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Algemeen Bestuur
Opluchting!

Dat is het juiste woord voor het gevoel wat heel veel

mensen nu hebben. Alles lijkt erop dat (bijna) alle

beperkende maatregelen zijn of op korte termijn komen

te vervallen. Hier hebben we heel, heel, heel lang op

gewacht! Opluchting dat het coronavirus zodanig onder

controle is dat de samenleving weer “open” kan.

Zou het dan toch …. Kunnen we alsnog gaan

carnavallen …?! Want zeg nou zelf … Zittend carnaval

vieren op 1 ½ meter afstand van elkaar is geen carnaval.

Laten we van deze hernieuwde vrijheid met volle teugen

genieten en met het glas in de hand van elkaars

aanwezigheid genieten!

Daarna gaat de focus weer op de sport en de realisatie

van ons nieuwe clubgebouw.

We zijn tenslotte een Sportclub waar voetbal, handbal en

gym ons samenbrengt tot een mooie mix van sportief en

gezellig bezig zijn. Natuurlijk willen we winnen en dat

geldt zeker voor onze selectie elftallen. Maar ook daar is

gezelligheid en saamhorigheid de sleutel tot succes!

Het is jammer dat de procedure naar ons nieuwe

clubgebouw wat langer duurt dan verwacht en gehoopt.

Aan de andere kant biedt ons dat ook mogelijkheden om

nog beter voorbereid te zijn om straks in de bouw nog
minder verrassingen tegen te komen.

Voor nu ….. geniet van het moment en “gift dè

coronavirus mar gauw ’t leste douwke” !

ALLAAF!!

Caspar van den Brandt,

Voorzitter SC Elshout omni
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tranen van verdriet, tranen van geluk, frustraties en

opperste euforie. De beleving van een spannende

wedstrijd, op het puntje van je stoel mee zitten doen

en soms ook vol spanning zitten afwachten of de tijd

nog wordt verbeterd of zou het genoeg zijn? Winnen

of verliezen op soms slechts duizenden van een

luttele seconde. Goud voor de winnaar(s) gepaard

met emoties, dat is topsport.

Is het winnen dan soms toeval? Nee daar zit zoveel

voorbereiding aan vooraf, het gaat hier veel te ver

om alles er omheen te gaan beschrijven maar het

gaat natuurlijk om een heel team van mensen erom

heen. Laten wij dat bij SC Elshout nou ook proberen

uit te voeren. Gewoon met zijn allen sporten,

trainen, bespreken, ondersteunen, leren, begeleiden,

controleren, ontspannen en als het even kan

....winnen en vieren alsof je een gouden plak hebt

veroverd.

q Doe er je voordeel mee, doe mee en hou die

Olympische gedachte vast!

Succes, groetjes,

Frie

Van de bestuurstafel februari 2022)
q De Olympische gedachte!

Kunnen we hier iets mee, kan je een vertaalslag

maken naar ons clubke, in ons geval het spelletje

voetbal?

Het is geen gemakkelijke vraag misschien wel meer

een uitdaging. Ik zelf zit graag naar de Olympische

spelen te kijken en geniet volop van die ontroering

en fantastische sportmomenten.

q Ik wil daar iets mee, ik ga het proberen.

Sport draait niet alleen om het bereiken van

topprestaties, maar wordt ook gezien als een

instrument voor internationale verbroedering en als

heilmiddel  tegen tal van maatschappelijke kwalen.

“Sport is passie, sport verbroedert, sport is gezond”.

Sport haalt het beste in mensen boven, zorgt voor

vriendschap en voor respect. Zo lezen we op de site

van het Nederlands Olympisch Comité. (NOC)

Mooie woorden, idealistische termen. Och ja, we

wisten het eigenlijk al, wij doen dat toch ook al bijna

53 jaar bij onze club.

Neemt niet weg dat het op de Olympische spelen

zelf natuurlijk draait om absolute topsport.

Ongekende prestaties die we graag op de tv willen

volgen. Wat kan sport toch mooi zijn. Er is blijdschap,
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Verjaardagen 
De afdeling voetbal feliciteert de volgende jarige leden

19 februari Mart van den Bosch

21 februari Richard van Hulten

25 februari Dennis van Venrooij 

28 februari Bas van Beurden

28 februari Jelle Klerks

2 maart Joris van Heesbeen 

3 maart Edgar Brok

3 maart Luc Dankers

5 maart Gerard van Mook

6 maart Guus de Kort 

7 maart Janneke van den Brandt-Haverhals

8 maart Joris Robben

11 maart John van Beveren

12 maart Maaike Muller - 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

17 maart Roo van Velden

18 maart Inge van Bladel 

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
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Versoepelingen
Gelukkig zijn de coronaregels wel weer wat vriendelijker

voor onze jeugdleden. De trainingen vinden nu op de

normale dagen en tijden plaats en ook het gebruik van de

kleedkamers en douches is weer toegestaan. Het lijkt

weer een beetje op normaal. De onderlinge competitie

voor onze jongste leden is ondertussen al van start

gegaan.

En ook voor onze oudere jeugd is de competitie weer

begonnen. We hopen met zijn allen dat de competities

zonder verdere beperkingen uitgespeeld kunnen worden,

met mogelijk enkele kampioenschappen! 

Het jeugdbestuur voetbal wenst iedereen een mooie

competitie toe en natuurlijk ook een fijne carnaval, op

welke manier dat ook zal zijn. 

Alaaf!

Harm

Jeugd
Jeugd Jeugd

Jeugd Uit de jeugdhoek
door de jeugdvoorzitter

Proeftrainingen

Laten we eens beginnen met een oproep, want de

afdeling jeugdvoetbal van SC Elshout is altijd op zoek naar

nieuwe leden. Wil je graag voetballen bij SC Elshout? Meld

je aan voor de proeftrainingen. Je mag dan 3 keer gratis

mee trainen met het team van je eigen leeftijd. Ook je

vriendje of vriendinnetje mag meekomen. Dus als je

iemand kent die ook graag bij SC Elshout wil komen

voetballen; meld hem of haar dan ook aan voor de

proeftrainingen (minimale leeftijd = 5 jaar op 1 juni). Dit

is een leuke manier om kennis te maken met onze club

en het voetballen.

Carnaval
Het tonpraoten gaat dit jaar helaas niet door. Normaal

helpen we altijd mee in de garderobe met carnaval, maar

we wachten nog even af wat er door Stichting Carnaval

Zaandhaozenlaand eventueel wel georganiseerd kan

worden. In ieder geval alvast dank aan alle vrijwilligers die

zich al hadden aangemeld.
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Topscoorders
Topscoorderslijst SC Elshout  seizoen 2021-2022

keepersklassement
Team       Goals    Wedstr.  gem

Maaike van Gestel VR1 1 3 0,33

Wout de Kruijf 3e 6 7 0,86

Stef de Wit sel. 11 8 1,33

Rob Verkooijen 5e 10 6 1,67

Sam van den Besselaar sel. 18 10 1,80

Berry Kuijpers 4e 7 3 2,33

Nick Theunissen 4e 12 5 2,40

Fenna van de Wiel VR1 15 5 3,00

Tim van Heesbeen 4e 3 1 3,00

Minou Dumpleton 3e 10 2 5,00

Lijst niet compleet omdat niet alle gegevens beschikbaar zijn.

Naam Team Goals
Mike Adriaanse 3e 6

Tieleman van Aerle 3e 6

Luc van de Aker sel. 6

Andrew Beekmans 3e 5

Bart Pulles 4e 5

Roniek van Dijk VR1 4

Madelon Scheij VR1 4

Joris Elshout 5e 4

Nick Muller 5e 4

Mick Zeeuwen 4e 3

Charley Lisay sel. 3

Stan de Jong sel. 3

Willem Jongen sel. 3

Robbert Jansen 3e 2

Minou Dumpleton 3e 2

Max van Keulen 4e 2

Bart van Logten 5e 2

Jochem Muskens 5e 2

Nik van Mook sel. 2

Edgar Brok sel. 2

Patrick Buijs sel. 2

Mart van den Bosch sel. 2

Bram de Kort sel. 2

Claudia van Spijk VR1 2

Chiel Meistrok 3e 1

David van Mook 3e 1

Maikey van der Linden 3e 1

Gijs van der Aa 3e 1

Joris van Heesbeen 3e 1

Jorne Winkel 4e 1

Henk van der Lee 4e 1

Jos van Hulten 4e 1

Hans de Jong 5e 1

Martijn Klerks 5e 1

Dennis van Venrooij 5e 1

Leo van Delft 5e 1

Rob Bechthold 5e 1

Thijs Lommers sel. 1

Stan Muskens sel. 1

Brian Zeeuwen sel. 1

Sam van den Besselaar sel. 1

Remco van den Hooven sel. 1

Daan van de Blink sel. 1

Bjarg van der Staak sel. 1

Pleun van Venrooij VR1 1

Lijst niet compleet omdat niet alle gegevens beschikbaar zijn.
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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.
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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 februari 2022
Competitie hervat
Wat fijn dat we weer competitie mogen spelen. Onze

handbalsters stonden natuurlijk te trappelen om weer te

beginnen, al dat harde trainen moet immers beloond

worden! 

Het hervatten van de competitie brengt de nodige

uitdagingen met zich mee. Een groot gedeelte van de

niet-gespeelde wedstrijden zal worden ingehaald en door

corona vallen er nog steeds last minute wedstrijden uit.

Dit brengt heel wat extra werk met zich mee en zorgt

soms voor de nodige uitdagingen maar samen komen we

er wel.

De zaalcompetitie zal worden uitgespeeld en de

veldcompetitie zal later starten en langer doorlopen.

Inzet van ouders
Met het wegvallen van 2 bestuursleden met een grote

takenlijst viel er een behoorlijk gat. Hiermee werden we

gedwongen om op een andere manier naar de verdeling

van taken te gaan kijken. Door het geweldig meedenken

van de jeugdcommissie hebben we al een aantal van deze

taken onder kunnen brengen bij een groepje

ouders/vrijwilligers die ons gaat helpen met bijvoorbeeld

het scannen van de QR-codes bij de sporthal en het

vervullen van de taak als zaalwacht. We zijn hier superblij

mee!

We zijn voor de club altijd op zoek naar vrijwilligers voor

zowel kleine als grote taken. Alle hulp is welkom dus meld

je vooral bij het bestuur.

Vacature voorzitter
We zijn nog altijd op zoek naar een voorzitter. We

hebben dan ook de vacature opnieuw in ons clubblad

geplaatst. Nogmaals een paginagrote advertentie want

het is echt belangrijk dat we iemand vinden. Ben jij

diegene die deze taak op zich wil nemen, twijfel je of het

iets voor jou is en wil je meer weten of ken je iemand die

deze taak op het lijf geschreven is? Laat het ons weten!

Kantine(personeel) sporthal Dillenburcht
In de Dillenburcht hebben we een mooie sportkantine

tot onze beschikking. Wist je dat wanneer je met je team

na de wedstrijd nog een drankje en een hapje nuttigt je

onze club hiermee steunt? Dat is gezelligheid en tegelijk

een goed doel dienen!

Voor de kantine zijn we nog op zoek naar personeel. Je

moet hiervoor minimaal 18 jaar zijn. Er staat een leuke

vergoeding tegenover. Voor meer informatie kun je

terecht bij Albert van der Sanden.

albertvandersanden@home.nl of 06-53252185
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Rik- en jokeravond!!
Kom een gezellige avond kaarten voor het goede doel.

De opbrengst is bestemd voor jeugdactiviteiten bij het

50-jarig bestaan van S.C. Elshout Handbal.

Wanneer? Zaterdag 26 maart

Waar? ’t Rad in Elshout

Hoe laat? 19.30 uur

Ook zijn er leuke prijsjes te winnen met de loterij.

Inschrijven kan via liapulles@ziggo.nl of bel 06-12092877.

Kosten € 7,50

inclusief 1 consumptie.    

Meld je snel aan!            

Geboren



Citytrainerscursus

17

18 februari Robin van Delft

19 februari Marja van den Bijgaart

21 februari Gitte Lommers

27 februari Bibi Sterk

28 februari Pien Simons

2 maart Daphne Emmers

8 maart Loes Hendriks

11 maart Femke van Rooij

11 maart Gerard de Wit

12 maart Suzan Rombouts

13 maart Linda van Beurden-Knippels

14 maart Patrick van Helvert

19 maart Ian van Helvert

25 maart Britt van Falier

27 maart Colleen van Delft

30 maart Kelly Koks

Verjaardagen februari-maart

Wij hebben 06februari 2022 een spelletjesmiddag

georganiseerd voor onze Citytrainerscursus. We hadden

veel aanmeldingen vanuit SC Elshout dat vonden wij

super leuk. We deden handbalgerelateerde spelletjes

zoals: blikgooien, gat gooien, tjoekbal, dikke & dunne en

darten met een bal. Tussen de spellen door kregen ze iets

te eten en te drinken. Als afsluiting deden we in 2 teams

een potje trefbal. Op het laatst kregen de kinderen een

kleinigheidje mee naar huis.  Het was een geslaagde

middag en we hopen dat de kinderen het ook naar hun

zin hadden

Imke van Hensbergen & Esmee Vingerhoets.
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Verjaardagen gym, In de maanden februari en maartfeliciteren wij

20 februari Johanna de Bont

24 februari Nina Tegelaers

3 maart Koen de Kort

11 maart José Groot

11 maart Isabel van Herwijnen

30 maart Dana Khodadadi

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

BEDANKT
Grote Clubactie

Ook dit jaar hebben we weer een mooi bedrag

mogen ophalen met de Grote Clubactie. We willen

dan ook al onze jeugdige  lotenverkopers van harte

bedanken voor hun geweldige inzet.

Onze Topverkoper was dit jaar Björn Buskemolen, hij

had maar liefst 20 loten verkocht. 

Hiervoor heeft hij twee vrijkaartjes gekregen voor

Monkey Town Waalwijk en namens de Grote Clubactie

een 20 loten oorkonde, die toegang geeft tot maar liefst

16 aanbiedingen!

Op deze plaats willen nogmaals iedereen bedanken voor

hun inzet, dankzij jullie hebben we een mooi resultaat

behaald.

Bedankt!
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Kantinediensten
Week 7: Kantinedienst: Jos van den Hoven van zondag  13 t/m zaterdag 19 februari

Week 8: Kantinedienst: Bertie Wolffs van zondag 20 t/m zaterdag 26 februari

Week 9: Kantinedienst: Albert van der Sanden van zondag 27 febr t/m zaterdag 5 maart

Week 10: Kantinedienst: José van Uden van zondag 6 t/m zaterdag 12 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 20 februari Jos van den Hoven Els Klerks/Martijn Klerks

maandag 21 februari

dinsdag 22 februari

woensdag 23 februari

donderdag 24 februari 19.30-eind Marinus Muskens Thijs Lommers

vrijdag 25 februari

zaterdag 26 februari Els Klerks Jos vd Hoven (na 13.00 uur)  

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 27 februari

maandag 28 februari

dinsdag 1 maart

woensdag 2 maart

donderdag 3 maart 19.30-eind Nicole van Hulten Ed van Delft

vrijdag 4 maart

zaterdag 5 maart Bianca van Dijk

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 6 maart Bianca van Dijk Els Klerks/Jos vd Hoven

maandag 7 maart

dinsdag 8 maart

woensdag 9 maart

donderdag 10 maart 19.30 - eind Marinus Muskens Yvonne van Rooij

vrijdag 11 maart

zaterdag 12 maart Bianca van Dijk Jos vd Hoven

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 13 februari Annie van Hulten Jos vd Hoven/Paul van Engelen

maandag 14 februari

dinsdag 15 februari

woensdag 16 februari

donderdag 17 februari 19.30-eind Annie van Hulten Nik van Mook

vrijdag 18 februari

zaterdag 19 februari 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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