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Algemeen Bestuur
Lente ….

Het is weer langer licht dan het donker is. Voor veel

mensen een moment om blij van te worden. De donkere

winter, die overigens ook best gezellig kan zijn, is weer

voorbij en de natuur ontwaakt. Over niet al te lange tijd

hebben we weer de geur van vers gemaaid gras. Met het

verzetten van de tijd gaat de verlichting later aan en dat

scheelt toch ook weer mooi in de kosten.

Voor de sporters breekt er een belangrijke periode aan.

Kan de aansluiting met de top of de middenmoot

behouden worden of komt het degradatiespook in

zicht…? De start van de lente is ook een mooi moment

om jezelf en je team nog eens diep in de ogen te kijken

en afspraken te maken over de plannen voor de rest van

dit seizoen. Laten we elkaar in de steek of zetten we er

de schouders onder. Komen we trouw naar de training en

pakken we daarna gezellig een drankje met elkaar of laten

we het versloffen en missen we de gezelligheid van de

Elshoutse kantine? Allemaal keuzes waar je helemaal zelf

over mag beslissen. Toch lijkt me de keuze niet zo

moeilijk….Natuurlijk laat je je gabbers niet in de steek!

Natuurlijk maak je er na afloop een gezellig avondje uit

van. Dat spreekt voor zich!!

De afdeling voetbal is ondertussen keihard aan het werk

om het 50 jarig jubileum handen en voeten te geven. Op

alle fronten worden er afspraken gemaakt om het

jubileum onvergetelijk te maken. De “eendjes” zijn

inmiddels al een begrip en vinden gretig hun weg naar

enthousiaste afnemers. Straks …. tijdens de Elshout-

Nieuwkuijkdag …. een hele sloot vol met gele eendjes

die zo snel mogelijk naar de eindstreep bij de kantine

willen ... Voor €5,= (of een veelvoud daarvan) ben je

ondersteuner van dit prachtige evenement. Daar wil je

toch bij horen! Er zijn nog “eendjes" genoeg …!

Groeten,

Caspar van den Brandt,

Voorzitter omni-SC Elshout.
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q Nog een rectificatie, schreef ik vorige keer dat er

slechts 3 personen waren die meer dan 250

wedstrijden in ons eerste hebben gespeeld, dan

moet ik bij deze dit corrigeren want in dat illustere

rijtje hoort ook André van Hulten bij met maar liefst

268 wedstrijden. Exuses hiervoor, mijn bronnen zijn

niet volledig geweest. Als we toch op dat lijstje

kijken dan zou er binnenkort wel weer eens eentje

die mijlpaal kunnen bereiken. Jochem Muskens zit er

heel dicht tegenaan.

q Soms valt er niet zo veel te vermelden, vaak zie je

dat in februari/maart. Ik hoop de volgende keer

weer meer input te hebben en bedenk ook dat de

tijd gewoon doorgaat en we gestaag richting het

einde van het seizoen werken en dan, dan is het

feest !

Groetjes, Friess

Van de bestuurstafel (maart 2019)
q Carnaval is achter de rug en de zon schijnt volop

dus we kunnen weer vooruit. Was het maar zo’n

feest want als ik dit schrijf is het vies, koud, nat,

winderig weer. Bah niks aan! Hopelijk wordt het

weer beter en kunnen we weer de nodige potjes

voetballen. Er moeten overigens nog aardig wat

wedstrijden gespeeld worden dus er mag niet veel

meer afgelast worden. De gevolgen daarvan zijn dat

er gevoetbald moet worden op alle mogelijke vrije

zondagen en/of doordeweeks. De komende weken

zal wederom moeten blijken hoe sterk SC Elshout is

als het gaat om elkaar te helpen. Ik heb er veel

vertrouwen in !

q Op het sportpark is het misschien dan wel wat

rustiger geweest, maar achter de schermen is er

juist in deze periode veel besproken in de diverse

commissies. Dat ziet lang niet iedereen, maar er

komt toch veel om de hoek kijken om alles voor

mekaar te krijgen. Het lijkt een beetje op gebakken

lucht, maar dat is het zeer zeker niet. Het gaat hier

veel te ver om elk detail uit te leggen, maar het is

echt hartverwarmend om te zien hoeveel

“vrijwilligers” er actief betrokken zijn bij onze club.
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Het jubileumjaar 2019 is in volle gang!

We hebben reeds eerder een oproep gedaan voor

verhalen en anekdotes voor het jubileumboek. Dat

hebben we geweten; we hebben stapels met mooi

(beeld)materiaal ontvangen. 

Ditmaal een oproep voor het volgende: help ons aan 

attributen om de tentoonstelling, 
die gehouden wordt tijdens de receptie/reünie van 14

juni a.s., te verrijken.

Heb je iets memorabels dat hiervoor geschikt kan zijn,

zorg er dan voor dat dit terecht komt bij: 

Kees van den Hoven

Admiraalsweg 26

5151 MR Drunen

Je kunt eventueel ook een berichtje sturen naar

cam.hoven@home.nl om te melden dat je iets bijzonders

t.b.v. de tentoonstelling hebt.

Organisatie S.C. Elshout 50 jaar
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Jeugd
Jeugd Jeugd

Jeugd Uit de jeugdhoek
door de jeugdvoorzitter

Zoals bij jullie allemaal bekend bestaat onze mooie

voetbalclub dit seizoen maar liefst 50 jaar en zijn we druk

bezig met de voorbereidingen van het feestelijke

jeugdweekend. Dit maakt dat mijn gedachten regelmatig

afdwalen naar mijn eigen jeugdjaren bij SC Elshout.

De trainingen – bij slecht weer in de gymzaal van de

basisschool – van Marianne Ossenblok. De beginjaren

onder leiding van André (van Hulten) en Wim (de Hart),

waarbij we na een goede prestatie rijkelijk werden

beloond (de drop-pot van André). Het befaamde duo

Rinus (van de Schoot) en Rico (Waarts), nog steeds

bekend van de (gouden) tip ‘tassen onder de bank’. De

gezellige middagen met Ciep (toen nog met krullen) en

Feut (die toen al van bijzondere auto’s hield). Het starten

bij de E pupillen omdat we geen F-jes hadden en de

overgang van de C junioren naar de A junioren omdat we

geen B juniorenelftal hadden. De sportkampen in

Limburg. Het penaltyschieten bij jubilea op Patrick

Lodewijks. Het na de middag rondhangen bij ‘De

Gekroonde Hoed’ (De Gup, Jan van Rooij), in de hoop

dat je gevraagd werd om nog een wedstrijd te spelen

omdat een ander elftal te weinig spelers had. Talloze

kampioenschappen (of misschien toch wat minder). Het

aanschaffen van een eigen wedstrijdshirt omdat we nog

geen gesponserde tenues hadden. Spelen met jongens (en

ook toen al meiden) die inmiddels al lang gestopt zijn, niet

meer in de omgeving wonen of helaas zelfs niet meer

onder ons zijn. Maar ook met jongens die ik nog wekelijks

tegenkom, tot mijn vrienden mag rekenen en/of in enige

vorm bij de club betrokken zijn. 

Wat alles overziend blijft hangen – naast het feit dat deze

jaren al een behoorlijk stukje achter me liggen – zijn

geweldige jaren. Herinneringen voor altijd dankzij

medespelers, begeleiders, kaderleden en betrokken

ouders. Ik hoop oprecht dat onze huidige jeugdleden en

hun ouders over – laten we zeggen – 20 jaar ook zo

terugkijken op hun (jeugd)jaren bij onze club.

Voor nu gaan we stug verder met de voorbereidingen van

het jeugdweekend en daarmee een volgend bouwsteentje

in ieders herinneringen.

Groet Marcel
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In het zonnetje:  Martijn Klerks
Als club zijn we trots op onze vrijwilligers. Het
wordt veelal als vanzelfsprekend ervaren dat ze er
zijn. Maar zonder deze mensen kan de club niet
bestaan en kan onze jeugd niet sporten. Daarom
zetten we maandelijks een vrijwilliger extra in het
zonnetje.

Martijn is als jeugdleider en -trainer de afgelopen jaren

uitgegroeid tot een constante en betrouwbare kracht

voor de jeugdafdeling van onze club. Ook bij de senioren

weet Martijn zijn steentje bij te dragen, zowel op als naast

het veld.

Hoe ben je bij Sc Elshout betrokken geraakt?
Ik ben in de jeugd bij Elshout komen voetballen. 

Waarom ben je vrijwilliger geworden bij 
SC Elshout?
Tijdens mijn laatste jaar in de A-junioren vroeg Kees van

den Hoven of ik jeugdleider wilde worden. Het seizoen

erop ben ik begonnen als leiders van de e-pupillen. 

Wat heb je allemaal gedaan aan vrijwilligerswerk
voor de club?
Zoals ik hierboven al aangaf ben ik begonnen als leider bij

de E-pupillen. Het jaar daarop ben ik ook training gaan

geven aan de E-pupillen. De jaren daarna ben ik

doorgegaan naar de D-pupillen en later naar de 

C-junioren. Ik ben nu al een tijdje trainer en leider van de

B-junioren, tegenwoordig ook wel de onder 17. 

Gedurende de eerste jaren als jeugdleider waren we vaak

ook zelf scheidsrechter bij de wedstrijden. Op deze

manier heb ik kennis gemaakt met het scheids-

rechtersvak. Later ben ik dan ook nog scheidsrechter

geweest voor de club. Ook heb ik nog verschillende

sportparkdiensten gedraaid, keeperstraining gegeven en

nog leider van het 4e elftal geweest.

Wat vind je zo leuk
aan het vrijwilligers-
werk dat je doet voor
ons clubke?
Het contact met de jeugd,

vooral hoe deze gasten, en

tegenwoordig ook meiden, tegen

bepaalde dingen aankijken. Ook het zogeheten ‘pilske’

achteraf hoort erbij. Over iedere wedstrijd valt wel wat

na te bespreken.

Wat zijn je leukste ervaringen/anekdotes?
Onze reis naar Tsjechië met het 4e, Jan van Rooij had

daar een boerderij gekocht waar wij met z’n allen bleven

slapen. Ook had hij nog een tegenstander voor ons

geregeld. Maar omdat er nogal wat geld voor nodig was,

hebben we gedurende het hele seizoen voor elkaar de

meest onzinnige boetes laten betalen om de pot te

spekken. 

Ook de bekerwinst met de onder 17 was een mooie

ervaring. Na zowel de kwartfinale als de halve finale met

penalty’s te hebben gewonnen, de finale als onderliggende

partij nog winnend weten af te sluiten.

Wat zou je willen meegeven aan de leden?
Ook al ben je het niet altijd met een ander eens, laat

elkaar wel gewoon in zijn/haar waarde. Iedereen bedoelt

het goed op zijn eigen manier.

Aan wie zou je het zonnetje willen doorgeven?
Aan Berry Kuijpers, we zijn destijds samen als trainer bij

de club begonnen. We zijn samen op trainerscursus

geweest en hebben ook nog een aantal jaren samen

gevoetbald.

Martijn, als club zijn we heel blij met jouw inzet en
we hopen elkaar nog lang tegen te komen.
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Elshout 4 wint bij afscheid van de Klink 
Na vorige week van Haarsteeg gewonnen te hebben

moest het keurkorps van Polleke van Engelen opnieuw

aantreden tegen deze tegenstander, echter zonder

Polleke van engelen. Dat deze werd gemist bleek vooral

uit het feit dat de taak van hoofdcoach van het 4e door

maar liefst 3 man moest worden waargenomen. Nadat

ook enkele logistieke problemen, Elshout 4 is nogal ruim

vertegenwoordigd in de raad van 11, werd de wedstrijd

een uur eerder dan gepland aangevangen. 

Na een nogal langdurige wedstrijdbespreking door Bas

aka the beast of Beurden waarbij o.a. verteld werd dat

Elshout vandaag met een 3-4-3 opstelling zou beginnen

waarbij Woutje aka Snoopy D, normaal gesproken keeper

van het 5e, vandaag in de spits werd gepositioneerd. 

Dan de wedstrijd, Klink in zijn laatste wedstrijd als

aanvoerder, echter zonder aanvoerdersband won de toss

en Elshout mocht aftrappen. Beide teams probeerden te

voetballen, maar zoals wel vaker op dit niveau waren alle

bedoelingen goed, maar de uitvoering weer eens om te

janken. Elshout probeerde gevaar te stichten met enkele

afstandsschoten, Haarsteeg kwam 2 keer 1 op 1 met rob

maar deze bracht 2 keer redding. Ruststand = brilstand . 

Van de 15 minuten dat de rust duurde is Ad interim bas

er 14 van aan het woord geweest. Het enige wat bij de

gemiddelde speler van deze buut is bij gebleven, Wout

eruit voor Niels. 

De tweede helft, het spel golfde op en neer met kansen

aan beide kanten. Dan de 58e minuut, na een mooie bal

van cassie aka spittah nummero unos bediende de klink

op maat, zijn schot werd echter geblokt door de

Haarsteegse verdediger, resultaat corner. Deze corner

werd door Martijn genomen en

Joep tikte deze bij de tweede

paal binnen, de bal werd circa,

pak ‘m beet, houd ‘m vast 74,7

kilometer achter de lijn uit de

goal getikt maar de scheids die

op de achterlijn stond opgeteld

keurde terecht de 1-0 toe.

Elshout hield de rest van de wedstrijd met een hoop

kunst- en vliegwerk stand. Dan 86 minuten voor het

einde #bartbanierinknummer6 werd voor de laatste keer

gewisseld. 

Mooi, ook weer gebeurd.

Da was ie dan, dn leste wedstrijd van dun klink. Au revoir

mon ami.#dukoeliepdukoeviel #bb6 #sce4

Kleine toegift

Wist je dat....
1. Klink niks getrakteerd heeft ?!??!!

2. Gerrit van Beurden wel?????

3. De Chinese tweeling Ping en Ling werden ingebracht

en gelijk weggestuurd omdat 2 keer geel ook gewoon

rood is

4. Dat Elshout 4 liever kips leverworst heeft dan

gewone leverworst

5. Mido zijn enkel is opgezwollen zoals de rest (valt niet

op gezien zijn omvang????)

6. Arno (kende wel) en zanger Hans bij haarsteeg 6

spelen????

7. 4 meer dan 1 is

8. Wout liever bij ‘t 4e voetbalt dan bij ‘t 5e???!!!!

9. De selectie van Haarsteeg in ‘t 6e speelt

10 Legovogel is andersom ook legovogel

11 Ce verrou aujourd'hui est sorti du placard!!!

12 SCE 4 nog steeds ongeslagen is in dit jubileumjaar. 

13 Wij als Elshout 4 sponsoren het royale chaletje op de

Franse heide zodat we zeker weten dat Bart

Banierink niet terug komt

Au revoir! Tabee, de groeten hee
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Feestavond

11

Op zaterdag 15 juni is als afsluiting van de festiviteiten rondom het 50 jarig jubileum de feestavond
voor onze huidige leden vanaf 18 jaar en hun of haar partner van 18+.
De aanvang van de avond is 20.00 uur.
De kosten zijn € 15,- per kaartje (daarmee zijn de drankjes vrij) Zie (*) voor extra info.

(*)Kaderleden (die voldoen aan de gebruikelijke criteria) en leden die 50 jaar lid zijn van SC.
Elshout afdeling Voetbal, moeten zich wel aanmelden maar worden vrijgehouden van kosten (dit
geldt ook voor hun partner)*

In te vullen:

• Naam 

• Adres 

• Postcode en woonplaats 

• Aantal personen 

• IBAN nr 

• Ik maak €15 p.p. over op banknummer … 

t.n.v. SC Elshout voetbal onder vermelding van feestavond 15 juni 

• Akkoordverklaring

Ook is er de mogelijkheid om je aan te melden en kaartjes te kopen in de kantine op donderdagavond
4 en 11 april van 20.00 tot 21.30 uur.

Verjaardagen 
De afdeling voetbal feliciteert de volgende jarige leden

21 maart Anouk Pullen

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

1 april Yanto van Berkel

2 april Bram de Gouw

2 april Wout de Kruijf 

3 april Lars Theunissen

4 april Dimitri Elschot

5 april Koen van Weert

5 april Carlo van Campen

6 april Patrick van Delft 

6 april Melissa van Dun

7 april Alex Smits

9 april Linde van den Bosch

10 april Rens van Falier

10 april Ruud van Alphen

11 april Janiek van Delft

11 april Wim Moonen

14 april Sjoerd Schoenmakers

14 april Jody Klerks

15 april Hans de Jong

16 april Marinus Muskens

17 april Jim Muller

20 april Priscilla de Peffer

22 april Bart Schoenmakers

22 april Bert van Heesbeen 

23 april Erik Findhammer

25 april Timo Willemsen

25 april Kyano Bekker

25 april Nick van Falier

26 april Bram van Rooij 

27 april Rens de Kruijf 

28 april Mikay Bekker

28 april Feara Knippels

28 april Annie van Hulten

29 april Cem Gedik

29 april Jeroen van Iersel

30 april Berkaij Aslan
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Vanuit de commissie voetbalzaken

Wenseninventarisatie senioren/vrouwen seizoen ’19-‘20

Traditiegetrouw wordt er in de maand maart via de eigen

leiders in het team geïnventariseerd wat de wensen van

de spelers/speelsters zijn voor het nieuwe seizoen. De

ervaring leert ons dat wanneer de wensen voor het

nieuwe seizoen in de kleedkamer of terloops worden

aangegeven dat bij aanvang van de nieuwe competitie de

werkelijkheid anders is.

We hebben als commissie voetbalzaken het afgelopen

seizoen geconstateerd dat de opkomst tijdens trainingen

en op speeldagen lang niet altijd elftalwaardig was.

Wanneer je als speler/speelster bij een team betrokken

bent, dan wordt jouw afwezigheid op trainingen en

wedstrijden als vervelend ervaren door je teamgenoten.

Je hebt een verantwoordelijkheid wanneer je in

teamverband sport.

We begrijpen wel dat er ontelbare legitieme redenen te

bedenken zijn, welke jouw afwezigheid kunnen verklaren.

Jullie eigen leiders hebben dan echter de ondankbare taak

om wekelijks weer te gaan lobbyen bij de andere teams

om zodoende met minimaal 11 spelers aan de aftrap te

kunnen staan. We zien dat de bereidheid binnen alle

senioren- en vrouwenteams, en uiteraard vanuit de jo-19,

van SC-Elshout hoog is om elkaar te helpen, maar het

doel moet uiteindelijk toch zijn om met je eigen team het

seizoen door te komen.

Voor het seizoen ’19-’20 komt er een nieuw digitaal

wensenformulier. Dit wensenformulier zal door de eigen

leider verstuurd worden. Het wensenformulier dient

verstuurd te worden naar een lid van de commissie

voetbalzaken welke aan jouw team gekoppeld wordt.

Op deze manier hopen we dat iedere speler/speelster

zorgvuldig gaat nadenken over het seizoen ’19-’20. Indien

je twijfelt, omdat je bijvoorbeeld werk- en/of andere

verplichtingen hebt, of dat je bij een ander team wilt

aansluiten dan kun je dit met het desbetreffende lid van

de commissie voetbalzaken gaan bespreken. 

We verwachten jullie hiermee voldoende geïnformeerd

te hebben,

Namens de commissie voetbalzaken

Stefan Fleuren
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Eerste paasdag Zondag 21 april
aanvang 11.30 Sportpark “Den Donk”

Voor alle leden en kinderen 
van alle leden van de OMNI vereniging SC Elshout t/m de basisschool.

Voor de ouders is er gratis koffie en thee.

PS: denk aan een paasmandje of plastic tasje om de eieren in te doen

15

Paaseieren zoeken
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adverteerders steunen ons, 

steunen jullie de adverteerders?

Koop bij onze 
adverteerders



Van de Bestuurstafel (maart 2019)
Meimaand 
Het rooster is bijna rond en zal binnenkort worden

rondgestuurd. Er zijn nog 2 lege plaatsen maar die zullen

nog worden ingevuld. De zondagen zijn 5, 12, 19, 26 mei

en daarbij komt Hemelvaart op 30 mei en de afsluitende

avond op 31 mei.

De diensten zijn keurig verdeeld door Lia en in ‘t Rad

zullen Albert of Lia de diensten weer gaan begeleiden.

Mocht je onverwacht niet kunnen, zoek dan een

teamgenoot op om te ruilen en geef dit even door aan Lia

of Albert We wensen jullie veel succes met de verkoop.

Vrijwilligerspuntensysteem
Het loopt momenteel goed met het puntensysteem van

de vrijwilligers. Het systeem wordt ook enthousiast

ontvangen onder de leden en de meesten zijn

nieuwsgierig hoeveel punten ze hebben. Het bestuur

wordt ook regelmatig aangesproken hierover, dus het

leeft onder de leden.

De eerste puntenverdeling is al in december bekend

gemaakt via de teamvertegenwoordigers en de tweede

verdeling zal komende week worden gemaakt. De

puntenopzet zal via de teamvertegenwoordigers worden

rondgestuurd.

Je kunt punten behalen met coachen, trainen, fluiten,

kantinehulp etc. Voor de juiste punten zie de site. Op

deze lijsten kan iedereen zien hoeveel punten je al hebt

gespaard.
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Pupillen van de afgelopen weekenden Yfke Liv en Iza
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Planning

Einde zaalcompetitie/aanvang buiten trainen zondag 31 maart 2019

Aanvang binnen trainen maandag 30 september 2019

Schoolvakanties 2019
Carnavalsvakantie zaterdag 2 maart 2019 zondag 10 maart 2019

Pasen zaterdag 20 april 2019 maandag 22 april 2019

Meivakantie zaterdag 27 april 2019 zondag 5 mei 2019

Hemelvaartsdag donderdag 30 mei 2019

Pinksteren zondag 9 juni 2019 maandag 10 juni 2019

Zomervakantie basisschool zaterdag 6 juli 2019 zaterdag 10 augustus 2019

Zomervakantie voortgezet onderwijs zaterdag 15 juli 2017 zondag 27 augustus 2017

Herfstvakantie zaterdag 12 oktober 2019 zondag 20 oktober 2019

Kerstvakantie zaterdag 21 december 2019 zondag 5 januari 2020

JVV week maandag 5 augustus 2019 vrijdag 9 augustus 2019

Vakantiestop handbal maandag 24 juni 2019 maandag 12 augustus 2019
Bouwvak vakantie zuid maandag 31 juli 2017 vrijdag 18 augustus 2017

Stuif-es-in op buitenveld 
Koningsspelen vrijdag 12 april 2019 

Nationale sportweek vrijdag 20 september 2019 zondag 29 september 2019

NL doet zaterdag 16 maart 2019

Stratentoernooi donderdag 30 mei 2019

zeepkisten zondag 30 juni 2019

Schoolhandbal toernooi te elshout woensdag 15 mei 2019

voetbal50 jaar jeugd vrijdag 31 mei 2019

zaterdag 1 juni 2019

Elshout Nieuwkuijkdag voetbal zaterdag 8 juni 2019

voetbal reunie vrijdag 14 juni 2019

voetbal 50 jaar feestavond zaterdag 15 juni 2019

Onderling toernooi voetbal donderdag 13 juni 2019

beachcompetitie 
afsluiting seizoen na de zomer als seizoensopening 

Beachtoernooi zondag 23 juni 2019



Inmiddels kunnen we onze geslaagden voor de

spelregeltest handbalmasterz feliciteren. Dit is een door

het NHV verplicht gestelde test aan iedereen vanaf 16

jaar. Online te maken vragen verhogen je spelkennis en

daardoor een beter inzicht in het spel en de beslissingen

van de scheidsrechter.

Daantje Kuipers is bij level 3 en stevent af op de

examenvragen zodat ook zij de felicitatie namens ons kan

ontvangen.
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Voor de geslaagden een dikke proficiat en gebruik je

geleerde kennis in de praktijk bij je eigen wedstrijden. 

- Maud Klijn

- Demi Jonkers

- Lotte van Bladel

- Maureen van Heeswijk

- Lyn van Oorschot

- Maud Smits

- Anouk Eekels

- Sanne Knippels

- Romy van Oorschot

Geslaagden Handbalmasterz

Verjaardagen maart-april

31 maart Kelly Koks

1 april Ariane Rombouts

3 april Evy van den Besselaar

5 april Imke van Bladel

11 april Joyce van den Hooven 

13 april Lotte Muskens

17 april Lotte Klijn

18 april Jolanda Hansen

18 april John van Noort

19 april Cynthia Geelen

22 april Maud Smits

27 april Marielle Klerks

28 april Annie van Hulten 

29 april Kelly Musters



Paaseieren zoeken

Op zondag 21 april is er een grote Paaseierenzoektocht

op Sportpark “Den Donk” in Elshout. Alle kinderen van

onze leden, sponsors en adverteerders zijn van harte

welkom.

Wij hopen op lekker en droog weer. Voor meer

informatie, lees de uitnodiging elders in dit clubblad.
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Verjaardagen gym
In de maanden maart/april 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

30 maart Dana Khodadadi

1 april Maria Roelofs

3 april Thijn Jonkers

9 april Diny Schoenmakers/

9 april Puck Klijn

14 april Yvette Vrijhoeven

18 april Francien Jehoel

27 april Saar Muller

28 april Feara Knippels

30 april Moos van Hoften
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Kantinediensten
Week 13: Kantinedienst: Jos van den Hoven van zondag 24 t/m zaterdag 30 maart4

Week 14: Kantinedienst: Gerard Verhoeven van zondag 31 maart t/m zaterdag 6 april

Week 15: Kantinedienst: Albert van der Sanden van zondag 7 t/m zaterdag 13 aprilt

Week 16: Kantinedienst: José van Uden van zondag 14 t/m zaterdag 20 april

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 31 maart Annie van Hulten Ginger/Els Klerks

maandag 1 april

dinsdag 2 april

woensdag 3 april

donderdag 4 april 19.30-eind Annie van Hulten Ruud Lambrechts

vrijdag 5 april

zaterdag 6 april Annie van Hulten

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 7 april Bianca van Dijk Ginger/Marion Verdijk

maandag 8 april

dinsdag 9 april

woensdag 10 april

donderdag 11 april 19.30-eind Els Klerks Lia Pulles

vrijdag 12 april

zaterdag 13 april Bianca van Dijk

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 14 april Sjef van de Wiel Ginger/Els Klerks

maandag 15 april

dinsdag 16 april

woensdag 17 april

donderdag 18 april 19.30-eind Sjef van de Wiel Marion Verdijk

vrijdag 19 april

zaterdag 20 april Sjef van de Wiel

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 24 maart Marianne Ossenblok Ginger/Jos van den Hoven

maandag 25 maart

dinsdag 26 maart

woensdag 27 maart

donderdag 28 maart 19.30-eind Marianne Ossenblok Marinus Muskens

vrijdag 29 maart

zaterdag 30 maart 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

24






