteams, als je trainer of leider wil

zijn, geef dat aan bij iemand van het jeugdbestuur. Ook

5

Verjaardagen 
De afdeling voetbal feliciteert de volgende jarige leden

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 Teun Verhoeven

8 mei Marit Verhulst

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

20 mei Milou Vugts

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

28 mei Dennis van der Aa 

29 mei Piet Verdijk

30 mei Teun Vrijhoeven
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waarvan de laatste 8 jaar als

secretaris. Daarnaast help je dan

natuurlijk ook mee met de diverse

andere taken die binnen de vereniging

voorkomen zoals scheidsrechter, hulp

bij activiteiten, organisatie van de jeugd-

toto, draaien van sportparkdiensten etc. etc.. Ook ging ik

in het verleden een week mee als leider van de diverse

jeugdgroepen op de leuke sportkampen.

Wat vind je zo leuk aan het vrijwilligerswerk dat
je doet voor ons clubke?
Als je van een sport houdt, heb je er plezier aan. Ik vind

het leuk dat er zoveel kinderen en senioren met plezier

sporten bij S.C. Elshout en dat het er vaak gezellig

vertoeven is. Daarnaast vind ik het belangrijk dat dit alles

kan in een goed georganiseerde en veilige vereniging en

daar wil mijn steentje wel aan bijdragen.

Wat zijn je leukste ervaringen/anekdotes?
De leukste ervaringen zijn natuurlijk op sportief gebied.

Zoals het zelf kampioen worden of dat je met het team

waar je leider en/of trainer van was kampioen werd. De

beslissingswedstrijden met het 1e elftal tegen FC Drunen

om promotie op het terrein van RKDVC en Vlijmense

Boys nemen wel een speciale plaats in. 

Een andere gebeurtenis die ik niet gauw zal vergeten is

dat we op sportkamp 2 van onze kinderen misten na een

bosspel. Na een grote en langdurige zoektocht werden ze

gelukkig gezond en wel gevonden. Ze lagen heerlijk te

slapen, weggestopt in een greppel, om zodoende niet

gevangen genomen te worden tijdens het spel. Ook de

jeugdweekenden met overnachting op het sportpark,

eens in de vijf jaar, zijn zeer leuke ervaringen. 

Wat zou je willen meegeven aan de leden?
Voetbal is een leuke sport. Maar het is wel een

teamsport. Dus als je het voetballen leuk vindt dien je er

ook regelmatig rekening mee te houden dat je aan een

teamsport deelneemt. Je eigen belang dient dan niet altijd

voorop te staan. Je sport bij een vereniging die zeer

veel voor je regelen en dan is ook een helpende hand

op zijn tijd zeer welkom.

Aan wie zou je het zonnetje willen doorgeven?
Er is een gezegde: “Waar je mee omgaat, word je mee

besmet”. Dus geef ik het stokje door aan José.

Tevens zou ik het toejuichen als er meer vrouwen in de

besturen of commissies zitting nemen vandaar deze

keuze.

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

In het zonnetje: Kees van der Hoven
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.

Kees is zo’n vrijwilliger waar onze club al vele jaren op

kan bouwen. Of het nu gaat over de pupillen, junioren of

senioren, elke dag zet Kees zich weer in voor onze

voetbalclub. Met het noemen van de taken die Kees voor

onze club op zich neemt zouden we het hele clubblad

vullen. Kortom een zeer gewaardeerde vrijwilliger

waarvan we hopen hem nog vele jaren op de club te zien.  

Hoe ben je bij Sc Elshout betrokken geraakt?
Al op jeugdige leeftijd wilde ik graag voetballen. In Elshout

was er nog geen voetbalclub en thuis vonden ze het niet

zo verstandig dat ik bij RKDVC ging voetballen. Toen in

1969 S.C. Elshout werd opgericht heb ik me meteen als

lid aangemeld.

Waarom ben je vrijwilliger geworden bij SC
Elshout?
Ik vond het voetballen heel leuk en was daarom veel op

de club aanwezig. Als er dan op de zaterdagmorgen bij

een pupillenteam hulp nodig was hielp ik mee. Dit had

men snel in de gaten en zodoende werd ik in 1974

gevraagd om medeleider te worden bij een pupillenteam.

Daarna kwam van het een het ander.

Wat heb je allemaal gedaan aan vrijwilligerswerk
voor de club?
In de loop der jaren heb ik allerlei vrijwilligerswerk

gedaan en een aantal dingen doe ik nog steeds. Het is te

veel om allemaal op te noemen. Ik ben leider en/of

trainer bij de diverse pupillen- en juniorenteams geweest

en leider bij de senioren. 

Ik ben nu al 41 jaar secretaris van het jeugdbestuur en zit

ook al een groot aantal jaren in het hoofdbestuur
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“Veel sportiviteit en gezelligheid, deze club zit in m’n hart

deh gevoel raak ik nooit kwijt” de belangrijkste zin uit het

clublied van SC Elshout. En daarom werd het weer eens

tijd voor een gezellige middag in de kantine van sportpark

d’n Donk. 

Op zondag 10 april organiseerde de commissie die over

de sponsoring van de nieuwe kantine gaat het

“bouwersbal”.  Een springkussen, een DJ en een artiest

werden geregeld om zoveel mogelijk mensen naar het

sportpark te lokken. En dat lukte, zo rond de klok van 2

verzamelde zich steeds meer mensen op het sportpark.

Onder het genot van een drankje werd er naar de

wedstrijd van het eerste elftal tegen Maliskamp gekeken

(2-1 winst) of er werd nog gezellig na gepraat over de

wedstrijd die zij eerder die dag gespeeld hadden. De

kinderen vermaakten zich prima op het springkussen of

waren lekker aan het voetballen ergens anders op het

sportpark. Een wedstrijddag zoals zo velen zou je denken.

Maar waar het eigenlijk om te doen was bij de

organisatie, was het onder de aandacht brengen van de

sponsoracties voor de leden. Om zo wat extra geld in het

laatje te brengen voor de inrichting van de nieuwe

kantine. Met sponsorpakketten die luisteren naar de

ludieke namen als de dorstige drinker, de vriend van, de

gulle gever en het zonnetje in huis is er voor iedere

portemonnee wel wat mogelijk. Ook met het draaien aan

het rad moest nog wat extra geld bijkomen. Er zijn

pakketten voor bedrijven, hier zijn er keuzes uit 4

verschillende mogelijkheden die gaan van brons naar

platinum. Elk pakket biedt een bedrijf extra moge-

lijkheden of privéleges. Vanaf nu zullen bedrijven ook

benaderd worden voor een eventuele sponsoring. Voor

extra informatie of vragen kan je contact opnemen met

nieuwbouwscelshout@gmail.com. Ook zal er informatie

te vinden zijn op de website van de club,

www.scelshout.nl.

Wat er deze middag precies is opgehaald is niet bekend,

maar op het sportpark komt een bord te staan waar de

tussenstand in beeld gebracht wordt. Doelstelling is om

100.000 euro bij elkaar te krijgen. 

De middag begon heerlijk buiten in de zon, maar

verplaatste zich daarna langzaam naar binnen. Waar het

nog lang onrustig bleef. 

Zonnig bouwersbal bij ons clubke!



10

RKC (SC Elshout) – Newcastle United (Baardwijk) 17-0
Vorige week hebben we gevoetbald, we hebben dik

gewonnen (17-0). Ik zelf heb er tien gescoord. Stijn, Colin,

Siem en Casper hadden ook gescoord. Julian had goed

gekeept en Moos en Tibbe goed verdedigd. Ook Ties was

lekker bezig. Iedereen was wel lekker bezig. De leiders

waren tevreden goed overgespeeld zeiden ze. Er was veel

publiek langs de kant. Bij de bespreking mochten de

ouders in de kleedkamer komen, ze hebben er veel van

geleerd. Nu lekker trainen en goed luisteren naar Bas, dan

worden we nog beter. 

Groet Teun 



Bouwtechnische keuringen inclusief NHG
Voorschouwen
Oplevering nieuwbouw

Voor meer informatie neem gerust contact op met Jos of neem een kijkje op
www.jdlbouwadvies.nl voor zijn werkzijze en verdere informatie.

11

Jos de Laat
tel. 0416 - 382421
Mob: 06 25087306
info@jdlbouwadvies.nl
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Grotestraat 136a Drunen   0416-374119
juwelierwiersma@gmail.com

www.juwelierwiersma.nl
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Van de bestuurstafel in april 2022
Zaalcompetitie
Na lange tijd niet gespeeld te hebben is de zaalcompetitie

nu volop bezig en staan we op het punt deze af te

ronden. Niet voor iedereen zit er een kampioenschap in

maar voor twee teams lijkt het toch erg spannend te

worden. We hopen in ieder geval de platte kar van stal te

mogen halen!

Recreanten
Onlangs hebben enkele oud-leden het idee opgevat om

weer te gaan handballen als recreant. De  onderlinge

contacten waren snel gelegd en het enthousiasme spat er

vanaf. Inmiddels hebben we al enkele trainingen achter de

rug tot ieders tevredenheid. Net als fietsen, het

handballen verleer je niet en je bent nooit te oud om het

balletje weer op te pakken. Dus kriebelt het bij jou ook

nog weleens?? Aarzel niet en kom mee doen. We hebben

voor elke leeftijd wel een team dat bij jou past.

Festiviteiten 50-jarig bestaan
De feestelijkheden rondom het 50-jarig bestaan komen

dichterbij. Om extra geld hiervoor in te zamelen zijn er

tal van activiteiten georganiseerd, leuk om te zien hoe dit

zo enthousiast is opgepakt. De feestcommissie is

ondertussen razend druk om de 2 feestweekenden tip

top geregeld te krijgen. Noteer nog even in je agenda als

je dat nog niet hebt gedaan:

- 18 juni: feestweekend jeugd

- 25 juni: feestweekend/reünie volwassenen 

Aangemelde leden:
Recreanten:
Ilona Mandemakers 

Suzanne Maes 

Joyce van Venrooij

Jeugdlid:
Renske van Wezel

NL Doet

De handjes weer uit de mouwen gestoken 

tijdens NL Doet 12 maart
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Rik- en jokeravond in ’t Rad
Op zaterdag 26 maart liep ‘t Rad vol. Een gevarieerd

gezelschap van zo'n 80 personen om een kaartje te

leggen ten bate van het feestweekend voor de jeugd bij

het 50-jarig bestaan van SC Elshout Handbal. Dit feest

had natuurlijk al vorig jaar gehouden moeten worden

maar, het bekende liedje, corona besliste anders.

Jong en oud, zeer ervaren en beginners door elkaar aan

een tafel van 4. Dat leverde mooie verhalen op natuurlijk,

sterke verhalen en veel tips van de bijna dagelijks

kaartende oudere deelnemers.

En als we denken, "dit is alleen voor de bejaarden", dan

heb je het toch mis. Het leeftijdsverschil tussen de oudste

en de jongste kaarter was 81 jaar. Wim van Delft was met

z'n 92 jaar de oudste en Esther van de Broek met 11 jaar

veruit de jongste.

Alles was door Lia perfect georganiseerd, een lange

voorbereiding en haar inzet had een mega berg loterij-

artikelen als gevolg. We bedanken alle sponsors hiervoor!

De aanwezige C-jeugd liep zich in het zweet om iedereen

te voorzien van een drankje en een hapje en daarna

vlogen ze de zaal door om alle prijzen bij de winnaars te

krijgen.

Gerard Knippels werd de grote winnaar van deze avond,

aan zijn puntentotaal kon niemand tippen.

Lia en alle andere vrijwilligers heel erg bedankt voor het

opzetten van dit mooie initiatief, uiteraard ook namens

de jeugd van SC Elshout Handbal. Een mooie bijdrage aan

wat hopelijk een fantastisch feestweekend gaat worden.

En wie weet, tot op de volgende kaartavond. Voor

herhaling vatbaar!



Elshout E1 - OHC E1
19 maart 2022

We hebben een leuke wedstrijd

gehad.Er zijn goede doelpunten

gescoord. En we hebben veel

plezier gehad. Het was 13-2

geworden voor ons en we

waren heel blij. Ervaren goede

actie. En Fenna en Noor hadden

ons geholpen omdat we anders

geen wissel hadden. We hadden

ook goede keepers.

Lynn en Femke
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Wedstrijdverslag E2
Het was een leuke en sportieve wedstrijd tegen Desk op

9 april. We mochten thuis spelen in de Dillenburcht. Ze

waren goed ingespeeld op elkaar, gooiden scherp maar

hadden wel wat balverlies. Voet in de cirkel, voetbal:

allemaal fouten die bij ons allebei gebeurden. Maar

uiteindelijk wonnen wij! We hadden nieuwe fluiters, Britt

en Gitte, dus ze moesten het nog leren maar het ging

goed. Desk won de shootouts maar de wedstrijd niet. We

hadden best veel spelers die niet konden dus we waren

heel blij dat Lot en Lynn van de E1 mee deden. 

Het was weer heel leuk! Tot de volgende keer. 

Liefs Lenthe 
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Introductie Will Veltman
Na een periode zonder handbalwedstrijden, zitten we

weer volop in de competitiemodus en staat er gelukkig

ook weer veel publiek langs de handbalvelden. Met dat

groeiende aantal supporters, groeide ook de vraag wie

toch die “nieuwe” trainer / coach van de DC1 bij SC

Elshout Handbal is. Bij deze dus een kennismaking.

Ik ben Will Veltman en sinds het seizoen 2021-2022

trainer/coach van de DC1. Ik woon in Waalwijk, ben

getrouwd met Ella en heb 2 dochters; Jayly (actief in de

DC1) en Keyra. In het dagelijks leven werk ik als Product

Portfolio Manager Tugs bij Scheepswerf Damen in

Gorinchem. In mijn vrije tijd ben ik veel aan het klussen

in en rond het huis of bezig met sport (o.a. wandelen,

fietsen, fitness, padel & handbal).

Een aantal jaar geleden kreeg ik de vraag of ik, bij gebrek

aan vrijwilligers, het handbalteam van Jayly (toen nog

spelend voor Tachos) wilde begeleiden. Ik heb altijd

gevoetbald en had geen ervaring met handbal, maar wel

ervaring met het begeleiden van jeugd(teams). Door

nauwe samenwerking met een aantal spelers uit de

selectie teams van Tachos, heb ik in korte tijd veel geleerd

over handbal. Daarnaast is er in verschillende boeken en

op internet een behoorlijke hoeveelheid informatie

beschikbaar, die alle facetten van handbal belicht. Ik ben

tevens zelf bij de recreanten van Tachos gaan spelen,

omdat ik het spelletje toch wel erg leuk was gaan vinden.

Twee seizoenen geleden is Jayly overgestapt naar Elshout.

Door een gebrek aan meiden van haar leeftijd om een

meidenteam te vormen, was ze genoodzaakt op zoek te

gaan naar een andere vereniging. Vanaf het eerste

moment heeft ze het ontzettend naar haar zin bij Elshout

en heeft ze weer plezier in handballen. Het hield voor mij

wel in dat ik 3 keer in de week op en neer aan het rijden

was vanuit Waalwijk, maar dat heb je er al snel voor over

als je ziet dat je dochter weer plezier beleeft in haar

sport. Daarnaast bood de tijd tijdens de trainingen, mij de

mogelijkheid om te wandelen, te fietsen of te gaan

hardlopen.

Tijdens de eerste lockdownperiode ben ik een aantal

keer met DC1 mee naar de Loonse en Drunense duinen

geweest voor de buitentrainingen. Van het een1 kwam het

ander en met groen licht van de meiden, ben ik dus vanaf

dit seizoen aangesloten als trainer/coach bij het team. 

Plezier in het spelletje en teamspirit zijn heel belangrijk,

maar op bepaalde momenten wil ik wel graag de enige

zijn die praat en dat is bij meiden van 14-15 jaar toch wel

eens een uitdaging. Tijdens de wedstrijden probeer ik

vooral rustig te blijven, positief te coachen, de speelsters

te sturen en als het moet 1op1 uitleg te geven over

bepaalde situaties of beslissingen.

De DC1 is een enthousiast team wat al heel wat jaren

samen handbalt en dat maakt het ook zo leuk om dit

team te begeleiden. Aan teamspirit geen gebrek, ze

kennen elkaar door en door en iedereen is zich aan het

ontwikkelen op haar eigen niveau en op haar eigen

tempo. Het is een team dat zich ook gezamenlijk bezig

houdt met andere activiteiten binnen de vereniging; bij

lagere jeugdteams helpen, cursussen volgen, beach-

activiteiten ondersteunen, etc.

Ondanks dat winnen niet de hoogste prioriteit heeft, gaat

dat winnen de DC1 dit jaar wel goed af. Er ging (op

moment van schrijven) slechts één wedstrijd verloren en

stevenen we af op een leuk seizoen met mogelijk een

goed eindresultaat. Wordt vervolgd….

22 april Maud Smits

27 april Mariëlle Klerks

28 april Annie van Hulten

1 mei Guusje Verhoeven

1 mei Yuna van Berkel

7 mei Teun Verhoeven

17 mei Marjan van Wanrooij

11 mei Gitte van Bladel

12 mei Daniek van Hulten

20 mei Werner van Delft

20 mei Milou Vugts

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

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

3 mei Annie v.d. Ven

10 mei Toon Groot

16 mei Fleur van Mourik

18 mei Hanneke Heetkamp

21 mei Martha Klerks

21 mei Nora Fokkenrood

24 mei Suus van Son

29 mei Chloe Sterk

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
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Kantinediensten
Week 19: Kantinedienst: Jos van den Hoven van zondag  8 t/m zaterdag 14 mei

Week 20: Kantinedienst: Bertie Wolffs van zondag 15 t/m zaterdag 21 mei

Week 21: Kantinedienst: Albert van der Sanden van zondag 22  t/m zaterdag 28 mei

Week 22: Kantinedienst: José van Uden van zondag 29 mei t/m zaterdag 4 juni

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 15 mei Jos van den Hoven Els Klerks

maandag 16 mei

dinsdag 17 mei

woensdag 18 mei

donderdag 19 mei 19.30-eind Marinus Muskens Nik van Mook

vrijdag 20 mei

zaterdag 21 mei Nicole van Hulten Jos vd Hoven (na 13.00 uur)  

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 22 mei Bianca van Dijk           Jos vdHoven/Els Klerks

maandag 23 mei

dinsdag 24 mei

woensdag 25 mei

donderdag 26 mei Hemelvaart

vrijdag 27 mei Jos van den Hoven Bianca van Dijk/Annie van Hulten

zaterdag 28 mei Bianca van Dijk

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 29 mei Bianca van Dijk Jos vd Hoven

maandag 30 mei

dinsdag 31 mei

woensdag 1 juni

donderdag 2 juni 19.30 - eind Marinus Muskens Luc vd Aker

vrijdag 3 juni

zaterdag 4 juni

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 8 mei Annie van Hulten Jos vd Hoven/ Mick Zeeuwen

maandag 9 mei

dinsdag 10 mei

woensdag 11 mei

donderdag 12 mei 19.30-eind Annie van Hulten Hans van Heist

vrijdag 13 mei 35
+

Jos van den Hoven

zaterdag 14 mei Annie van Hulten



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
Elftalbegeleiding
vacature
Accommodatie en algemeen 
Stef de Wit        06-83173817
Algemeen en omni, kantinezaken
Bertie Wolfs      0416-373045

Jeugd bestuur voetbal
Voorzitter
Harm Aerts 06-36035161
Secretaris en wedstrijdsecretaris
Kees van den Hoven 06-23459820
Penningmeester
Jos van den Hoven 06-12203480
Notulen en toernooien
Christ Klerks 06-12603178
Vice-voorzitter en technisch beleid 
Stan Muskens  06-37142853
Technisch beleid
Berry Kuijpers 06-38132715
Algemeen (o.a. kantine en kleding)
José van Uden  06-10608727
Technisch beleid en Algemeen
Nik van Mook, 06-12381819 
Activiteiten en divers
Rene Damen  06-52014687
Jeugdafgevaardigde

vacature

Bestuur handbal
Voorzitter
vacature
Secretaris
Linda van Beurden   06-30054447
Penningmeester
Ed van Delft 06-33773282
Jeugdbestuurslid
Jeugdcommissie
Scheidsrechterzaken:
Wendy van Hulten  06-40442684
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

Vertrouwenspersonen

André van Hulten 06-53419791 
Ingrid de Kort-Jehoel 06-31693947  

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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