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Algemeen Bestuur
De allerbeste wensen voor 2023!

Het is misschien een “dooddoener” en een standaard-

zinnetje maar toch ….

Welgemeend uitgesproken is het fijn om dit elkaar toe te

wensen. Het geeft een verbinding naar de ander toe. Er is

toch niets mooier dan iemand “het allerbeste” toe te

wensen? 

Er zijn al genoeg meningsverschillen met een toe-

nemende “verharding” en polarisering waar te nemen.

Met een verschil van mening is niks mis als er maar

respectvol met elkaars mening wordt omgegaan. Want

elkaar nog harder proberen te overtuigen werkt vaak

niet en drijft de emotie alleen maar naar een hoger

niveau met soms vervelende gevolgen omdat het dan

minder over de inhoud en meer over de persoon gaat. 

Daarom is het in voorkomende gevallen prima om samen

tot de conclusie te komen dat men het eens is dat men

het met elkaar oneens is …. Om daarna verder te gaan

over een ander onderwerp of gewoon een drankje met

elkaar te nemen! Ook het gebruik van humor kan een

prima manier zijn om oplopende spanningen te

verminderen, om vervolgens gewoon weer met elkaar

verder te kunnen. Probeer het eens en je zult ervaren dat

dit vaak “het ijs breekt” en spanning verminderd.

Is dit onderwerp nu iets voor in een voorwoord van een

clubblad van SC Elshout? 

Heeft men dan zo vaak (of in toenemende mate) ruzie

met elkaar binnen SC Elshout? 

Dat laatste is zeker niet het geval en daar zijn we met

zijn allen heel erg trots op! Maar de maatschappij is

groter dan SC Elshout en daarom is het bovenstaande

een algemeen advies om het leven soms wat minder

gecompliceerd te maken. Geef elkaar wat meer ruimte

om een mening te hebben zonder daar meteen een

oordeel over te geven. 

Naast “de allerbeste wensen” wil ik iedereen een

toenemende verdraagzaamheid en een gezond en

sportief 2023 toewensen!

Caspar van den Brandt,

Voorzitter OMNI-vereniging SC Elshout.
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Christiaan Huygensweg 2
5151 DN in Drunen



Nieuwkuijk gaat voor nieuw elan zorgen. Zowel

bestuur, cvz, spelersraad en Roy zelf zijn blij en gaan

vol vertrouwen in het nieuwe seizoen aan de slag.

q Dan de nieuwbouw, hebben jullie het al gezien? We

gaan inmiddels al de lucht in. Binnen nu en een paar

weken zal er een heel groot, nieuw, gebouw staan.

De spanten, zijwanden, dak en kozijnen zullen

worden geplaatst.

Het nodigt echt uit om het een keer te komen

bekijken. Wie wil hier nou niet bij horen? Kom

sporten, kom naar ons sportpark, doe mee en elke

hulp, hoe dan ook, is meer dan welkom.

Het past ook precies bij de openingszin. Een nieuw

jaar, nieuwe rondes, nieuwe kansen. En het past ook

precies bij de goede voornemens. Kom bij SC

Elshout, want daar is het te doen. Het wordt echt

mooi.

q De allerbeste wensen in goede gezondheid voor ons

allemaal.

Groeten,

Frie 

Van de bestuurstafel (januari 2023)
q Een nieuw jaar, nieuwe ronde, nieuwe kansen!

q Eerst even het minder leuke nieuws. De

energiekosten hebben ons doen besluiten dat er

voorlopig op maandag t/m woensdag na het trainen

niet gedoucht mag worden. Het bespaart ons direct

veel energie en dus veel geld. (hebben we hard nodig

voor de nieuwbouw) De andere energiebesparende

maatregelen, zoals lagere temperatuurinstellingen en

ramen en deuren dicht houden, gaan ook al hun

effect afgeven. Het aantal branduren van de

veldverlichting is een moeilijker in te vullen verhaal.

Maar onnodig laten branden(zoveel KW per lamp

maal zoveel uur maal zoveel prijs per KW) is ook

weer niet de bedoeling. Let daarop! Elke euro is

meegenomen. Daar waar we kunnen besparen

wordt bekeken en daar waar er steunmaatregelen te

genereren zijn worden onder de loep genomen en

ingediend.

q Dan de positieve kanten.

We hebben een nieuwe trainer gevonden voor de

selectie voor het volgende seizoen. Roy Fitters uit
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Aanstelling van nieuwe trainer Roy Fitters 
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teruggedraaid. Het besluit is genomen na een adequate

monitoring van ons energieverbruik. Het spijt ons dit

soort beslissingen te moeten nemen. We vertrouwen op

jullie begrip in deze.

Ook wil ik onderstaande oproep nog een keer onder de

aandacht brengen:

- We zijn op zoek naar scheidsrechters en

spelbegeleid(st)ers. Spreekt het je aan om de

wedstrijden van onze jeugdteams te leiden als

spelbegeleid(st)er of scheidsrechter? Meld je dan aan

bij het jeugdbestuur. Ook als je interesse hebt, maar

nog vragen hebt, twijfel niet en vraag ons om meer

informatie of uitleg! 

Op zaterdag 28 januari gaat de 3e fase van start en

kunnen onze jeugdteams hun wedstrijden weer

voetballen en technieken in de praktijk brengen die ze

tijdens de trainingen hebben geleerd. Allemaal veel

succes, zet ‘m op!

Sportieve groet, 

Harm

Jeugd
Jeugd Jeugd

Jeugd Uit de jeugdhoek
door de jeugdvoorzitter

Nieuw jaar
Allereerst voor iedereen de beste wensen en een gezond

2023, dat het een sportief jaar mag worden voor

iedereen!

Dit jaar staat in het teken van de bouw en in gebruik

name van onze nieuwe accommodatie. Er is al veel

gedaan door alle betrokken partijen en vrijwilligers, het

beton is nog net voor kerst gestort. De contouren zijn nu

goed te zien.

Tussen kerst en oud en nieuw is er zaalvoetbal gespeeld

door de jeugdteams van SC Elshout tegen RKVV

Nieuwkuijk in het Soccerhome in Vlijmen. Het was een

succes! Alle deelnemers waren enthousiast en er werd

fanatiek gevoetbald. Organisatoren en vrijwilligers

bedankt voor jullie inzet!

Vanaf de winterstop hebben we helaas moeten besluiten

om het douchen op de maandag, dinsdag en woensdag

niet toe te laten. Door de gigantisch hoge gasprijzen zijn

we hiertoe (helaas) genoodzaakt. Zodra de energie-

prijzen het wel toelaten, wordt deze beslissing weer
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Verjaardagen 
De afdeling voetbal feliciteert de volgende jarige leden

19 januari Jos van Sluisveld 

19 januari Marcel Vrijhoeven

20 januari Niels van Iersel

21 januari Rik de Kort 

21 januari Lauri Mommersteeg

23 januari Wout Brok

24 januari Colin van Haaren

25 januari Johan van Mook

25 januari Willem van Opzeeland

25 januari Sjef van de Wiel

26 januari Bas van Heesbeen 

26 januari Berry Kuijpers

27 januari Gijs de Gouw

27 januari Bart Pulles

29 januari WillemJan de Kort 

30 januari Mike Verschure

31 januari Wim de Man 

1 februari Thomas Dankers

1 februari Chris de Gouw 

3 februari Minou Dumpleton

5 februari Thijs van den Bijgaart

7 februari Marijn van Heesbeen 

7 februari Wouter van Heesbeen 

7 februari Bertie Wolfs

8 februari Albert Jehoel

9 februari Ties Beaard

11 februari Lucas Brekelmans

12 februari Sem Schep

13 februari Jan van Rooij 

14 februari Finn Vrijhoeven 

15 februari Harrie van der Steijn

16 februari Rick van Delft 

19 februari Mart van den Bosch

19 februari Cole van Sluisveld 

21 februari Richard van Hulten

22 februari Bart van Weert

25 februari Dennis van Venrooij 

28 februari Bas van Beurden



6



7

Topscoorders
Topscoorderslijst SC Elshout  seizoen 2022-2023 (t/m december)

keepersklassement
Team       Goals    Wedstr.  gem

Minou Dumpleton 3e 3 4 0,75

Maaike van Gestel VR1 3 2 1,50

Wout de Kruijf 3e 21 11 1,91

Sam van den Besselaar sel. 25 13 1,92

Rob Verkooijen 5e 25 11 2,27

Stef de Wit sel. 7 3 2,33

Fenna van de Wiel VR1 11 4 2,75

Nick Theunissen sel. 23 8 2,88

Lijst niet compleet omdat niet alle gegevens beschikbaar zijn.

Naam Team Goals
Tieleman van Aerle 3e 16

Robbert Jansen 3e 7

Maikel van Balen 3e 6

Luc van de Aker sel. 6

Teun Hendriks JO19 6

Willem Jongen sel. 6

David van Mook 3e 5

Mike Adriaanse 3e 4

Minou Dumpleton 3e 4

Max van Keulen sel. 4

Guido Smits 3e 3

Stef de Wit 4e 3

Dennis van Venrooij 4e 3

Bart Pulles sel. 3

Roel Pelders sel. 3

Roniek van Dijk VR1 3

Patrick de Vaan 3e 2

Chiel Meistrok 3e 2

Leo van Delft 4e 2

Chris Pulles 4e 2

Jochem Muskens 4e 2

Lars Theunissen sel. 2

Bart Jongen sel. 2

Edgar Brok sel. 2

Madelon Scheij VR1 2

Frank van den Berk 3e 1

Roel van Leeuwen 3e 1

Henk van der Lee 3e 1

Andrew Beekmans 3e 1

Dirk van Oijen 3e 1

Rowin Venus 3e 1

Dennis Jansen 4e 1

Joris Elshout 4e 1

Hans de Jong 4e 1

Jos van Hulten 4e 1

Casper Verhoeven 4e 1

Hans van Bladel 4e 1

Nick Muller 4e 1

Ruud van Mook 4e 1

Thomas Dankers sel. 1

Brian Zeeuwen sel. 1

Thijs Lommers sel. 1

Birk Milatz sel. 1

Jordy van Hooff sel. 1

Tim van Heesbeen sel. 1

Jessica de Wilt VR1 1

Claudia van Spijk VR1 1

Mieke van Rooij VR1 1

Pleun van Venrooij VR1 1

Fenna van de Wiel VR1 1

Lijst niet compleet omdat niet alle gegevens beschikbaar zijn.
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Spuiweg 11    5145 NE Waalwijk
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Zaalvoetbaltoernooi Elshout - Nieuwkuijk 
Na twee coronajaren vond afgelopen december

weer het traditionele zaalvoetbaltoernooi plaats

tussen SC Elshout en rkvv Nieuwkuijk. 

Net als andere jaren vond het toernooi weer

plaats bij het Soccerhome in Vlijmen. 

Gedurende deze dag streden verschillende teams

van Elshout en Nieuwkuijk om de overwinning en

de eer van het dorp. Zowel in de ochtend als in de

middag waren wij zeer goed vertegenwoordigd en

hebben we de nodige doelpunten en over-

winningen kunnen boeken. Helaas moesten we de

eindoverwinning aan onze vrienden uit 'Kuijk'

overlaten.

Desaltnietemin kunnen we spreken van wederom

een geslaagd evenement met een geweldige

opkomst bij onze jongste leden. Namens de

organisatie willen wij alle vrijwilligers en ouders

bedanken die deze dag hebben meegeholpen en

we hopen iedereen volgend jaar weer te zien.
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Zaalvoetbal Kerst



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
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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Nieuwbouw
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Van de bestuurstafel in januari 2023
Weer een nieuw clubblad en weer een bericht van de

bestuurstafel. Maar is er wel zoveel te melden na een

“vakantie” periode van Kerst en een jaarwisseling. Voor

de jeugd is er in ieder geval een mooie clinic

georganiseerd waarover verderop in het clubblad meer

te lezen valt.

Ik hoop in ieder geval dat iedereen fijne feestdagen heeft

gehad en met frisse nieuwe zin aan de tweede

seizoenshelft kan gaan beginnen.

Is het een goede gewoonte of is het nodig om in het

eerste clubblad van het jaar een soort van

nieuwjaarsrede te houden? Er zijn namelijk nogal wat

nieuwjaarsredes & toespraken. Van de koning tot de

burgemeester, van de baas op het werk tot vrijwel alle

zichzelf respecterende voorzitters van verenigingen of

instellingen. Maar wie zit er nu te wachten op een lang

betoog van een voorzitter? De meeste nieuwjaarsredes

kenmerken zich door uitvoerig terug te blikken en

vervolgens een hoopvolle boodschap uit te stralen. Vaak

weinig concreet en uiteraard voorzichtig geformuleerd.

Het moet tenslotte toch vooral een gezellige verhaaltje

blijven.

Voor mij persoonlijk lastig om op het volledige afgelopen

jaar terug te blikken. Ondanks dat ik al als (jeugd)

trainer/coach het hele jaar betrokken was bij de

vereniging, ben ik pas sinds afgelopen zomer betrokken

bij het bestuur en sinds de ledenvergadering officieel

aangesteld als voorzitter.

Ik wil dus liever vooruit kijken naar het nieuwe jaar en de

tweede seizoenshelft die voor ons ligt. Een jaar waar we

positief naar kijken. 

De nieuwbouw is in volle gang en in de loop van het jaar

verwachten we gebruik te kunnen maken van de nieuwe

faciliteiten en kunnen we onze tegenstanders met

gepaste trots ontvangen. Maar voor het zover is moet er

nog heel veel werk worden verzet, zowel door de

bouwers als door alle vrijwilligers op de achtergrond. 

Op sportief gebied heeft de eerste seizoenshelft helaas

een aantal vervelende blessures laten zien; zowel bij de

jeugd, senioren als ook bij niet-spelende leden. Ik wens

iedereen veel sterkte en gezondheid bij het herstel. Qua

resultaten doen onze seniorenteams het uitstekend en

gloort er wellicht iets moois aan de horizon.

En dan tot slot nog even een open deur intrappen……

Ondanks de aanwas van een aantal nieuwe vrijwilligers of

vrijwilligers die meerdere taken op zich hebben

genomen, is er nog altijd behoefte aan extra handjes. Voor

directe invulling zoeken we nog steeds leden voor de PR

commissie. Dit mogen overigens ook ouders van leden

zijn. Inhoudelijke info is verkrijgbaar bij Gerard de Wit.

Daarnaast is het vrijwilligers-puntensysteem weer volop

in gebruik en van toepassing vanaf de meiden B. Op onze

website is een overzicht beschikbaar van de diverse

activiteiten die punten opleveren. Voor vragen over je

punten kun je altijd contact opnemen met Inge van

Noort. Als je een vrijwilligersactiviteit op de lijst ziet

staan die je leuk lijkt, neem dan contact op met iemand

van ons bestuur. Wij gaan dan kijken of deze nog

beschikbaar is. 

Namens het bestuur van SC Elshout Handbal

Will Veltman

Voorzitter

Nieuw aangemelde leden: Tasha Roitero-Green
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Clinic voor alle jeugdleden
Op 5 januari organiseerden we een clinic voor

alle jeugdleden.

We hadden trainer Jasper van Gils, van

Handbalschool Brabant, uitgenodigd om de

training te verzorgen. We begonnen om 10 uur

met de F- en E-jeugd. Die meiden gingen daarna

een gezellige Bingo doen. Iedereen won een

klein prijsje.

Daarna was de D-jeugd aan de beurt voor. Voor

hen hadden we na de training nog een leuke

quiz. Hierbij eindigden Renske en Pien 3e, Lot

2e en Fenna 1e!

Als laatste trainde de C-jeugd. Zij moesten flink

aan het werk. Toen de training afgelopen was

speelden de teams onderling nog wat

wedstrijdjes.

Gelukkig konden we voor hulp op de meiden

van de B-jeugd rekenen. Zij hielpen met de

warming-up, de training voor de F, de

Bingo/Quiz en het fluiten van de wedstrijden.

Heel fijn dat zij er waren! Ze hebben heel

enthousiast geholpen!

Iedereen bedankt voor de gezellige middag en

de goede inzet!

Groeten van de jeugdcommissie!

Clinic E en F
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Clinic C-jeugd
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Clinic D-jeugd
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22 januari Lotte van Bladel 

23 januari Jody Berkelmans 

24 januari Wies de Haan 

27 januari Merle Muskens 

28 januari Sien van den Assem 

29 januari Inge van Noort 

29 januari Pien Klerks 

29 januari Myriam van Sluisveld 

30 januari Simone van de Pol 

30 januari Gerdina van de Wiel 

31 januari Britt Verbeek 

1 februari Angelique van Sluisveld 

4 februari Bo Willemse 

5 februari Silvie Pulles 

11 februari Jeanne van der Sanden

12 februari Eline Dekkers 

16 februari Eefje van Wezel 

19 februari Marja van den Bijgaart 

21 februari Gitte Lommers 

23 februari Jamie van Haaren            

25 februari Joyce van Venrooij 

28 februari Pien Simons 

Verjaardagen januari-februari

Handbalclinic

We hadden vorige week donderdag op 5 januari een

workshop van de Brabantse selectiecoach. We hebben

eerst een warming-up gedaan. Daarvoor moesten we

allemaal kunstjes doen. Toen begon de echte training. We

moesten tegenover elkaar gaan zitten met een bal in het

midden, toen floot de coach als we de bal moesten

pakken. We moesten ook nog een wedstrijd spelen met

de D ploeg. We hebben gemixte teams gemaakt en mijn

team had gewonnen. Toevallig had de coach onze trainer

ook getraind. Mijn handbalcoach heet Guusje en die heeft

volgens mij 3 jaar bij hem getraind.

Groetjes Marie
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Verjaardagen gym, In de maanden  januari en februari feliciteren wij

23 januari Gofie van Son

30 januari Jorn Jansen

1 februari Corrie Werther

4 februari Jelte Buskermolen

13 februari Tineke Baaijen

17 februari Vigo Buskermolen

20 februari Johanna de Bont

24 februari Nina Tegelaers

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 3: Kantinedienst: Jos van den Hoven van zondag 15 t/m zaterdag 21 januari

Week 4: Kantinedienst: Jos van den Hoven van zondag 22 t/m zaterdag 28 januari

Week 5: Kantinedienst: Gerard de Wit van zondag 29 januari t/m zaterdag 4 februari

Week 6: Kantinedienst: José van Uden van zondag 5 t/m zaterdag 11 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 22 januari Jos van den Hoven Bianca v Dijk

maandag 23 januari

dinsdag 24 januari

woensdag 25 januari

donderdag 26 januari 19.30-eind Marinus Muskens Sandra vd Lee

vrijdag 27 januari

zaterdag 28 januari Jos van den Hoven

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 29 januari Jos van den Hoven Bianca v Dijk.Paul van Engelen 

maandag 30 januari

dinsdag 31 januari

woensdag 1 februari

donderdag 2 februari Nicole van Hulten Jopy Klerks

vrijdag 3 februari

zaterdag 4 februari Jos van den Hoven

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 5 februari Jos van den Hoven Annie van Hulten

maandag 6 februari

dinsdag 7 februari

woensdag 8 februari

donderdag 9 februari 19.30 - eind Marinus Muskens Rens de Kruijf

vrijdag 10 februari

zaterdag 11 februari Jos van den Hoven Ineke Klijn

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 15 januari Annie van Hulten

maandag 16 januari

dinsdag 17 januari

woensdag 18 januari

donderdag 19 januari 19.30-eind Annie van Hulten Yvonne van Rooij

vrijdag 20 januari
+

zaterdag 21 januari 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
Algemeen.
Rick van Delft  06-23532219

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
Will Veltman 06-10472868
Secretaris
Linda van Beurden   06-30054447
Penningmeester
Ed van Delft 06-33773282
Jeugdbestuurslid
Jeugdcommissie
Scheidsrechterzaken:
Gerard de Wit  06-14845542
Technische Zaken:
Meggie van Bokhoven 06-46740272
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

24






