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Algemeen Bestuur
Einde seizoen

De tijd vliegt …. Dat hoor je heel vaak van “mensen op

leeftijd”. Voor je het weet is er weer een week, een

maand, een jaar voorbij …! Jonge mensen zijn daar vaak

veel minder mee bezig. Die leven hun leven en tijd is voor

hen een relatief begrip. Het kan niet snel genoeg weekend

zijn want dan gebeuren er weer leuke dingen. De

(werk)week is een “noodzakelijk kwaad” om weer bij het

volgende weekend te komen en dat kan dus niet snel

genoeg voorbijgaan …! Zie hier een van de verschillen

tussen “jong” en “oud” ….

En zo gaat dat ook met de activiteiten van onze

sportclub. Als we in augustus starten dan ligt er weer een

heel seizoen voor ons … maar voor we het weten is de

Kerst voorbij en staat het einde van het sportseizoen

weer voor de deur! Dit seizoen krijgt nog een mooi

staartje met de viering van het 50-jarig bestaan van de

afdeling handbal dat eind juni gevierd gaat worden.

Namens het bestuur van de omni-vereniging feliciteer ik

de afdeling handbal van harte met dit jubileum en … op

naar het 60 jarig jubileum!

Ik wens iedereen een fijne vakantieperiode en hoop dat

we allemaal weer gezond en vol energie aan het nieuwe

seizoen gaan beginnen. Een seizoen waar het er toch van

moet gaan komen: een nieuwe kleedaccommodatie met

fantastische kantine waar we sport en gezelligheid op z’n

Elshouts kunnen combineren.

Caspar van den Brandt

Voorzitter Omni SC Elshout.
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mogen spelen. Als je het positief bekijkt dan belooft

dat wat voor het volgende seizoen. De onderlinge

samenwerking tussen de diverse overige teams is

echt iets om trots op te zijn.  Alle leden, jeugd,

dames, senioren, leiders, trainers, commissie- en

bestuursleden, scheidsrechters en andere hulp-

troepen, kortom iedereen heeft gepresteerd binnen

hun mogelijkheden en allen te samen maakt dat SC

Elshout staat als een huis!

Positief blijven denken, vooruit kijken er liggen weer

volop mogelijkheden. Nieuwe teams, nieuwe leden

nieuw materiaal en hopelijk toch ook een keer een

nieuwe accommodatie. (Zal toch wel!)

q We sluiten af met een dank-je-welavond voor de

kaderleden 22-7-2022

q De velden hebben onderhoud nodig en een

rustperiode. Komt mooi uit, want dan kunnen we

zelf ook even wat anders doen. Op naar een

welverdiende vakantie.

Prettige vakantie allemaal.

Groetjes, Frie

Van de bestuurstafel (juni 2022)
q De laatste van het seizoen.

q Ik heb nog even terug gekeken naar wat ik heb

geschreven vorig jaar en het jaar daarvoor in juni.

Alles had te maken met die vervelende maatregelen

van Corona. Ik kwam woorden van troost tegen, de

burger moed in spreken, hou vol en jammer, jammer,

jammer. De hunkering naar het “oude vertrouwde”

en het clubgevoel. Achteraf allemaal verklaarbaar en

begrijpbaar maar wel een zeer moeilijke tijd. Wel nu,

we kunnen weer een stuk positiever zijn, we kunnen

weer ons ”ding” doen.

q Het was nog geen compleet normaal seizoen, we

hebben goed beschouwd eigenlijk pas vanaf carnaval

beetje bij beetje de draad weer opgepakt, maar...,

daar is ie weer, we zijn wel weer gezellig bezig.

Positief blijven denken, zoeken naar oplossingen,

creatief bezig zijn, slim omgaan met de

mogelijkheden daar draait het om.

q Sportief gezien mag ik gerust stellen dat we een

prima seizoen hebben gehad. Ons eerste kwam op

de laatste speeldag net te kort om nacompetitie te
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SC Elshout 5 krijgen nieuwe shirts
Het 5e team is voorzien van nieuwe tenues,

gesponsord door Herberg In Den Gekroonden Hoed

en Muller Tigwelding Service (MTS) uit Elshout. Bij de

laatste thuiswedstrijd van dit seizoen zijn de shirts

overhandigd aan het team in het bijzijn van Roel en

Jos.

De shirts hebben het 5e geen windeieren gelegd, daar

het team de eerste wedstrijd in de nieuwe shirts gelijk

een overwinning bezorgde en we hopen dat ze

volgend seizoen nog vele punten gaan pakken.

Het bestuur van SC Elshout bedankt In Den

Gekroonden Hoed en MTS voor het mogelijk maken

het team van nieuwe tenues te voorzien.
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niet op de velden gevoetbald mag worden. Vanaf 22

augustus starten de trainingen weer, de velden zijn dan

weer in topconditie. Over de start worden spelers,

ouders en begeleiding nog verder geïnformeerd.

Net voor de grote vakantie is de kaderdag, op dat

moment nemen we afscheid van de stoppende

kaderleden.

3 september is de sportdag, geef je op tijd op voor een

leuke dag.

Ik wil iedereen bedanken voor zijn en haar inzet van

afgelopen seizoen. Op naar hopelijk een normaal seizoen

voor onze jeugdleden. 

Fijne vakantie, geniet er van!

Harm

Jeugd
Jeugd Jeugd

Jeugd Uit de jeugdhoek
door de jeugdvoorzitter

Einde seizoen

Zo op het einde van het seizoen blikken veel mensen

terug op een toch nog goede afloop na alle corona-

beperkingen. Wij van het jeugdbestuur kijken vooral ook

vooruit. Bijvoorbeeld door de laatste puntjes op de ‘i’ te

zetten voor de nieuwe indeling van spelers, trainers en

leiders voor het komende seizoen. De kaderavond is

geweest en de nieuwe indeling is goed ontvangen.

Ook wordt er aan het einde van het seizoen door

sommige teams nog een toernooi gespeeld, zoals

bijvoorbeeld de JO9 bij SV Reeshof in Tilburg. De jongens

hebben een verdienstelijke 6e plaats (van 16 teams)

weten te halen!

De eerste velden waren al in onderhoud, maar nu zijn alle

velden aan de beurt. Dat betekent dat er tot half augustus

5
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keepersklassement
Team       Goals    Wedstr.  gem

Gijs Simons JO19 2 3 0,67

Wout de Kruijf 3e 8 10 0,80

Maaike van Gestel VR1 6 5 1,20

Stef de Wit sel. 22 18 1,22

Sam van den Besselaar sel. 37 25 1,48

Rob Verkooijen 5e 21 13 1,62

Minou Dumpleton 3e 21 10 2,10

Nick Theunissen 4e 23 10 2,30

Tim van Heesbeen 4e 7 3 2,33

Fenna van de Wiel VR1 29 11 2,64

Berry Kuijpers 4e 20 7 2,86

Lijst niet compleet omdat niet alle gegevens beschikbaar zijn.

7

Topscoorders
Topscoorderslijst SC Elshout  seizoen 2021-2022

Naam Team Goals
Tieleman van Aerle 3e 23

Luc van de Aker sel. 13

Mike Adriaanse 3e 12

Bart Pulles 4e 12

Nick Muller 5e 12

Roniek van Dijk VR1 11

Rens de Kruijf sel. 10

Bart van Logten 5e 9

Max van Keulen 4e 8

Stan de Jong sel. 7

Andrew Beekmans 3e 6

Joris Elshout 5e 6

Jochem Muskens 5e 6

Edgar Brok sel. 6

Brian Zeeuwen sel. 6

Robbert Jansen 3e 5

Guido Smits 3e 5

David van Mook 3e 5

Madelon Scheij VR1 5

Joris van Heesbeen 3e 4

Willem Jongen sel. 4

Nik van Mook sel. 4

Minou Dumpleton 3e 3

Frank van den Berk 3e 3

Mick Zeeuwen 4e 3

Martijn Klerks 5e 3

Hans de Jong 5e 3

Charley Lisay sel. 3

Jessica de Wilt VR1 3

Maik de Vaan 3e 2

Roel van Leeuwen 3e 2

Chiel Meistrok 3e 2

Henk van der Lee 4e 2

Jorne Winkel 4e 2

Rob Bechthold 5e 2

Leo van Delft 5e 2

Patrick Buijs sel. 2

Mart van den Bosch sel. 2

Bram de Kort sel. 2

Thijs Lommers sel. 2

Remco van den Hooven sel. 2

Roel Pelders sel. 2

Thijs van de Bijgaart sel. 2

Bart Jongen sel. 2

Naam Team Goals
Amber VR1 2

Claudia van Spijk VR1 2

Maaike van Gestel VR1 2

Maikey van der Linden 3e 1

Gijs van der Aa 3e 1

Rowin Venus 3e 1

Mike van Drunen 3e 1

Jos van Hulten 4e 1

Dennis Jansen 4e 1

Wouter van Drunen 4e 1

Dennis van Venrooij 5e 1

Ruud van Mook 5e 1

Dirk van Son 5e 1

Stan Muskens sel. 1

Sam van den Besselaar sel. 1

Daan van de Blink sel. 1

Bjarg van der Staak sel. 1

Birk Milatz sel. 1

Thomas Dankers sel. 1

Pleun van Venrooij VR1 1

Cathy van Delft VR1 1

Lijst niet compleet omdat niet alle gegevens beschikbaar zijn.
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Verjaardagen 
De afdeling voetbal feliciteert de volgende jarige leden

23 juni Kevin Adriaanse
25 juni Teun Muskens
25 juni Peter Veltman
25 juni Lieke Vissers
26 juni Gerard van der Aa 
26 juni David van Mook
26 juni Peter Waarts
27 juni Andrew Beekmans
28 juni Jort Sluis 
29 juni Stefan Fleuren
29 juni Paul van Rooij 
30 juni Wouter van Drunen
30 juni Rick de Kort 
2 juli Joris Elshout
2 juli Koen Simons
4 juli Marlon van den Aker 
5 juli Erwin Hoorn
5 juli Pim van Nistelrooij
6 juli Wim de Hart 
7 juli Maik de Vaan
8 juli Luuk klein Holkenborg
8 juli Joris van de Wiel
9 juli Bart van Delft 
9 juli Birk Milatz
9 juli Joost Muskens

11 juli Frank van Hulten
11 juli Stef Schoenmakers
12 juli Willem de Kort 
12 juli Toon de Man 
13 juli Marinus van der Schoot 
14 juli Jos van den Hoven
14 juli Wilfrank van Logten 
15 juli André van Hulten
15 juli Diane van Son -van Delft 
18 juli Paul van Engelen 
18 juli Naud van der Ven 
20 juli Ad van den Aker 
20 juli Rini van den Hoven
21 juli Niek Verbeek
23 juli René van Venrooij 
23 juli Jesse Vrijhoeven
25 juli Leon Hendriks
25 juli Noud Klerks
25 juli Tim Muskens
26 juli Dennis Findhammer
27 juli Robin van den Brandt
27 juli Devon van Venrooij 
28 juli Lucien Klerks
30 juli Dirk Veltman
31 juli Willem Sangers
2 augustus Thijs Lommers
2 augustus Max Muller
2 augustus Niek Vugts
3 augustus Jesper Schoenmakers
7 augustus Arjan van den Hoven
8 augustus Lander Brekelmans
8 augustus Jan de Kruijf 
9 augustus Freek Sangers

12 augustus Fons van der Aa 
12 augustus Teus Brok

13 augustus Rob Verkooijen
15 augustus Ruud de Laat 
15 augustus Rick Loeve
18 augustus Dave van Drunen
18 augustus Tim Verbeek
19 augustus Adri van den Hoven
20 augustus Bart van Hulten
21 augustus Maikey van der Linden
21 augustus Ronald Verbeek
22 augustus Madelon Scheij
23 augustus Lieke Klerks - van Delft 
23 augustus Antwan Knippels
23 augustus Bart van Logten 
23 augustus Jos van Sluisveld 
24 augustus Robert Smits
24 augustus Dirk van Son
24 augustus Toon van Venrooij 
25 augustus Jan van den Hoven
29 augustus Christ van Loon 
29 augustus Gerard Smits
30 augustus Jim van den Aker 
31 augustus Thom Kuijpers
1 september Erol Gedik
2 september Jeroen van Maaren
4 september Thieleman van Aerle
4 september Jordy van Hooff
4 september Marcel van Hulten
5 september Hans van Bladel 
5 september Ronnie van Hulten
5 september Jochem Muskens
7 september Kees van den Hoven
8 september Wim van Venrooij 

10 september Noud Lommers
10 september Stijn van Maaren
10 september Nick Muller
11 september John Damen
12 september José van Uden
12 september Jorne Winkel
13 september Bram Lommers
15 september Luuk van der Aa 
15 september Geanne van Dommelen
16 september Gilbert de Fijter
17 september Manouk de Wilt
17 september Mick Zeeuwen
20 september Jarno de Brouwer
21 september Bart Robben
22 september Jeroen van Hulten
22 september Robbert Jansen
22 september Claudia van Spijk
23 september Guus van den Assem
23 september Bart Buijs
23 september Nik van Mook
23 september Nick Theunissen
25 september Luuk van Heesbeen 
25 september Rens van Herpt 
25 september Joeri de Laat 
26 september Jade van Sluisveld 
28 september Tijn Damen
28 september Dirk van Oijen
30 september Scott Kuijpers
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J09 tegen de moeders

J09 op toernooi in Tilburg



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



14



15



16

Van de bestuurstafel in juni 2022

Einde seizoen
Het einde van het seizoen nadert. We maken ons allemaal

klaar voor een gezellige, hopelijk zonnige, zomer.

Ondanks een zeer korte veldcompetitie hebben we het

toch maar druk gehad met ons clubke. Nee, we zitten

zeker niet stil. Voor het 50-jarig bestaan zijn er tal van

(sponsor)activiteiten geweest en de voorbereidingen

voor het nieuwe seizoen zijn in volle gang. Er wordt

gewerkt aan de nieuwe teamindeling, er wordt bekeken in

welke zalen we kunnen spelen en de voorbereidingen

voor een sportdag aan het einde van de zomervakantie is

al in volle gang. 

Meimaand
SC Elshout Handbal helpt al jaren mee met de organisatie

van de meimaand. Dit jaar een bijzonder jaar met een

mooi nieuw kapelletje. 

Koffie schenken, worstenbroodjes verkopen en dat vele

(zon)dagen op een rij. Een hele klus om hiervoor

vrijwilligers in te zetten en het allemaal soepel te laten

verlopen. We bedanken Gitte Lommers voor haar

fantastische inzet, mede door haar en natuurlijk al de

andere vrijwilligers was het weer een succes en leverde

dit een leuke bijdrage op voor onze club.

Kampioenen
Onze meiden van de C1 zijn kampioen in de zaal

geworden. Ze stonden zó ver voor, dat de laatste

wedstrijd niet meer bepalend was maar toch erg

spannend met een fotograaf en zoveel publiek erbij. Van

harte gefeliciteerd! 

De meiden van de D1 hebben ook een rondritje met dé

kar gemaakt. Al waren ze niet officieel kampioen doordat

het een rare competitie was waarin niet alle teams

evenveel wedstrijden hebben gespeeld, ze werden door

de coach, trainer en ouders toch in het zonnetje gezet.

Goed gedaan meiden!

Versterking bestuur
We zijn zeer verheugd te kunnen melden dat Meggie van

Bokhoven is toegetreden tot het bestuur. Meggie, van

harte welkom! Meggie zal taken omtrent de TC gaan

overnemen van Gerard.

Scholentoernooi
Woensdag 1 juni hebben we samen met Avanti het

scholentoernooi gehouden. Na een tussenstop van 2 jaar

was het mooi om te zien dat Elshout goed

vertegenwoordigd werd met maar liefst 6 van de 14

teams.

Het weer zat mee en iedereen had er zin in. De jongste

jeugd heeft spelletjes gedaan en tot besluit een wedstrijd

gespeeld. 

De groepen 5/6 en 7/8 speelden ieder 5 wedstrijdjes. De

winnaar van groep 5/6 was team Meneer Mike’s Clubke

van de Olaf Palme en de winnaar van groep 7/8 was team

Wervelwind van de Rijkenschool.

We bedanken alle scheidsrechters en met name de

meiden van de C1 en C2, Lieke, Sandra, Esmee en Imke.

Foto’s zie pagina 20

50-jarig bestaan
Bij het lezen van dit clubblad zal het feest voor het 50-

jarig bestaan net wel of net niet achter de rug zijn.

Hopelijk heeft iedereen het fantastisch naar zijn zin

(gehad) en kunnen we samen nog vele jaren plezier

beleven.

Aangemelde leden:
Corry van der Sanden (wandelende tak)

Jantine Verschure (jeugdlid)

Saar Berkelmans (jeugdlid)

Jody Berkelmans (recreanten)

Tara Kruger (DS1)
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Wij, Imke en Esmee, hebben een cursus

Citytrainers gevolgd.

Het was een superleuke ervaring. We hadden

veel bijeenkomsten waarin we leerden voor

een groep te staan, te presenteren en te

organiseren.

Hierbij moesten we ook een eindopdracht

verzinnen en uitvoeren. We hebben samen

handbalgames georganiseerd, waarbij we

kinderen uit groep 5 t/m 8 kennis lieten

maken met handbal door ze allerlei spellen te

laten doen. Hierbij waren ook veel

enthousiaste  kinderen van SC Elshout bij.

Ook moesten we stage lopen, dat hebben we

allebei gedaan bij de handbal. Afwisselend

hebben we 15 weken trainingen gegeven aan

de F- en D-jeugd.  We vonden het helpen bij

de trainingen zo leuk dat we dit zijn blijven

doen. Imke bij de F-jeugd en Esmee bij de E-

jeugd. 

Alle Citytrainers zijn uiteindelijk geslaagd met

een superleuke certificaatuitreiking. Ook

voor die avond moesten we leuke spelletjes

organiseren  voor de ouders, broertjes, zusjes, opa’s en

oma’s.

Tijdens de uitreiking moesten we onszelf ook presen-

teren,  wie we waren en wat we geleerd hebben.

Uiteindelijk gingen we het  certificaat  samen met de

Citytrainers 

wethouder ondertekenen.

Het was een hele leuke ervaring, waar we veel van

geleerd hebben. Het is erg leuk om te helpen bij

activiteiten en om nu ook te helpen bij de trainingen

binnen Elshout.

Imke en Esmee van  de C2.              
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Sponsoractie van de jeugd
Voor het 50 jarige bestaan van de handbal en de

activiteiten was er vorige week een sponsoractie. De

jongste jeugd had allemaal sponsors gezocht, die konden

per goal of een vast bedrag sponsoren. Tijdens de training

gingen zij met het hele team in 5 minuten zoveel mogelijk

goals maken. En dat hebben ze gedaan !!! 

F1 -  97 goals

E2 -  86 goals

E1 -  93 goals

D1 -  120 goals

Alle kinderen waren super fanatiek en sommige ouders

stonden langs de kant al te rekenen want het waren veel

meer goals dan verwacht.

Deze actie heeft ruim 900 euro opgebracht, een heel

mooi bedrag!! Waarmee de overnachting onvergetelijk

gaat worden. Bedankt papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, en

overige sponsors !! 
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23 juni Jacqueline Musch-van Engelen

24 juni Sophie Vugts

25 juni Corina Lommers

26 juni Demi Jonkers

29 juni Benthe Damen

2 juli Nikki van Delft

4 juli Ludy van Noort

6 juli Wim de Hart

7 juli Sylke Pullens

8 juli Roan de Jong

12 juli Maud van Weert

14 juli Arna van Wanrooij

14 juli Jos van den Hoven

15 juli Anne Coenen

18 juli Femke Biekens

28 juli Renske Scheepjens

29 juli Iris van Delft

1 augustus Joyce Verbeek

3 augustus Kris de Wit

6 augustus Ellen Pulles

6 augustus Anouk Keetels

7 augustus Floortje van den Heuvel

9 augustus Geertje van Bokhoven - de Man

14 augustus Anthony van Wanrooij

14 augustus Erica Klijn

17 augustus Liesbeth Klerks

18 augustus Imke de Kort

18 augustus Jessie Lommers

19 augustus Romy van Oorschot

21 augustus Esmée Vingerhoets

22 augustus Anouk Eekels

22 augustus Babet Scheij

23 augustus Hans van Hulten

26 augustus Brigitte Gorman

7 september Imke van Hensbergen

12 september Jose van Uden

13 september Gerdine van de Aa

10 september Jorrit Klerks

15 september Martine van Drunen

16 september Lisa Haakman

16 september Veerle de Jong

17 september Marloes Rombouts

19 september Carlijn Brokx

20 september Lenthe van Dongen

20 september Zoë van Venrooij

24 september Ingrid de Kort

24 september Sanne Knippels

25 september Hanne van Hoften

29 september Sanne van Rooij

30 september Annemiek Rombouts

Verjaardagen juni-juli-augustus-september
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Scholentoernooi



SC Elshout Handbal DC1 - Kampioen 2021-2022 
Na een voorseizoen in de

buiten-competitie waarin we

weer lekker konden hand-

ballen en met veel doel-

punten en goed samenspel

opnieuw een team gevormd

hebben, begonnen we met

goede moed aan de

zaalcompetitie. 

In december moesten we,

helaas, zoals iedereen weer

een coronastop inlassen,

maar de wedstrijden ervoor

werden met regelmatig goed

handbal, op één na, winnend

afgesloten. Niet de eerste

prioriteit, maar voor de

teamspirit altijd lekker als je

bovenaan de ranglijst prijkt. 

Na de coronastop werd het

seizoen gelukkig hervat en

verlengd zodat we een volledig seizoen zouden kunnen

afwerken. De DC1 bleef doen waar ze goed in zijn en dus

op naar een welverdiend kampioenschap. 

Zaterdag 14 mei stond de kampioenswedstrijd gepland

tegen Dongen. Theoretisch waren we al kampioen door

eerdere, voor ons gunstige, uitslagen van onze

concurrenten, maar dat weerhielt ons er niet van om er

een heuse kampioenswedstrijd van te maken. 

We moesten om 9.00 uur bij Den Donk verzamelen. Er

stonden wat gezichten strak gespannen en sommigen

hadden toch wel wat last gehad van spanningen om goed

te kunnen slapen. Maar met behulp van de muziekspeaker

en onze playlist die we samen hebben gemaakt, was de

spanning zo weg en werd het al een heel feest voordat de

wedstrijd überhaupt begonnen was. 

Helaas raakte Floor op de laatste training geblesseerd,

maar was Esmée Vingerhoets bereid om als extra keeper

voor de eerste helft in te vallen. 

Tijdens de wedstrijd zaten we lekker in ons vel en

speelden we met z'n allen samen als een team, waardoor

we al snel een voorsprong pakten. De verdediging zat

goed in elkaar, de back-up was goed verzorgd en we

waren zuinig met de bal. In de aanval werd goed

rondgespeeld, druk gezet, ruimtes gezocht en bijna

iedereen kwam aan scoren toe. 

Er waren veel vrienden en familie op de tribune aanwezig

en met zo’n groot publiek dat ons met klappers,

spandoeken en veel geluid wist aan te moedigen, konden

we de het goede spel vasthouden tot het einde van de

wedstrijd, waardoor we met 26-10 de zege pakten en dus

kampioen werden. 

Na het bedanken van de tegenstander, de scheidsrechter

en het publiek, barstte het feest helemaal los. 

Van het bestuur hebben we allemaal een hele mooie roos

gekregen met een leuke cadeaubon van het Kruidvat, van

onze shirtsponsor “De Naulanden Groentenkwekerij”

hebben we allemaal een handdoek, douchegel en een

leuke bloemenketting gekregen en alsof dat nog niet

genoeg was kregen we ook nog van alle ouders een

personal designed hoodie met onze eigen naam (of

coach) erop. 

Met champagne nog afscheid genomen van ons publiek,

snel douchen en dan door naar “In den Gekroonden

Hoed” waar drinken, snacks en frietjes voor ons

klaarstonden. 

21Lees verder op pagina 22
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Rondrit D1

Na een heerlijke lunch was het dan toch écht

tijd voor de rondrit door Elshout. Iets wat bij

een heus kampioensfeest niet mag ontbreken en

waar al weken over gesproken werd. Al hossend

en springend hebben we bijna alle straten van

Elshout gezien en iedereen laten weten dat we

kampioen waren. 

Na de rondrit als afsluiter van een geslaagde dag

nog terug naar Den Donk voor drinken en

taart. 

We willen tot slot bij deze alle ouders,

sponsoren en het bestuur bedanken voor

alle cadeaus, Esmée bedanken voor het

invallen, Sharap voor het rondrijden, Anton

van Tuijl voor het maken van de foto’s

tijdens de wedstrijd en verder iedereen die

heeft geholpen deze dag mede mogelijk te

maken.



Clubkampioenschappen
Op vrijdag 16 juni 2022 was het eindelijk zo ver, de

clubkampioenschappen! Na weken trainen mochten de

kinderen aan het publiek laten zien wat ze allemaal

kunnen. Wat hebben ze het goed gedaan! Balanceren over

een hoge balk, prachtige bewegingen op de lange mat en

een kaarsrechte sprong vanuit de trampoline. Er was ook

een strenge, maar rechtvaardige jury aanwezig. Zij keken

kritisch naar de gymkunsten van de kinderen. Na afloop

ontvingen de kinderen een glimmende medaille en een

prachtig diploma. Wat een hoge punten zijn er gehaald

zeg!!! 

De juffen zijn echt super trots op jullie!  
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Verjaardagen gym, In de maanden juni, juli, augustus en september feliciteren wij

25 juni Ank van Delft

16 juli Gijs van Son

19 juli Ellie Verhoeven

6 augustus Rosalie Ritzfeld

10 augustus Marjo Conijn

15 augustus Joost van Maaren

28 augustus Evy van de Assem

5 september Petra v.d. Hooven

24 september Elora Roos van Veen

29 september Ties Vrijhoeven

30 september Scott Kuijpers

Allemaal van Harte Gefeliciteerd!!!

Zijn we jouw verjaardag vergeten te

vermelden, of staat de datum verkeerd

vermeld, geef het dan even door aan het

secretariaat gymnastiek@scelshout.nl



Algemeen Bestuur
Voorzitter
Caspar van den Brandt  0416-377726
Secretaris
Albert van der Sanden  0416 377633
Penningmeester
Bertie Wolfs  0416 373045
Overige bestuursleden:
Doroté Moonen 0416 382266
Fried Smits 06-13736280

Bestuur Voetbal
Voorzitter
Fried Smits 06-13736280
Secretaris  
Kees van den Hoven  0416 378211
Penningmeester
Jan Klerks  0416 378725
Wedstrijdsecretariaat, hoofd kantine
Jos van den Hoven  0416 379330
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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