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Algemeen Bestuur
We zijn in een uitzonderlijke situatie terecht gekomen.

Niemand van ons heeft zo’n soort situatie eerder

meegemaakt. Enerzijds voor velen ongrijpbaar en

onvoorstelbaar en anderzijds een gruwelijke werkelijkheid

waar we onze ogen niet voor kunnen en mogen sluiten!

Vanuit het AB van de omni willen we iedereen die direct

en/of indirect met de gevolgen van de coronacrisis te

maken heeft gehad een hart onder de riem steken en

sterkte toe wensen met verlies en/of herstel!

We zullen echter moeten accepteren dat deskundigen op

de gebieden van virologie en grootschalige incident-

bestrijding naar eer en geweten de juiste dingen doen en

de juiste besluiten nemen om ons door deze bijzondere

crisis te leiden. Het sporten is, net als veel andere mooie

onderdelen in het dag-dagelijkse leven, helemaal naar de

achtergrond verdrongen. En dat is begrijpelijk als we de

gevolgen onder ogen zien van deze coronacrisis.

Maar …. er is ook altijd een keerzijde aan een gebeurtenis.

Machtig mooi om te zien dat er lokaal zoveel initiatieven

zijn ontstaan om elkaar door deze crisis te helpen. De

kwetsbare in onze samenleving krijgen op vele manieren

hulp om het leven toch “draagbaar” te maken. Zo ook in

ons eigen dorp en buurt. Supermooi om te zien dat

mensen er voor elkaar willen zijn ….!

Gelukkig gloort er nu toch weer wat hoop op een herstel.

Ook al gaat het gefaseerd en voor velen te langzaam, maar

we gaan weer naar een nieuwe fase! Een nieuwe fase

waarin we allemaal nog steeds best wel “last” blijven

houden van enigerlei beperking t.g.v. het coronavirus.

Bijvoorbeeld: Hoe en hoelang zal de 1 ½ meter maatregel

uitgevoerd moeten blijven worden. Hoe solidair blijven we

onderling t.o.v. elkaar; “jong” versus “oud”; “kwetsbaar”

versus “gezond”, “veel te lijden gehad onder de crisis”

versus “weinig tot niets te lijden gehad” en “veel” of

“weinig” inkomstenderving opgelopen, etc. ……!

De jeugd onder 18 is weer voorzichtig opgestart met

sporten en het ziet er naar uit dat de komende maanden

ook activiteiten voor de senioren kunnen worden

opgestart. We kunnen echter wel definitief vaststellen dat

dit seizoen is afgelopen en dat we pas weer echt en op z’n

vroegst (?) vanaf komende september weer kunnen gaan

denken aan een (soort van?) competitie. Zo als je aan de

vele vraagtekens kunt afleiden zijn er ook daar nog veel

onzekerheden over!

De clubleiding van de diverse afdelingen binnen SC Elshout

zijn echter wel keihard aan het werk om klaar te zijn als er

door de overheid weer toestemming wordt gegeven om

uit te breiden met sporten.

Ik wil iedereen oproepen om de nog geldende maatregelen

te respecteren en binnen de club deze niet ter discussie te

stellen. Geef de mensen die nu alles weer aan het

opstarten en regelen zijn een compliment want dat
verdienen ze!

Zorg goed voor jezelf en blijf omkijken naar elkaar!

Caspar van den Brandt,Voorzitter SC Elshout omni.
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vooruit kijken, nieuwe competities, wanneer starten,

kunnen we de teams vol krijgen, moeten we gaan

schuiven, zijn er stoppers. Komen er nog nieuwe

leden bij en bij welk team past dat. Wanneer gaan we

weer “normaal” trainen, wat als de kantine open

gaat, wanneer, hoe, hoe zit het met de nieuwbouw.

Allemaal vragen waar we toch aan moeten werken.

Is helemaal niet erg, als we maar “gezond” blijven,

elkaar kunnen helpen en samen deze moeilijke tijd

door zien te komen.

q Het mooiste typerende gesprekje had ik al direct de

eerste week dat er weer getraind mocht worden. Ik

sprak een paar trainers en ze waren allebei even blij

om lekker bezig te zijn. “Wat heb ik dit gemist”

zeiden ze. Dan merk je weer dat bij ons op het

sportpark voetballen meer is dan alleen tegen een

bal aan trappen. Het sociale aspect bedoelden ze er

mee en ik, ik kreeg kippevel! ‘t Is wel jammer dat  de

kantine nog niet open is, zeiden ze erbij. Ja dat is

waar, dat missen we allemaal!

q Succes allemaal, sterkte, samen komen we hier weer

doorheen.

Groetjes,

Frie

Ps.

Normaal ben ik voor eigen

stukjes maar ik kreeg een

mail van Jan Dirk van der

Zee, directeur amateur

voetbal KNVB. Ik wil het

jullie niet weerhouden

want ik vond het zelf zo

treffend. 

(zie volgende pagina)

Van de bestuurstafel (mei 2020)
q Eindelijk weer wat beweging bij ons op het

sportpark. Het doet mij goed om weer op het

sportpark te komen en te zien dat er weer getraind

mag worden. Weliswaar dat er nog steeds

beperkende maatregelen gelden, maar door de inzet

van zowel het algemeen bestuur, hoofd- en

jeugdbestuur, kunnen we wel weer sporten,

voetballen in ons geval.

q We hebben er verstandig aan gedaan om niet alle

velden direct na de volledige sluiting in onderhoud

te doen. Gelukkig hebben we nu nog 2 velden ter

beschikking en de andere velden zullen eerder dan

normaal weer gebruikt mogen worden.

q Op de achtergrond hebben we toch ook de nodige

overlegsituaties gehad. Op de eerste plaats is

natuurlijk de financiële kant van het verhaal een hele

belangrijke. Door het sluiten van de kantine en dus

geen inkomsten en het doorgaan van een aantal

vaste kosten is het te begrijpen dat er druk

gerekend moest worden. Diverse financiële

tegemoetkomingen moeten allemaal doorgenomen

worden en daar waar mogelijk een actie van maken.

Hoe het uiteindelijk gaat uitkomen is nog

onduidelijk, maar je snapt dat we de begroting niet

gaan halen. (helaas). Daarnaast moeten we ook weer
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voorlopig niet op vakantie gaan, biedt dat mogelijkheden

om de leukste voetbalzomer ooit te organiseren en

daarmee de ideale seizoenvoorbereiding te treffen.

Check hiervoor knvb.nl/samenvooruit en trainings-

platform Rinus. Inspiratiesites die in de afgelopen dagen al

door honderdduizend clubmensen zijn geraadpleegd.

Ondertussen proberen wij in Den Haag een aantal

vragen opgehelderd te krijgen. Wanneer mogen de

voetbalkantines weer open? Is dat vanaf 1 juni? Als cafés

en restaurants hun eerste gasten (maximaal 30 personen)

kunnen begroeten? Of een maand later, het moment

waarop 100 mensen zijn toegelaten? Daarnaast willen we

beter weten hoe het zit met de 110 miljoen euro

toegezegde steun voor sportverenigingen. Krijgen ook de

clubs met een eigen accommodatie compensatie? Wel zo

fair. Zij worden niet minder geraakt door de coronacrisis.

Toch is er één kwestie, die ons het meest bezighoudt: het

kabinetsbesluit om pas publiek toe te staan bij

voetbalwedstrijden als er een vaccin is ontwikkeld.

Begrijp me niet verkeerd. Ik heb bewondering voor de

manier waarop dit kabinet met de coronauitbraak

omgaat. Daarom houden we ons vanaf het begin aan de

richtlijnen, omdat gezondheid nou eenmaal het

allerbelangrijkste is. Toch gaan de ontwikkelingen rondom

het coronavirus razendsnel en gelukkig de goede kant op.

Is het dan niet te voorbarig om je nu al op dat punt vast

leggen? Helemaal nu er nog zoveel onduidelijkheid is over

het vaccin.

De gevolgen voor het voetbal zijn namelijk desastreus.

Los van de sfeer in het stadion en de spanning van de

wedstrijddag die we missen, tast de beslissing om te

wachten op een vaccin voordat er publiek wordt

toegelaten bij een voetbalwedstrijd de unieke

Nederlandse sportinfrastructuur aan. Terwijl die van

onschatbare waarde is voor de volksgezondheid en

sociale betrokkenheid in dit land. Welke politicus

is daar immuun voor? 5

Sinds de introductie van de coronamaatregelen wordt er

in Nederland massaal minder bewogen, blijkt uit recent

onderzoek van sportkoepel NOC*NSF. Waren er vorig

jaar nog wekelijks 10,4 miljoen Nederlanders aan het

sporten, inmiddels zijn dat er nog maar 8,7 miljoen. Vooral

jonge kinderen tussen de zes en twaalf jaar zijn de dupe.

Zij gingen van 1,3 miljoen actieve sporters in 2019 naar

800.000 nu, een daling van 35 procent. Ook de jeugd tot

achttien jaar beweegt aanzienlijk minder met een afname

van 13 procent. Alleen jongvolwassenen, tussen de 19 en

30, lieten zich door de coronamaatregelen het minst uit

het veld slaan: een vermindering van slechts 3 procent.

Plaats deze cijfers tegen de achtergrond van het groeiend

aantal kinderen met overgewicht en afnemende

motorische vaardigheden en er is sprake van een extra

zorgelijke ontwikkeling die door de virusuitbraak wordt

veroorzaakt.

Het was daarom een verstandig kabinetsbesluit om de

jeugd tot en met 18 jaar weer te laten voetballen. Nog

mooier was het om te zien hoe het grootste deel van de

voetbalclubs hiermee omsprong. Want na de

persconferentie van twee weken terug, wist het

overgrote deel van de verenigingen geruisloos op de

nieuwe situatie in te spelen. Bijna 100 procent had binnen

een paar dagen de logistieke puzzel gelegd, die door het

RIVM wordt verlangd om veilig te kunnen voetballen.

Collega Ralf Reniers, verantwoordelijk voor de

coördinatie van de herstart van voetbalverenigingen: “De

creativiteit en organisatiekracht bij verenigingen is

indrukwekkend. Besef bovendien: het zijn vrijwilligers-

organisaties.”

Nu de volgende stap. Want na de persconferentie van

afgelopen donderdagavond hebben we misschien wel de

mooiste uitdaging. Als het coronavirus onder controle

kan worden gehouden, kunnen we vanaf 1 september

starten met de competities en mogen voetballers van alle

leeftijden nú al de wei in. Omdat de meeste mensen
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meter trainingen. Dit heeft erg veel tijd en energie

gekost. Tegelijkertijd waren we ook komend seizoen aan

het voorbereiden. Dame en heren: een welgemeend

chapeau.

Voorlopig kunnen we in ieder geval in enige vorm met

elkaar trainen. Dit was zeker niet mogelijk geweest

zonder de flexibele opstelling van onze trainers en

leiders, die veelal ook stonden te trappelen om aan de

slag te gaan (maar tegelijkertijd verwarrende dubbele

signalen ontvingen, waaronder beperkt bezoek aan

familie en thuiswerken). Knap en fijn! 

Wat de komende periode ons gaat brengen weten we

niet, maar laten we blij zijn met wat we nu kunnen. Maar

ook elkaar - digitaal of op 1,5 meter afstand - blijven

opzoeken, spreken en het verenigingsgevoel bewaken.

Met z’n allen de schouders eronder en sterker eruit

komen!

Veel gezondheid,

Groet Marcel

Jeugd
Jeugd Jeugd

Jeugd Uit de jeugdhoek
door de jeugdvoorzitter
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Beste sportliefhebbers,

De afgelopen maanden zijn door het Coronavirus voor

iedereen binnen de SC Elshoutfamilie een vreemde

gewaarwording geweest. Van het ene op het andere

moment eindigde de competitie, kwamen de trainingen

stil te liggen en zagen teams elkaar niet meer. Dit voelde

vreemd en ‘onaf’. We hebben ook activiteiten moeten

annuleren, denk aan het discozwemmen en (met pijn in

ons hart) de kaderdag, en waarschijnlijk de sportdag en

de F pupillen tegen de moeders. Juist omdat het leven

zich veelal in en rond huis afspeelde was er behoefte aan

beweging en ontspanning. Helaas was dit niet mogelijk.

Tijdens deze periode hoorde ik van twee kaderleden

(bijna) dezelfde uitspraak: ‘ik merk nu pas hoe belangrijk

de vereniging SC Elshout is voor het plezier in mijn

dagelijkse leven’. Laten we deze mooie bewustwording

dan maar als klein lichtpuntje in deze lastige periode

beschouwen, maar ook vasthouden voor tijden waarin

alles weer ‘normaal’ is.

Gelukkig zijn we sinds eind april weer - beperkt en

aangepast - aan de slag op het trainingsveld. Eerst met

onze jongste jeugd, daarna gevolgd door onze oudere

jeugd. Prettig om weer activiteit te zien op Den Donk. En

dat in nauwe afstemming met handbal en gym.

Graag wil ik via deze weg een compliment maken aan

mijn collega bestuursleden. Ook voor hun (ons) waren

deze maanden lastig, door het grote verant-

woordelijkheidsgevoel, de veelheid aan informatie en

wisselende regels. Voortdurend hebben we koers moeten

bepalen: vanaf het moment dat het virus begon (toen

mochten we in eerste instantie nog gewoon voetballen

en waren er nog geen landelijke regels, maar hebben we

onze leden wel gevraagd geen handen te schudden, eigen

bidons te gebruiken en bij klachten thuis te blijven) tot

aan de herstart eind april (waarvoor we duidelijke

spelregels hebben moeten opstellen en met de gemeente

hebben moeten afstemmen). Maar denk ook aan het

beantwoorden van vragen van ouders, het maken van

sets materiaal per elftal (hygiëne), verzorgen van

informatieborden en looppaden op het sportpark, de

(aanzienlijke!) financiële gevolgen in beeld brengen, het

fungeren als Corona coördinator tijdens de trainingen,

overleg met onze kaderleden en het opstellen van 1,5
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In het zonnetje: Stan Muskens
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.

Hoe ben je bij SC Elshout betrokken geraakt?
Als jongen van 6 jaar oud uit Elshout is het normaal dat

je gaat voetballen. Dat ben ik dus ook gaan doen, veel

mijn vrienden waren toen al lid.

Waarom ben je vrijwilliger geworden bij SC
Elshout?
Mijn oom Wouter Verdijk was trainer bij de F-pupillen. Ik

voetbalde zelf nog in de jeugd en het leek me leuk om te

helpen. Daarnaast moest ik op de middelbare school ook

een maatschappelijke stage doen, dus dat was mooi

meegenomen. 

Wat heb je allemaal gedaan aan vrijwilligerswerk
voor de club?
Ik ben dus begonnen met training geven samen met

Wouter Verdijk bij de F-jes. Hierna heb ik jarenlang samen

met Bas van Venrooij training gegeven, eerst bij de F-jes

en daarna bij de E-tjes. Na een aantal jaar zijn we daarna

begonnen als trainers van het nieuwe damesteam bij

Elshout. Ook dit hebben we meerdere jaren gedaan. 

Daarnaast zit ik al meerdere jaren in het jeugdbestuur en

heb ik meegeholpen bij de organisatie van het 45 en 50

jarig bestaan.

Wat vind je zo leuk aan het vrijwilligerswerk dat
je doet voor ons clubke?
Het is leuk om anderen te kunnen helpen om te sporten.

Daarnaast is het leuk om samen met anderen iets neer te

zetten. 

Wat zijn je
leukstervaringen/anekdotes?
Als vrijwilliger zijn dat toch wel het

45- en 50 jarig bestaan. Hier zaten

vele uren aan voorbereiding in en het

is heel mooi om te zien hoe alles dan

uiteindelijk samen komt. Ook de vele jeugd-

kampioenschappen die Bas en ik als trainer hebben

mogen vieren waren erg leuk om mee te maken. 

Als voetballer zijn de hoogtepunten toch wel de

kampioenschappen in de A jeugd. Ook de promotie met

het 1e elftal als A-junior was geweldig om van dichtbij

mee te maken. Ik heb nooit meer met zoveel zenuwen op

het veld gestaan als de laatste tien minuten in Tilburg bij

Olympus. Gelukkig liep het goed af, voor ons dan

tenminste.

Natuurlijk mogen ook de vele selectieweekendjes en

avonden niet ontbreken!

Wat zou je willen meegeven aan de leden?
Zorg voor een positieve sfeer op en rondom het

sportpark. Blijf lekker sporten en op z’n tijd genieten van

de derde helft. Als iedereen zich een beetje inzet wordt

het voor iedereen leuker.

Aan wie zou je het zonnetje willen doorgeven?
Ik zou het zonnetje graag door willen geven aan Sven

Brok, iemand die inmiddels al vele jaren achter de

schermen zich inzet voor de club

Stan, als club zijn we heel blij met jouw inzet en we
hopen elkaar nog lang tegen te komen.
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3 mei Leo van Delft 

3 mei Gaby van der Heijden

4 mei Jody van Noije

5 mei Teun Hendriks

5 mei Bart Jongen

6 mei Roy van Delft 

7 mei Boy Schellekens

7 mei Teun Verhoeven

8 mei Marit Verhulst

11 mei Quint Kivits

11 mei Sanne Lambrechts

11 mei Wouter Vermeulen

14 mei Christ Klerks

14 mei Rik Klerks

15 mei Mike Adriaanse

15 mei Piet van Oudenallen

16 mei Lars Fleuren

16 mei Florian Mulder

16 mei Gerard Spronk

18 mei Arnoud Kwetters

18 mei Theo Pullen

21 mei Marianne Ossenblok/de Laat

22 mei Mieke van Rooij 

23 mei Meike Klijn

23 mei Hans Klijn 

24 mei Jolanda van Noije

24 mei Wilbert Theunissen

25 mei Tom van Herwijnen

25 mei Henk van Kaathoven

26 mei Gijs Klerks

27 mei Kees Mooyman

29 mei Piet Verdijk

30 mei Teun Vrijhoeven

1 juni Gijs de Kort 

1 juni Fried Smits

2 juni Joost Kwetters

5 juni Henk van der Lee

6 juni Cathy van Delft 

7 juni Hans van Heist 

7 juni Mike Kolmans

11 juni Toon Kuijpers

12 juni Wim Kolsters

14 juni Maison van Venrooij 

15 juni Jonas Elsendoorn

15 juni Wessel Schoenmakers

17 juni Hilde Beekmans

17 juni Bart Pulles

20 juni Remco Dirks

20 juni Sebastiaan Dirks

20 juni Arjan van Mook

20 juni Fenna van de Wiel

21 juni Leo Klerks

22 juni Cas Schoenmakers

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

28 juni Jort Sluis 

29 juni Stefan Fleuren

29 juni Paul van Rooij 

30 juni Patrick Bekker

30 juni Annemarie van Bladel

30 juni Wouter van Drunen

30 juni Rick de Kort 

Verjaardagen 
De afdeling voetbal feliciteert de volgende jarige leden
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Topscoorders
Topscoorderslijst SC Elshout seizoen 2019-2020

Naam Team Goals
Thom van Delft sel. 9
Mick Zeeuwen 3e 8
Charley Lisay sel. 6
Chiel Meistrok 3e 6
Mike Adriaanse sel. 4
Thijs Lommers sel. 4
Rick van Delft sel. 4
Jorne Winkel 3e 4
Roniek van Dijk VR1 4
Madelon Scheij VR1 4
Joris van Heesbeen 3e 3
Joris Elshout 4e 3
Willem Jongen sel. 3
Remco van den Hooven sel. 3
Luc van de Aker sel. 3
Cathy van Delft VR1 3
Jessica de Wilt VR1 3
Jan Willem van Bokhoven 35+ 2
Wouter van Drunen 3e 2
Luuk van Heesbeen 3e 2
Martijn Klerks 4e 2
Ruud van Alphen 4e 2
Bart van Logten sel. 2
Stan Muskens sel. 2
Ruud de Laat sel. 2
Stan de Jong sel. 2
Manouk de Wilt VR2 2
Guido Smits 3e 1
Tim van Heesbeen 3e 1
Bart Buijs 3e 1
Berry Kuijpers 3e 1
Max van Keulen 3e 1
Nick Muller 4e 1
Kevin Adriaanse 4e 1
Sjoerd van Heesbeen 4e 1
Brian Zeeuwen sel. 1
Thomas Dankers sel. 1
Bas van den Besselaar sel. 1
Sam van den Besselaar sel. 1
Sven Brok sel. 1
Hans de Jong sel. 1
Edgar Brok sel. 1
Pleun van Venrooij VR1 1
Mieke van Rooij VR2 1

Lijst niet compleet omdat niet alle gegevens
beschikbaar zijn.

keepersklassement
Team       Goals    Wedstr.  gem

Sam van den Besselaar sel. 10 10 1,00

Rens de Kruijf sel. 9 7 1,29

Stef de Wit sel. 17 10 1,70

Fenna van de Wiel VR1 22 9 2,44

Rob Verkooijen 4e 20 8 2,50

Sanne Lambrechts VR1 5 2 2,50

Wout de Kruijf 3e 20 7 2,86

Berry Kuijpers 3e 27 9 3,00

Anouk Pullen VR2 34 11 3,09

Melissa van der Sterren VR2 4 1 4,00

Niels van Logten 4e 7 1 7,00

Lijst niet compleet omdat niet alle gegevens beschikbaar zijn.
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Trainingen weer hervat



16

Graag 

verzorgen 

wij uw 

gourmet-

en steengrill-

schotels.

Nieuwbouw SC Elshout

De bouwcommissie heeft de afgelopen tijd niet stil

gezeten met de werkzaamheden voor de nieuwbouw van

SC Elshout. 

Na een lange aanloop waarin overleggen en

onderhandelingen met de gemeente Heusden hebben

plaatsgevonden, is er een voorbereidingskrediet

toegezegd vanuit de gemeente aan SC Elshout om het

ontwerp vorm te geven. Van dit voorbereidingskrediet

zijn o.a. de noodkleedkamers geplaatst. Na het

presenteren van de eerste beelden tijdens de

nieuwjaarsborrel, zijn er grote stappen naar het VO

(voorlopig ontwerp) gezet.

Ambitie
Het gebouw dient een uithangbord te worden voor de

club, voor Elshout en voor de gemeente Heusden. We

hebben namens SC Elshout de ambitie naar de gemeente

uitgesproken om samen het meest duurzame

sportgebouw van de gemeente te realiseren. Hierbij

denken we niet alleen aan de energie rekening (duurzame

installaties, weinig onderhoud), maar ook materiaalgebruik,

de exploitatie en het hergebruik van het gebouw. 

We hebben hiervoor verschillende referentieprojecten

bekeken, en nemen alle informatie mee in het ontwerp

voor SC Elshout. 

Het gebouw
Het gebouw wordt zo gesitueerd dat de bestaande

kleedkamers in gebruik kunnen blijven tijdens de bouw.

Het belangrijkste doel is om vanuit de kantine zicht te

hebben op alle velden, en deze dichter op de velden te

plaatsen. 

Het sportgebouw bestaat uit 8 kleedkamers die geschikt

zijn voor zowel handbal als voetbal. Een ruime kantine die

uitzicht heeft over alle voetbalvelden en het handbalveld.

De entree van het gebouw zal verplaatst worden, net

voorbij het handbalveld. Aan de zijde van het hoofdveld is

een overkapt terras bedacht. De gehele kantine en entree

van het gebouw worden opgehoogd om zo het zicht, en

het terras optimaal te kunnen creëren. Op de afbeelding

hiernaast is het vlekkenplan met de indeling te zien. Dit

plan zijn we momenteel verder aan het uitwerken.
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Impressie
Zie onderstaand de eerste 3D impressies van het nieuwe gebouw.
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Van de bestuurstafel (mei 2020)
Hier dan weer eindelijk een bericht van de club/het

bestuur in deze bijzondere tijd. Het kwam als een

donderslag bij heldere hemel in Nederland en we

moesten allen binnen blijven en alles was onzeker.

En dus ook de wedstrijden gingen plotseling niet meer

door. Op maandag 9 en dinsdag 10 maart hebben we nog

getraind in de sporthal, maar waren toen al bevreesd dat

het anders zou worden. En toen kwam het bericht binnen

blijven en viel alles stil.

We hadden 2 aspirant-kampioenen in de competitie en

de voorbereidingen waren al op gang om er een feestje

van te maken op 5 april in de sporthal. Maar helaas, het is

allemaal anders geworden.

Ook in de tijd erna hebben we geen meimaand kunnen

doen, geen schooltoernooi, geen speciale bijeenkomsten

gedaan, de bestuursvergaderingen via skype, veel tv

gekeken en boeken gelezen. 

Door het afscheidsfeestje van de vereniging hebben we

een streep gezet dit jaar en ook het beachtoernooi zal

niet doorgaan vanwege de 1 septemberregel voor

wedstrijden. We gaan uiteraard vanaf half augustus weer

trainen.

Ook het team van de organisatie 50 jaar heeft stil gelegen

vanwege het samenscholingsverbod en omdat er moeilijk

informatie is in te winnen.

We hebben allen weer veel geleerd van deze periode en

we weten nog niet wanneer de omgang met elkaar weer

terugkomt. Dat het anders zal zijn komende tijd, mag

duidelijk zijn.

Daarnaast hebben we een contactsport en spelen veel in

de zaal dus dat is een extra belemmering voor ons en

handballend Nederland. Hoe we hier mee omgaan de

komende tijd en misschien wel komende jaren weten we

nog niet. Zoals het er nu naar uitziet zullen we pas na de

grote vakantie weer mogen trainen in de zaal en

misschien wedstrijden gaan spelen. 

We gaan wel de zaal inhuren en het oefenprogramma

opzetten, maar voorlopig trainen we buiten op het veld

met alle RIVM/NOC/NSF-regels.

De jeugd is dinsdag 28 april gestart met trainen en zoals

altijd, is alle begin moeilijk. De desinfectie, schoonmaak-

doekjes , nieuwe entree gemaakt bij het handbalveld om

een scheiding te houden voor teveel jeugd van voetbal en

handbal bij elkaar, kleedkamers blijven op slot en

handschoenen voor de trainers , etc. etc.

Bij de trainingen moet vanuit de overheid een Corona-

controleur staan die het geheel in de gaten houdt, zodat

alles goed verloopt volgens de voorschriften. Het bestuur

heeft dit voorlopig opgelost, maar we moeten even kijken

of er ouders zijn die ook kunnen helpen. 

De ouders mogen niet op het veld en moeten buiten de

poort wachten tot de kinderen klaar zijn en dat gaat

prima. We kunnen stellen dat iedereen zich goed aan de

regels houdt en de aanbevelingen keurig opvolgt. Dus alle

lof voor iedereen en bedankt voor de medewerking. 

Met de senioren willen we starten in week 20 op het veld

en ook voor hen gelden de maatregelen met 1,5 meter

afstand en geen contacten maar individuele trainingen.

Hier volgt nog meer over. 

Zaterdag 9 mei hebben we weer oud papier opgehaald.

We mogen maar met 2 personen achter een wagen,

waardoor het iets langer duurde, doch we waren om

11.00 uur klaar en ook dit is netjes verlopen. Als we in juli

weer ophalen kan er misschien weer een persoon bij

zodat we met 3en achter de auto lopen waarvan er een

op de fiets volgt en 2 op de treeplank van de auto. 

Voor na de vakantie willen we een soort openingsfeest

houden, deze datum zal later bekend worden. Op deze

dag zullen we onze kampioenen alsnog huldigen en

gepast feesten volgens de regels. Of we dan ook een

beachtoernooi doen is nog de vraag, maar we willen dan

positief het nieuwe seizoen ingaan.

Nog wel enkele kleine punten:

Lia Pulles gaat stoppen in het bestuur per komende

jaarvergadering en we zoeken vervanging voor haar om

de functie van scheidsrechter-contactpersoon over te

nemen. 

De leveringsplichtige bondsscheidsrechter voor het

komende seizoen is nog niet opgelost en zal zijn vervolg

krijgen na de vakantie. 

We hopen jullie allen weer te zien op het trainingsveld.
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1 mei Guusje Verhoeven

1 mei Yuna van Berkel

5 mei Ilse Kolmans

7 mei Teun Verhoeven

11 mei Gitte van Bladel

12 mei Daniek van Hulten

17 mei Marjan van Wanrooij

20 mei Werner van Delft 

20 mei Roland Kop

25 mei Noor van de Wiel

26 mei Maureen van Hulten

28 mei Kim van Hulten

29 mei Sharon van Rooij

29 mei Lisa Schoenmakers

30 mei Britt de Bont 

30 mei Dave Thomassen

8 juni Renske Klijn

11 juni Floor van den Assem

13 juni Evy Van Hulten

14 juni Jikke Van den Besselaar

15 juni Jeroen Akkermans

15 juni Sandra van Beurden

15 juni Lieke van Beurden

15 juni Sanne Fleuren

15 juni Fenna Schoenmakers

15 juni Jeroen Akkermans

16 juni Monique van Sambeek 

16 juni Kim van Beurden

16 juni Annemoon Schellekens

17 juni Sandra de Man 

18 juni Anouk van der Aa 

20 juni Nico Pol

20 juni Laura van Sambeek 

23 juni Jacqueline Musch-van Engelen

24 juni Lisa van Engelen

24 juni Sophie Vugts

25 juni Corina Lommers

26 juni Demi Jonkers

29 juni Benthe Damen

Verjaardagen mei-juni

Corona-maatregelen
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Trainingen weer hervat
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16 maart kregen we te horen dat de Coronamaatregelen

aangescherpt werden. Dit betekende dat we helaas niet

meer mochten gymen. Het waren saaie weken zonder

sociale contacten. Maar inmiddels zijn de scholen weer

begonnen en kregen de kinderen groen licht (wel met

bepaalde regels) om buiten weer te mogen/kunnen

sporten. Ja het werd duidelijk gezegd ‘buiten’ dus niet in

een gymzaal. We hebben gelijk contact met elkaar

gezocht en met onze andere omni-afdelingen en die

avond was het gelijk al geregeld, we mogen buiten op het

sportpark, voetbalveld en handbalveld, gymen. Het enige

nadeel zou het weer zijn. En helaas was dit ook voor de

eerste vrijdag ongunstig voor de peutergym. De

avondgym kon gelukkig wel doorgaan. Het was een leuke

les en iedereen hield zich goed aan de gestelde regels.

De week erna konden beide groepen lekker op het

voetbalveld sporten. Voor sommige peuters was het toch

nog wel even spannend, maar ook die vonden het

uiteindelijk een leuke les.

We hopen dat de weergoden ons goed gezind blijven en

dat we lekker buiten kunnen blijven gymen tot we weer

naar binnen mogen. In principe proberen we elke week te

gymen (dus ook de dag na Hemelvaart). We weten nog

niet wanneer we het seizoen laten eindigen. Dit hangt

ook van de Corona-maatregelen af. Houd de groepsapp

in de gaten.

Tot slot, dit jaar hebben we helaas geen club-

kampioenschappen en geen uitgebreide jaarafsluiting. Wel

proberen we het sportjaar leuk af te sluiten, daar wordt

nog over nagedacht.

Yes we mogen weer!
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Verjaardagen gym
In de maanden mei-juni 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

3 mei Annie v.d. Ven

10 mei Toon Groot

18 mei Hanneke Heetkamp

19 mei Noi Klerks

21 mei Martha Klerks

24 mei Suus van Son

30 mei Teun Vrijhoeven

12 juni Doortje v.d. Aker

14 juni Maison van Venrooij

25 juni Ank van Delft
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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 
Accommodatie en algemeen 
Stef de Wit        06-83173817
Algemeen en omni
Bertie Wolfs      0416-373045

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
Linda van Beurden   06-30054447
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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