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Algemeen Bestuur
Gelukkig Nieuwjaar!!

Vele honderden keren hebben we dat elkaar de afgelopen

weken gewenst. Soms vergezeld door toevoegingen van

“veel gezondheid” en/of “veel geluk” en/of “alles wat

wenselijk is”. De een doet het zeer uitbundig en de ander

heel neutraal en nog een ander “gewoon omdat het er nu

eenmaal bij hoort”. Toch heeft het wel iets …! Elkaar

aankijken en elkaar iets goeds of iets fijns toewensen. De

sfeer is daardoor anders … beter!

Zo ook op 3 januari jl. op de Nieuwjaarsreceptie van SC

Elshout Omni. Een gezellig gevulde kantine, een

gemêleerd gezelschap, lachende gezichten en een

ontspannen sfeer. In die entourage mocht ik mijn

Nieuwjaarstoespraak houden. Een toespraak die terug

keek op enkele fraaie hoogtepunten uit 2018 maar vooral

ook op een fijn en gezellig jaar. Uiteraard werd er ook

een doorkijkje naar het nieuwe jaar gegeven met daarin

weer veel activiteiten waarbij het 50 jarig jubileum van de

afdeling voetbal er toch wel uitspringt! Met veel

enthousiasme zijn veel vrijwilligers actief om er een

onvergetelijk feest van te gaan maken. Een mooi nieuw

initiatief is de “Eenden-race” die georganiseerd wordt

tijdens de Elshout-Nieuwkuijk-dag. Het 1ste eendje is

door Frie Smits symbolisch overhandigd aan mij met de

wens dat er vele honderden worden verkocht zodat de

sloot naast het sportpark helemaal geel kleurt en de

onderlinge “Eenden-competitie” ongekend spannend gaat

worden. Dat belooft wat!

Maar ook de afdeling gym en handbal zijn klaar voor het

nieuwe jaar. En laten we ook “de wandelende tak” en de

tennis niet vergeten. Kleinere clubjes die OOK bij onze

OMNI-vereniging horen en zeer welkom zijn! Laten we

trots zijn op onze OMNI-structuur en deze verenigings-

vorm in ere houden! Dat is soms een kwestie van geven

en soms van nemen maar vooral een kwestie van met

elkaar meedenken en elkaar wat gunnen!

Net over 23.00 uur werd de bel geluid voor het einde

van de gratis drankjesverstrekking vanuit de Omni. Ook

een goede traditie die we in ere moeten houden …!

Zo kan het jaar weer goed beginnen!

Caspar van den Brandt,

Voorzitter Omni SC Elshout 
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(werkgroepjes). Het is hartverwarmend om te zien

hoeveel mensen er mee bezig zijn en dat is de

kracht van SC Elshout. Samen er een schouder

onder zetten en samen er iets moois van maken.

q Naast alle feestperikelen zou je bijna vergeten dat er

nog meer speelt bij SC Elshout.Maar wat dacht u

van de bouwcommissie. Ook zij zijn in een

belangrijk jaar gekomen en ook zij steken veel tijd

en energie in de voorbereidingen van de

nieuwbouw. Het lopende jaar zullen ze zeker

richting een definitief plan werken en dan horen en

zien wij allemaal wel wat voor moois er dan zal

komen.

q Wat dacht u van een compleet jeugdbestuur die

daar veel en goed werk verrichten !

q En wat dachten jullie van de PRcom, de

accommodatiecom, commissie voetbalzaken en de

financiele zaken. Kortom bijna te veel om op te

noemen.

q Toch doe ik het, al was het maar om nogmaals te

onderstrepen dat we 50 jaar jong zijn !

Succes allemaal,

Groetjes, Frie

Van de bestuurstafel (januari 2019)
q Op de eerste plaats wens ik iedereen nog een

gezond, gelukkig en sportief 2019 toe!

q We zijn nu echt in 2019 beland en dat houdt in dat

we een belangrijk jaar zijn gestart. Een jubileumjaar,

50 jaar jong!

Waarom jong? Omdat 50 jaar relatief

gezien niet erg oud is. Omdat we een

bruisende voetbalclub hebben met veel

jeugdleden en jeugdige kaderleden die

allemaal er voor zorgen dat de club jong

blijft. En zoals vaker gezegd, wie de jeugd

heeft, heeft de toekomst.

Via diverse kanalen zal er aandacht worden

geschonken aan tal van activiteiten rondom

het jubileum. Houdt allen facebook en de

site van SC Elshout in de gaten, er komen

geregeld mededelingen en/of verwijzigingen

naar opgaves.

Achter de schermen wordt er druk

gewerkt aan de invulling van al die

activiteiten door tal van commissies
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Jeugd
Jeugd Jeugd

Jeugd Uit de jeugdhoek
door de jeugdvoorzitter

Na een korte rustperiode zijn de voetbalactiviteiten

inmiddels weer opgestart. We hebben ons tijdens de

feestdagen niet helemaal hoeven te vervelen want op

vrijdag 28 december is er van ‘s ochtends vroeg tot ‘s

avonds laat door onze jeugdleden tegen VV Nieuwkuijk

(en elkaar) gespeeld in het indoor soccercentrum in

Vlijmen. Het was weer een geslaagd - inmiddels

traditioneel - zaalvoetbaltoernooi.

Over tradities gesproken. Rond de kerstperiode zijn onze

vrijwilligers weer getracteerd op een kerststukje. Een

relatief klein gebaar, maar wel een oprecht signaal om als

bestuur onze grote waardering voor de - niet altijd

vanzelfsprekende - inzet van al onze vrijwilligers te tonen.

Via deze weg nogmaals: bedankt!

Ook onze garderobe-activiteiten in de periode januari

tot en met maart in het Rad kunnen inmiddels een

traditie worden genoemd. Door gedurende 10 dagdelen

zorg te dragen voor de jassen van de carnavalsvierders

verdient onze jeugdafdeling een mooi centje bij. Onze

kaderleden zijn al gevraagd om een middag of avondje te

helpen. Graag roep ik ook ouders en oudere jeugdleden

op om te kijken of een kleine tijdsbijdrage mogelijk is. Op

deze manier houden we het voor iedereen leuk. Aarzel

niet en meld u bij Frie of een van de bestuursleden!

Tradities kunnen alleen ontstaan als er een historie is. En

die hebben we bij SCE zeker, aangezien we dit jaar 50 jaar

bestaan. Er staan vele activiteiten op de rol, zoals een

receptie, feestavond en reünie. Voor onze jeugd is met

name het feestweekend van 31 mei en 1 juni interessant.

De uitnodigingen zijn inmiddels via de leiders verspreid,

we willen alle spelers en speelsters dringend vragen tijdig

te laten weten of je wel of niet aanwezig bent.

Traditioneel hebben we ook een warme band met RKC

Waalwijk. Daarom heeft RKC de hele club uitgenodigd

om in het kader van het 50 jaar bestaan op 1 februari de

wedstrijd tegen (momenteel koploper) Den Bosch bij te

wonen. We hopen hier met een grote groep heen te gaan

en het stadion in plaats van geel-blauw dit keer blauw-wit

te kleuren.

Groet Marcel
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In het zonnetje:  Marinus Muskens

Al sinds de oprichting van de club is Marinus op de club

te vinden. Of het nou als speler, vrijwilliger of hooligan is,

Marinus is altijd, gedreven door het spelletje en fanatiek

voor zijn club, aanwezig. Gelukkig voor S.C. Elshout heeft

Marinus zijn clubgevoel ook aan zijn kinderen

overgebracht, die net als Marinus verschillende taken

binnen de voetbal en handbal vervullen. Kortom een

echte clubman.

Hoe ben je bij S.C. Elshout beland?
Ik zat op de tuinbouwschool in Nieuwkuijk. Daar zaten

Jan van Rooy en Henk Aerts uit Drunen bij mij in de klas.

In de middagpauze gingen we voetballen op het

sportcomplex van Nieuwkuijk. Omdat ik best een balletje

kon trappen vroeg Jan van Rooy: Kom toch bij RKDVC

voetballen? Dit was in 1967. Omdat er bij ons nog geen

voetbalclub was ben ik daar toen maar 1 jaar lid geweest.

Toen er in Elshout een voetbalclub werd opgericht en er

om leden werd gevraagd ben ik meteen lid geworden in

1969.

Waarom ben je vrijwilliger geworden bij S.C.
Elshout?
Na de oprichting was ik al snel vrijwilliger. Voordat er een

officieel jeugdbestuur was vroegen ze een leider bij de

pupillen en een tijdelijke secretaris. Toen er een

jeugdbestuur gekozen was, ben ik als secretaris gestopt,

dit was niets voor mij, ik ben wel elftalleider gebleven.

Toen mijn directeur in 1984 verongelukte, waren mijn

werkzaamheden van dien aard dat ik het vrijwilligerswerk

vele jaren op een laag pitje heb gezet. Sinds drie jaar heb

ik op mijn werk een stapje terug gedaan, de weekenden

vrij en een dag minder gaan werken, dus toen heb ik de

draad weer op gepakt . 

Wat heb je allemaal gedaan aan vrijwilligerswerk
voor de club?
Zoals ik al aangaf ben ik begonnen als pupillen- en

juniorenleider. Dit heb ik al die jaren samen met Kees van

den Hoven gedaan. Daarnaast heb ik me in die periode,

de beginjaren tot +/- 1984, bezig gehouden met de

activiteitencommissie van de jeugd, ben ik leider van het

2e elftal geweest. Ook was ik in deze periode bestuurslid

van het hoofdbestuur en

hielp ik mee met sportpark-

diensten draaien op zondag.

De afgelopen drie jaar heb ik

mijn vrijwilligerswerk-zaamheden

weer actiever opgepakt. Zo zit ik in de commissie

voetbalzaken, draai ik kantinediensten en houd ik me

bezig met de organisatie van de kaderavond. Daarnaast

keur ik samen met Gerard de Man en Gertjan de Wit de

velden in het weekend, om te kijken of de wedstrijden

allemaal door kunnen gaan. Sinds afgelopen jaar ben ik

ook bezig met het 50 jarig bestaan, waarvoor ik in de

commissie zit.

Wat vind je zo leuk aan het vrijwilligerswerk dat
je doet voor onze club?
Je blijft betrokken bij je club als je niet meer actief bent

als speler of leider. Zo kun je op deze manier nog een

steentje bijdragen om het vele werk wat er gedaan moet

worden. Ik organiseer namelijk graag iets mee of verricht

eventueel hand- en spandiensten. 

Wat zijn je leukste ervaringen of anekdotes?
Als speler kampioen geworden met de A junioren was

heel mooi en daarna ook nog met het 2e en 7e elftal. Als

leider zijn we kampioen geworden met D pupillen en het

2e elftal. Ook de promotiewedstrijd tegen FC Drunen in

Vlijmen kan ik me goed herinneren, ik denk dat er wel

1000 man publiek was, wat een feest! Maar wat me ook

altijd wel is bij gebleven, als A-junior reserve staan bij het

1e elftal en met de bus naar uitwedstrijden.

Wat zou je mee willen geven aan de leden?
Als er beslissingen genomen moeten worden, kun je

nooit iedereen even blij maken, er moeten weleens

compromissen worden gesloten. 

Aan wie zou je het zonnetje willen doorgeven?
Ad van den Aker, hij loopt ook al jaren mee en doet van

alles achter de schermen.

Marinus, als club zijn we heel blij met jouw inzet
en we hopen elkaar nog lang tegen te komen!
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Pubquiz
Beste quizliefhebbers,

We komen wederom met ons stokpaardje: we willen

jullie namelijk u utnodigen voor de

PUBQUIZ
Op vrijdagavond 22 maart a.s. willen we in de kantine

van S.C. Elshout jullie ALGEMENE kennis gaan testen.

Deze quiz zal gepaard gaan met gevarieerde en onder-

scheidende vragen over van alles en nog wat. 

De teams mogen bestaan uit maximaal 5 personen.
Verdere voorwaarden:

- Het team moet minimaal één persoon met een

leeftijd van 18 jaar of hoger hebben, de anderen

mogen een A-junior (of ouder) zijn;

- Het team moet minimaal twee personen bevatten

die (oud-)lid van S.C. Elshout zijn;

- Het inschrijfgeld bedraagt € 10,- per team.

Zorg gerust voor diversiteit in leeftijd, interessegebieden

en geslacht binnen het team en verzamel een mooi team!

Want zoals het gezegde luidt: een man zonder vrouw is

als een paard zonder teugels.

Heb je interesse om mee te doen, schrijf dan zo spoedig

mogelijk in via www.scelshout.nl/quiz.

We hebben maar een beperkt aantal plaatsen

beschikbaar in onze kantine, en we hanteren het motto

“het hinkende paard komt achteraan”.

Op 22 maart willen we graag rond 19.45 uur beginnen en

ons streven is om rond 23.30 uur klaar te zijn.

Met vriendelijke groet,

Ciep en Henri

Voor iedereen,

SC Elshout is door COOP Heusden
uitgekozen als goede doel voor het
eerste kwartaal van 2019. Dit betekent
dat als je je statiegeldbon doneert bij
COOP Heusden van Wijlen aan SC
Elshout dit verdubbeld wordt door
COOP.
Dus doneer vanaf 1 januari uw
statiegeldbon aan SC Elshout,
Bestuur SC Elshout
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Elshout. Deze viel in de kluts en uiteindelijk bij Bart voor

zijn voeten en de stand was weer gelijk. Elshout hinkte

hierna op 2 gedachten, doorgaan met aanvallen of de 3-3

verdedigen. De wedstrijd ging ondertussen gewoon

verder en aan beide kanten werden uitgespeelde kansen

gecreëerd maar de 3-3 stand bleef staan tot enkele

minuten voor het einde van de wedstrijd. Bart lag met

kramp op de grond waardoor Emplina een mannetje over

had in hun aanval, deze werd gevonden en maakte de 3-

4. Een moegestreden Elshout kon hier niks meer

tegenover zetten en Emplina liep nog uit naar een 3-5

overwinning. 

Na een 0-3 achterstand bij rust prima herpakt in de

tweede helft, super hard gewerkt allemaal. Helaas duurde

de wedstrijd net te lang, maar Elshout stapte toch met

een opgeheven hoofd van het veld. Wat rest is namens

alle spelers, leiders en trainer van de onder 17 iedereen

fijne feestdagen een gezond en sportief 2019 toegewenst.

Onder 17 strijdend ten onder 

11

Na 2 weken geleden kampioen te zijn geworden, hetgeen

tot in de vroege uren gevierd is en een weekje vrij

geweest om bij te komen, vandaag de laatste wedstrijd

van 2018, voor de beker tegen Emplina. 

Met een 0-3 achterstand bij rust zou je zeggen dat

Elshout volledig overlopen zou zijn, dit was echter niet

het geval. Emplina was weliswaar de betere maar Elshout

zette hier een hoop inzet tegenover, het verschil werd

gemaakt in de afronding, Emplina was met 3 goals uit 4

kansen zeer efficiënt. Elshout daarentegen miste scherpte

en een beetje geluk voor de goal. 

Tijdens de rust werd besproken dat, als Elshout nog wat

wilde deze wedstrijd, Emplina vanaf de eerste minuut

onder druk te zetten en zo snel mogelijk tegen proberen

te scoren. 

Zo gezegd zo gedaan en al na 2 minuten knalde Timo de

1-3 strak in de bovenhoek. Elshout kreeg vleugels en

zette Emplina vast op eigen helft en enkele minuten later

maakte Timo een mooie actie naar de achterlijn en gaf de

bal voor op Gijs. Zijn inzet werd nog geblokt door een

verdediger maar de bal viel bij Henk voor zijn voeten en

deze schoot beheerst de 2-3 binnen. Bij Emplina sloeg de

frustratie toe en na herhaaldelijk commentaar van de

zijlijn stapte de scheidsrechter van het veld. Deze "time

out" werd door Elshout benut om de boel om te zetten

naar 3-4-3. Luttele minuten na de hervatting, corner voor

Verjaardagen 
De afdeling voetbal feliciteert de volgende jarige leden

18 januari Luc van Noort

19 januari Jos van Sluisveld 

19 januari Marcel Vrijhoeven

19 januari Kayleigh Hendriks

20 januari Niels van Iersel

20 januari Stijn Muskens

21 januari Lauri Mommersteeg

23 januari Wout Brok

25 januari Sjef van de Wiel

25 januari Johan van Mook

26 januari Bas van Heesbeen 

26 januari Berry Kuijpers

29 januari WillemJan de Kort 

30 januari Mike Verschure

31 januari Wim de Man 

1 februari Chris de Gouw 

1 februari Thomas Dankers

4 februari Sanne Biekens

4 februari Bo Willemse

5 februari Thijs van den Bijgaart

7 februari Marijn van Heesbeen 

7 februari Wouter van Heesbeen 

7 februari Bertie Wolfs

7 februari Daisy de Gouw

8 februari Albert Jehoel

10 februari Franklin van Bokhoven

10 februari Melissa van der Sterren

11 februari Lucas Brekelmans

11 februari Rini van de Lee

13 februari Jan van Rooij 

16 februari Rick van Delft 

19 februari Mart van den Bosch

21 februari Richard van Hulten

22 februari Bart van Weert

25 februari Dennis van Venrooij 

26 februari Jan Schoenmakers

27 februari Bibi Sterk

28 februari Bas van Beurden
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Ze organiseren de extra trainingen, de team-

samenstellingen, de toernooien, zoeken vrijwilligers voor

de teams, het dagelijks wel en wee, etc

De commissie komt regelmatig bij elkaar en bestaat uit

de volgende personen

• Judith Rovers 

• Sandra de Man 

• Daniek van Hulten 

• Ilse van Delft

• Jeanne de Man 

We wensen de dames veel succes bij hun

werkzaamheden en mochten er ouders zijn die vragen

hebben of ook mee willen helpen, dan kunnen ze een van

deze dames aanspreken. 

Sponsorkliks       

Op de site van SC Elshout Handbal staat links onderin

een button van Sponsorkliks.

Als jullie hier op klikken, komt er een heel veld te staan

met namen van internetbedrijven waar je iets kunt

bestellen. De club krijgt dan een kleine procentuele

vergoeding van het aankoopbedrag. Het kost de club en

de leden niets.

Dus als je een wasmachine, kleding, etc wilt

bestellen/kopen  ga dan naar de site van SC ELSHOUT

HANDBAL en klik sponsorkliks aan.
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Het nieuwe jaar

Wij wensen alle leden van SC Elshout een goed,
voorspoedig, gezond en sportief 2019 toe.

Een groot aantal mensen zijn op de Nieuwjaarsreceptie

geweest en we vinden het erg fijn om te zien dat de leden

belangstelling hebben voor de club en elkaar. 

Het komend jaar willen we meer gaan doen aan (naast de

standaard dingen die wel al hebben): 

- het beachen

- 2 nieuwe goals om te gebruiken bij toernooien

- handbalmasterz-spelregels voor de A en B jeugd 

Wat we elk jaar al organiseren:
- schoolhandbaltoernooi, dit keer in Elshout 

- beachtoernooi voor alle groepen uit Elshout en

omgeving  

- afsluiting seizoen 

- Koningsdag 

- toernooi voor de belangstellenden elders 

- paaseieren zoeken 

- Opwèrmer 

- koffieschenken in t Rad in de meimaand 

Het is weer een volle agenda en we hopen dat iedereen

weer aanwezig is bij de activiteiten. 

Voor het afgelopen jaar willen we alle leden
bedanken voor hun inzet en sportieve bijdrage 

Opwèrmer 
Op 28 februari is er weer de Opwèrmer in de kantine

van het sportpark . Hoe de inhoud van deze avond zal zijn

is nog niet bekend, maar de activiteitencommissie is daar

mee bezig en geven nog geen details prijs. Maar noteer zo

vast de datum in je agenda!

Jeugdcommissie gestart 
Sinds enige tijd hebben we een jeugdcommissie die de

organisatie rond de jeugd op zich neemt.  

Van de bestuurstafel
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heel programma af te werken. Allereerst werd Daniek weer
met open armen ontvangen, haar studiereis naar Malawi zat
er op, zaterdagavond thuis gekomen dus zondagmorgen
hoogste tijd voor een potje handbal!! Dus verschillende
verhalen over uit elkaar vallende, met mensen volgeladen
taxibusjes, oog in oog staan met olifanten en het blij maken
van (wees-)kindjes passeerden de revue. Daarna het eerste
officiële moment, de nieuwe shirts met shirtsponsor
WHIRLPOOL waren gearriveerd en werden overhandigd.
De vader van Liv uit de F2 had deze sponsoring kunnen
regelen waarmee zowel de F2 als wij (DS4) dus voorzien
konden worden van nieuwe shirts!. En ze zijn mooi en zitten
lekker dus helemaal TOPPIEEE. Hartstikke bedankt voor
deze sponsoring, we kregen er zelfs ook nog een
wedstrijdbal bij!
Daarna volgde het 2e officiële moment, we hadden vandaag
namelijk een pupil van de week. Jikke uit de F2 mocht samen
met ons warmlopen, opkomen en de eerste aanval
uitvoeren. We moeten natuurlijk wel op tijd beginnen, dus
werd snel de bal uitgenomen, Jikke speelde een paar keer
over, kreeg de bal net voor de cirkel teruggespeeld en
gooide hem loepzuiver in de goal!! Haha, het juiste
voorbeeld was gegeven dus we konden aan de slag.
Oeps, ik was met al deze momentjes vergeten de opstelling
te bespreken, dus dit deden we ff snel zo ongeveer tijdens
het uitnemen van de bal. We gingen goed en scoorden. En
warempel niet lang daarna nog een goal, sommigen onder
ons werden al emotioneel, we stonden ineens met 2 goals
voor, dat hadden we nog niet meegemaakt. De dames van
HMC speelden veel minder fel dan we van de andere
tegenstanders gewend zijn. Het resultaat: Anouk scoorde
haar eerste 2 goals na haar come-back!! Helaas gingen de
dames van HMC daarna flink aan de bak en in no time stond
het weer gelijk…3-3. Het scorend vermogen werd weer
aardig getoetst door de 6-0 verdedigende opstelling van
HMC, waardoor we dus vooral vanuit de 2e lijn moesten
schieten. Ons scorend vermogen is wel aardig aan het
groeien hoor, zo waren er vandaag 4 dames die maar liefst
2x scoorden! Onze nieuwste aanwinst wist haar doel goed
te verdedigen, Lotte stond geweldig te keepen! HMC kreeg
het voor elkaar om toch aardig uit te lopen halverwege de
2e helft stonden ze zo’n 6 goals voor. Daarna ging onze
doelpuntenmachine weer wat beter lopen (vele schoten
eindigden net naast of werden gestopt door de keeper van
HMC) en kwamen we toch weer dichterbij, met nog even te
spelen stond het 10-11, we hadden het erg spannend
gemaakt door onze inhaalrace, helaas werd er toen een 7
meter toegekend die HMC wist te scoren, waardoor ze
weer 2 goals voor stonden, wat uiteindelijk ook de
eindstand zou worden. Helaas verloren dus in een
spannende en vooral leuke wedstrijd wat ook door de
tegenpartij nog eens aangehaald werd, dit was het leukste,
sportieve potje wat we met beide teams gespeeld hebben
deze zaalcompetitie. Na afloop hebben we et het certificaat
van de pupil van de week ondertekend, waar Jikke
supertrots op is natuurlijk!
De eerste helft van de competitie zit er op, we
hebben het gezellig met elkaar en het handbalspel
wordt steeds beter, dus we kijken weer uit naar 
de rest van het seizoen!

Wedstrijd United Breda – Elshout dames 4 Vandaag
een wedstrijd op zaterdagavond, toch wel weer even
wennen om op een andere tijd te spelen. Maar om van de
nood een deugd te maken hebben de dames afgesproken
om na het handballen te gaan stappen in Breda. Maar goed,
eerst de wedstrijd. We kwamen mooi op tijd aan in
Rucphen, op het sportcomplex. De route loopt door St.
Willebrord, er werden een paar straten en gebouwen
herkend van een TV programma, dus het was een feest der
herkenning. Na een kleine zwerftocht door het complex
vonden we een lege kleedkamer, dus die hebben we maar
betrokken. Er was een Herenhandbalwedstrijd voor ons, die
heren gingen na afloop richting ‘onze’ kleedkamer, ze hadden
daar dus ook omgekleed en alle spullen mee naar binnen
(de zaal in) genomen. De wedstrijd begon op de houten
vloer, dus een beetje emotie en herinneringen aan Onder de
Bogen kwam wel bovendrijven. Lotte was iets later want die
moest vooraf werken, gelukkig kon ze het ook goed vinden
zodat we toch compleet konden beginnen. Deze keer
konden we het namelijk weer eens met ons eigen team
redden! Geen ‘inleners’ nodig.
De tegenstanders staan net iets boven ons, dus dit zou wel
eens een spannende pot kunnen worden. We begonnen met
Imke in de goal, Lotte kon omdat ze iets later was nog ff
uitrusten op de bank. We hadden vandaag echte witte S.C.
Elshout shirts, want Dames 2 had een uitwedstrijd waarbij
ze de reserveshirts nodig hadden, dus hebben we geruild
met hen. We begonnen voortvarend aan de wedstrijd, met
hier en daar een foutje tijdens het overspelen, maar verder
ging het lekker. Zowat iedereen gooide de bal wel een keer
op doel. Maar de keepster van de tegenpartij had, dankzij
haar jarenlange ervaring denken wij, toch veel ballen
voordat die tegen het net aan kwamen. Na een tijdje
gespeeld te hebben begon het publiek zich met de wedstrijd
en vooral met de scheidsrechter te bemoeien, ze konden de
scheids dingen vertellen door hem van alles toe roepen en
hij reageerde daarop prompt door te fluiten. E.e.a.
resulteerde in een aantal 7-meters tegen, een gele kaart bij
iemand van ons die dat nog nooit heeft gehad (en verder
ook niet bij naam genoemd wilde worden) en zelfs een 2-
minuten straf omdat iemand vroeg waarom de scheids nou
precies floot. Al met al werd het door deze oorzaak een vrij
vervelend potje. Maar onze dames gingen vrolijk hun eigen
gang en bleven proberen te scoren. Daar ben ik wel trots op
het doorzettingsvermogen van ons team! Doordat het
probleem eigenlijk alleen bij het afmaken zat, leek de
wedstrijd vrij gelijk op te gaan als je dus niet naar het
scorebord keek. Uiteindelijk was de score toch een stand
die we wel vaker gezien hebben 32-9, waarna we maar snel
hebben afgegroet en zijn gaan douchen. Na het douchen
verdwenen de dames in de nacht in het uitgaansleven van
Breda, de BOB had als opdracht: om 04.00 uur gaan de
kroegen dicht, dus we vertrekken om 04.15 richting
Elshout! Haha, goed bezig dames, ik hoop dat jullie het
gezellig hebben gehad. Hans

16-12-2018 Elshout DS4 – HMC DS4 10.00 uur
We staan helaas allerlaatste in onze poule, maar vandaag
kwam HMC op bezoek en die staan net boven ons dus
….kansen!! Voordat de wedstrijd begon hadden we al een
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Verslagen dames 4 
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adverteerders steunen ons, 

steunen jullie de adverteerders?

Koop bij onze 
adverteerders
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Feestje Dames 3 
Een ieder die een wedstrijd van

ds3 heeft bezocht weet dat

deze dames bekend staan om

hun subtiele bal-handling. 

Binnen het veld doen zij keurig

mee, maar de echte souplesse

spreidt zich pas ten toon in de

derde helft. Met uiterste

precisie worden dan de ballen

in de juiste netjes en bakjes

gedeponeerd. 

Tijdens de nieuwjaarsborrel

van ds3 werd deze uit-

muntende bal-handling opnieuw

getest. Dankzij Bekookt en

Goededag werd een heus

kroket- en bitterbalbuffet op

tafel gezet. Verschillende

exotische smaken werden

geproefd zoals risotto-oude

kaas, truffel-champignons of

ree. Door een grote frietpan

van Roy's Diner kon er lekker

snel gebakken worden. 

Na een ouderwetse 2018-ds3-

wie is het-pubquiz, veel valsspelen en uiteindelijk een lege

koelkast werd het tijd om nog een paar uurtjes slaap te

pakken want de eerste handbalwedstrijd na de feestdagen

stond alweer op het programma.  
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Extra training
Donderdag 3 januari is er een extra training

georganiseerd voor onze jongste jeugd. De

meiden van de F mochten beginnen. Om 10.00

stond Jeroen (ook bekend als trainer van de B)

klaar om de meiden een training te geven. De

meiden vonden het erg leuk om ook een keer in

de grote zaal te trainen. Jeroen had leuke spellen

voorbereid. Soms zaten er zelfs best moeilijke

oefeningen bij, die de meiden goed konden

uitvoeren. Erg leuk om te zien dat ze het zo leuk

gehad hebben. Na een training van een uur en een

kwartier zijn de meiden samen met Jeroen naar

boven gegaan en hebben ze lekker wat gedronken

en een appel en een snoepje op. Ondertussen was

om 11.00 de training voor de meiden E en D ook

gestart. Ook voor deze meiden was er iemand

geregeld om de training te geven. Er was zelfs

iemand van de Brabantse selectie geregeld. Ook

was er een speelster van de B, van de Brabantse

selectie mee gekomen. Henk en Floor. Dat vonden

de meiden wel interessant. Er werden

verschillende oefeningen gedaan die de meiden nog nooit gezien hadden. Ze mochten een valworp oefenen. En

sommige meiden konden zelfs gooien vanuit de hoek en

daarna doorrollen en meteen een koprol maken, zodat

ze snel weer stonden om door te gaan. Wat leuk

om te zien dat alle meiden dit zo snel oppakken.

Na een uur trainen was het tijd voor een hapje

en een drankje, want de meiden mochten

daarna nog een uur doorgaan. Na de pauze

werden de valworpen en koprollen alleen maar

beter uitgevoerd. Erg leuk om te zien. Aan het

einde van de training nog even een partijtje. Alle

meiden tegen de trainers. Uiteraard wonnen onze

meiden.  

Alle meiden hebben een erg leuke ochtend gehad. Jeroen,

Henk en Floor bedankt! En tot de volgende keer!
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Heel wat dames in het nieuw
Peter van der Hoop (vader van

Liv uit het F1 team) mocht ons

verrassen namens Whirlpool

met nieuwe teamshirts voor de

volgende teams: meiden F1,

meiden F2 en dames 4. Wat een

prachtig gezicht weer 

die mooie nieuwe shirts. Peter

en Whirlpool hartelijk bedankt. 

Verjaardagen januari-februari

22 januari Lotte van Bladel

24 januari Wies de Haan

28 januari Sien van den Assem

29 januari Pien Klerks

29 januari Myriam van Sluisveld 

29 januari Inge van Noort

30 januari Simone van de Pol

31 januari Britt Verbeek

1 februari Angelique van Sluisveld 

4 februari Daantje Cuijpers

5 februari Silvie Pulles

11 februari Jeanne van der Sanden 

12 februari Eline Dekkers

16 februari Eefje van Wezel

18 februari Robin van Delft 

19 februari Marja van de Bijgaart 

21 februari Gitte Lommers

25 februari Joyce Van Venrooij

27 februari Janne van Bokhoven 

28 februari Pien Simons
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De grote clubactie heeft het mooie bedrag €668,50 euro

opgeleverd

We willen alle verkopers hartelijk danken voor hun inzet

wat dit prachtige resultaat heeft opgeleverd.

Dank jullie wel allemaal!

Daarnaast willen we iedereen een goed, gelukkig en

sportief nieuwjaar toewensen

Clubactie

Verjaardagen gym
In de maanden januari/februari 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

23 januari Gofie van Son

26 januari Petuel Zessen

1 februari Corrie Werther

13 februari Tineke Baaijen

14 februari Noor de Kort

20 februari Johanna de Bont

28 februari Jelle Klerks
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Damesgym 2019 goed begonnen
Na twee weken vakantie hebben

de dames van de gymclub van SC.

Elshout de draad weer opgepakt,

en zijn weer begonnen aan hun

wekelijkse gym- en fitness-

oefeningen in de gymzaal van de

basisschool TH.J. Rijken. En dat

doen ze met veel fanatisme.

Uiteraard moet er ook even

ontspannen worden zo aan het

begin van een nieuw jaar. Even

bijkletsen en terugblikken op het

afgelopen jaar met uiteraard het

40 jarig jubileum van de club.

En dat gebeurt traditiegetrouw al

jaren tijdens de Nieuwjaars-

borrel, die dit keer gehouden werd Corrie en Ruud

Werther.

Corrie en Ruud hadden het prima voor elkaar, ze

hadden overal voor gezorgd. Uiteraard werd er

begonnen met koffie en een lekker stukje herfstcake,

Hierna kwam er wat sterkers spul op

tafel, zoals een biertje, wijntje en een

scrobbelér, maar ook was er natuurlijk

gewoon frisdrank en als je wilde kon je

zelfs wijwater krijgen. Natuurlijk had ze

ook nog eens lekkere hapjes klaar

gemaakt.

Toon werd weer eens bedankt voor zijn

leiding aan deze club met een fraai

bierpakket en voor de gastvrouw was er

een bloemetje.

En met deze gezelligheid was het ook

weer zo laat, maar iedereen vertrok nog

voor 12.00 uur weer naar huis.

Corrie en Ruud hartstikke bedankt.

Ophalen oud papier
Op zaterdag 9 februari is het weer de beurt aan de

gymnastiekafdeling om oud papier op te halen voor hun

club. Het afgelopen jaar hebben een aantal van jullie dan

ook de handen flink uit de mouwen gestoken, wat

resulteerde in een mooi bedrag voor de club, onze dank

daarvoor.

Ook nu hebben we weer wat helpende handen nodig, om

ons een paar uurtjes te helpen, 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.

de dames proosten op weer een mooi jaar
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Kantinediensten
Week 5: Kantinedienst: Jos van den Hoven van zondag 27 jan t/m zaterdag 2 februari

Week 6: Kantinedienst: Gerard Verhoeven van zondag 3 t/m zaterdag 9 februari

Week 7: Kantinedienst: Albert van der Sanden van zondag 10 t/m zaterdag 16 februari

Week 8: Kantinedienst: José van Uden van zondag 17 t/m zaterdag 23 februari

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 3 februari Annie van Hulten Ginger/Marion Verdijk 

maandag 4 februari

dinsdag 5 februari selectie

woensdag 6 februari

donderdag 7 februari 19.30-eind Annie van Hulten Ed van Delft

vrijdag 8 februari

zaterdag 9 februari Annie van Hulten

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 10 februari Bianca van Dijk Ginger/Arjan van de Assem

maandag 11 februari

dinsdag 12 februari selectie

woensdag 13 februari

donderdag 14 februari 19.30-eind Els Klerks Marinus Muskens

vrijdag 15 februari

zaterdag 16 februari Bianca van Dijk

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 17 februari Sjef van de Wiel Ginger/Els Klerks

maandag 18 februari

dinsdag 19 februari selectie

woensdag 20 februari

donderdag 21 februari 19.30-eind Sjef van de Wiel Marion Verdijk

vrijdag 22 februari

zaterdag 23 februari Sjef van de Wiel

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 27 januari Marianne Ossenblok Jos van den Hoven

maandag 28 januari

dinsdag 29 januari

woensdag 30 januari

donderdag 31 januari Marianne Ossenblok Wim Kolsters

vrijdag 1 februari

zaterdag 2 februari 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
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 
2e secretaris, elftalbegeleiding 
en beheer installaties  
Jan Willem van Bokhoven  073 5185901
Jeugdzaken

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
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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