




Copy inleveren voor 

donderdag 12 december
in de groene bus in de kantine.

of mail naar

clubblad@scelshout.nl

Volgende clubblad 
verschijnt op

19 december 2019

nr 9 - 2019 november

Voor alle informatie 

verslagen en uitslagen 

kijk op

www.scelshout.nl

1

INHOUD:
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Algemeen Bestuur
“Wat heb je nu liever? 
1 goed 11-tal of 11 goede 1-tallen” …..

Een van de vele uitspraken van de grootste voetballer die

Nederland ooit gekend heeft; Johan Cruijff. Een uitspraak

die de spijker op de kop slaat! In een teamsport is de

samenwerking van essentieel belang. Doen er enkele niet

naar vermogen mee is de kans op succes bijzonder klein.

Johan: “voetbal is een spel van fouten. Wie de minste

fouten maakt wint”. Iedereen maakt dus fouten en dat

moeten we ook van elkaar accepteren. Wat is er nu

mooier in een teamsport dat jij als teamspeler in staat

bent om een fout(je) van je medespeler goed te maken?

En hoe gaaf is het als een fout(je) van jou teniet wordt

gedaan door een van je medespelers? En in het verlengde

daarvan nog maar een uitspraak van “onze” Johan:

“Winnen doe je met z’n allen”. Maar …. Daar hoort ook

bij de uitspraak “en verliezen doe je ook met z’n allen”! 

Hoewel de doelpuntenmakers in een team super-

belangrijk zijn geldt zeker ook nog een wijsheid van “de

verlosser”: “Je kan ook goed spelen zonder een bal te

raken”.

Dit alles onderstreept dat in een teamsport iedereen
belangrijk is! Niet alleen het team wat in het veld staat

maar ook de reservespelers, de trainer(s), de

begeleider(s), de terreinbeheerder(s) en ook …… de

kantinemedewerker(s) ….!

Natuurlijk smaakt een drankje na afloop lekkerder als je

gewonnen hebt maar …verliezen hoort ook bij het spel!

Johan heeft daar de volgende uitspraak over gedaan: “het

behoort tot de wetten van het voetbal dat op succes

vaak een grote teleurstelling volgt.” Het allerbelangrijkste

daarbij is toch wel dat je elkaar niet hoeft te verwijten dat

je verloren hebt omdat je geen team bent geweest.

Iedereen doet zijn/haar best en dan is winnen nog zeker

wel belangrijk maar verliezen wordt dan een opmaat naar

een volgende winstpartij!

Wees 1 goed elftal en geen 11 goede 1-tallen ….! Proost!

Caspar van den Brandt,

Voorzitter omni SC Elshout  

Van harte welkom bij
Kerst-in, donderdag 19 december

Nieuwjaarsreceptie, donderdag 2 januari
Beide vanaf 21.00 uur
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E. Is op 1 januari 2019 de contributie nog steeds niet

betaald, dan zal een speelverbod worden opgelegd

totdat is betaald. Leden die om welke reden dan

ook problemen hebben met het betalen van de

contributie, kunnen met de penningmeester een

regeling treffen. 

De hoogte van de contributie voor dit jaar bedraagt

Senioren € 155,-   

Junioren € 115,-   

Pupillen € 105,-  

Steunende leden betalen € 48,- per jaar.

q Met de Heusdense voetbalverenigingen hebben we

een concept convenant opgesteld inzake het

(anti)drugsbeleid. We hebben volledige mede-

werking gekregen van de gemeente die dit initiatief

toejuichen en ons juridische ondersteuning

toegezegd hebben. Het is de bedoeling om dit begin

2020 met een persmoment te presenteren.

q We hebben ingestemd met de Jumbo voetbal-

plaatjesactie. Vanaf 18 maart 2020 gaat de actie

lopen, elders in dit blad ziet u meer info. We denken

dat het iets unieks gaat worden en hopelijk een

succes.

q Als laatste nog 2 data; de kerst-inn op donderdag 19

december en de nieuwjaarsreceptie op donderdag 2

januari 2020.

Groetjes,

Frie 

Van de bestuurstafel (november 2019)
q De jaarvergadering van de afdeling voetbal hebben

we op 22 oktober jl gehad. De opkomst was erg

goed en de vergadering verliep vlotjes. Zoals

gebruikelijk zijn de jubilarissen gehuldigd met

uitzondering van de leden die 50 jaar lid zijn, want

die waren al gehuldigd op de afsluitende feestavond

van ons 50 jarig bestaan. Toch kregen alle trouwe

leden hun verdiende applaus, verdiend natuurlijk

want dit geeft juist aan hoe betrokken onze leden

zijn en tevens schuilt hierin de kracht van SC

Elshout. We hebben een goed financieel verslag laten

zien en de leden konden zich vinden in een kleine

contributieverhoging. Binnen het bestuur hebben

we afscheid genomen van Jan Willem van Bokhoven

en Bertie Wolfs en Stef de Wit zijn toegetreden tot

het bestuur. Arjan van den Hoven gaf nog een

update vanuit de bouwcommissie waarbij het

belangrijkste feit is dat de gemeente de bouw-

commissie het ontwerpproces laat doorzetten. De

gemeente ziet onze commissie als zeer bekwaam

om de plannen verder vorm te geven. Bij de verdere

uitwerkingen vanuit het ontwerp wordt per

bouwdeel/constructie besproken/uitgewerkt hoe

het duurzaamheidaspect en circulariteit vorm

gegeven kunnen worden. De nieuwe verenigingsman

is geworden,,,,,,,,Joost Smits, als voormalig

voorzitter van ons en voorzitter van de commissie

50 jarig bestaan was dit natuurlijk het moment om

Joost in het zonnetje te zetten. Proficiat en verdiend

Joost !

q De clubkas Campagne Rabobank heeft dit jaar weer

een erg mooi bedrag opgeleverd. Onze dank is dan

ook groot aan alle mensen die hun stem aan ons

hebben gegeven.
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Bericht van de penningmeester
A. Op de ledenvergadering van de afdeling voetbal op

22 oktober 2019, is besloten om de contributie-

bedragen voor dit seizoen te verhogen.

Onderstaand staat de huidige regeling.

B. De contributie zal bij de leden die de vereniging

daartoe hebben gemachtigd (ruim 95%), worden

geïnd. Dit zal worden gedaan vanaf heden.

C. Leden die de contributie niet automatisch laten

afschrijven dienen deze vóór 1 december 2018 te

betalen.

D. Is de contributie op 1 december niet betaald, dan

volgt er een nota waarop € 3,- extra aan

incassokosten in rekening wordt gebracht.
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Jeugd
Jeugd Jeugd

Jeugd Uit de jeugdhoek
door de jeugdvoorzitter

Beste allen, 

Op maandag 28 oktober hebben we onze

jaarvergadering van de jeugdafdeling voetbal gehad.

Gelukkig was er een mooie opkomst vanuit ons kader.

Tijdens de vergadering hebben we teruggekeken op

afgelopen seizoen en daarbij geconstateerd dat we

financieel wederom een stabiel jaar hebben gedraaid

ondanks de vele activiteiten in verband met het 50-jarig

bestaan. Dit neem niet weg dat er ook uitdagingen blijven,

zoals het vinden van voldoende scheidsrechters, het

gezond houden van ons vrijwilligersbestand en de
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omgang met alcohol & drugs. Ook is het lopende seizoen

besproken, waarin alle teams lekker meedraaien en een

positieve ontwikkeling laten zien. Jos van den Hoven heeft

van onze leden wederom het vertrouwen gekregen om

zijn bestuurstermijn te verlengen, we zijn als bestuur erg

blij met zijn inzet. Tot slot werd Gerco Mulder in het

zonnetje gezet voor zijn tienjarige inzet als kaderlid,

waarin hij naast leider ook op vele andere fronten

inzetbaar was. Het is mooi om te zien dat zijn zoon

Thomas - momenteel als stagiair actief - het

vrijwilligerswerk met de paplepel ingegoten heeft

gekregen. 

Dit brengt mij op de drie typen

kaderleden die ik grofweg binnen

onze jeugdafdeling kan

onderscheiden. Allereerst de 'betrok-

ken ouder', die het leuk vindt om bij

de vereniging van zijn/haar zoon/

dochter een taak te vervullen. Ten

tweede de 'jonge hond', veelal zelf

actief als speler bij de club en bereid

om een deel van zijn/haar vrije tijd in

onze jeugdafdeling te stoppen. En tot

slot 'de plakker', de ervaren rot die

ooit - al dan niet als ouder - bij de

club is beland en jaren na dato nog

steeds gedreven om iets bij te

dragen. Drie verschillende typen,

allemaal even belangrijk en welkom.

Maar toch een extra pluim voor type

twee en drie, vanwege hun indirecte

belang om bij te dragen aan onze

club. 

Inmiddels gaat het seizoen richting de

winterstop. De lange broeken kunnen

uit de kast, de kans op afgelastingen

neemt toe en eerste prijzen worden

verdeeld. Have fun!

Groeten Marcel
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Artikelen 50-jarig bestaan te koop
We hebben dit voorjaar een fantastisch jubileum mogen

vieren in het kader van 50 jaar S.C. Elshout. Rondom

deze activiteiten hebben we ook een aantal

herinneringsartikelen uitgedeeld en zijn er foto’s en een

DVD gemaakt. Er bestaat nog steeds de mogelijkheid

deze artikelen bij te bestellen/ kopen. Het gaat hierbij om

de volgende artikelen:

Jubileumboek € 12,50

(€19,45 incl. verzendkosten)
Retroshirt € 15,00

Handdoek € 5,00

DVD € 10,00

USB-stick met Foto’s (getoond in de tent) € 7,50

USB-stick met Foto’s receptie/reünie € 7,50

Als je een van deze artikelen wilt bestellen kan je contact

opnemen met cam.hoven@home.nl

Daarnaast zijn er nog diverse andere S.C. Elshout

artikelen die te koop zijn te weten:

Autosjaals € 5,00

Mutsen € 5,00

Voetbaltas klein € 16,50

Voetbaltas groot € 21,00

De autosjaals en de mutsen kun je kopen in de kantine.

De tassen kun je bestellen bij José van Uden of Kees van

den Hoven.

Driewerf hoera na zinderende quizavond

Op vrijdag 15 november j.l. was onze S.C. Elshout-kantine

weer eens volledig gevuld. Ditmaal hielden we voor de

eerste keer een 2-in-1-Quiz: twee quizzen in één,

namelijk een Voetbalquiz en een Muziekquiz. Gedurende

vier ronden en een tussenronde werden uiteenlopende

vragen gesteld over van alles wat met voetbal te maken

heeft, en er waren eveneens vier ronden en twee

tussenronden met veel muziekfragmenten en ook veel

foto’s van muzikale aangelegenheden als the Covers of

the Rolling Stone, meidengroepen en muziekfestivals.

Zowel de deelnemers als de quizmasters moesten flink

aan de bak om zoveel vragengeweld te beantwoorden en

ook na te kijken. De kantine dampte van de spanning, net

als de smakelijke broodjes worst. En met teamnamen als

‘Voor al uw bami en mihoen’ en ‘The Golden Biering’

werden de smaakpapillen nog meer op de proef gesteld.

Daarnaast veel creativiteit onder de inschrijvers met

namen zoals ‘Je veux sur tête un tapis chambrère’, naar de

vrij-vertaalde hit van de Entertrainer Barry Hughes, ‘FC

Linksbuitenadem’ en ‘de Raggende kuitenbijters’.

De tussenstanden beloofden een spannende ontknoping,

want het lag on-tie-ge-lijk dicht bij elkaar … Richting

middernacht, toen de stofwolken waren opgetrokken,

werden maar liefst drie eindstanden opgemaakt.

Bij de VQ eindigde het team van ‘VC XL’ op de eerste

plaats, bestaande uit onze jeugdvoorzitter Marcel,

Gerard, Stefan en Chris.

Bij de MQ was de winst weggelegd voor ‘De Lange wit ut

antwoord wel’, met naast Eric ook Stan en Luc en Ludy

van Noort. Het team ‘Opvulling’, met Rene, Patrick,

Stefan, Roy en Vincent werd hier verdienstelijk tweede.

Ook werd er een klassement bepaald met de Overall-

scores van beide quizzen. Hier was de derde winnaar van

deze avond het team ‘De twee op trektocht en andere

verhalen uit den natten doosch.’. Dit team, bestaande uit

Michel, Witte, Vaal, Toon en Nold, had dankzij een nipte

tweede plaats bij het voetbalgedeelte en een derde plaats

met betrekking tot de muziekvragen het meest constant

gepresteerd over beide onderdelen samen.

Driewerf hoera dus, al hadden we eigenlijk alleen maar

winnaars dankzij het geweldige quizverloop van deze

avond.

Bij dezen nogmaals dank aan de helpers achter de

bar: Annie, Hans en Wim. 

Zie voor de volledige uitslag www.scelshout.nl.
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In het zonnetje: Lieke Klerks – Van Delft
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.

Ondertussen is Lieke al vele jaren te vinden op Sportpark

d’n Donk, zoals zo velen om gezellig een potje te

voetballen, maar heeft ze later ook interesse gekregen in

werkzaamheden rondom het voetbal. Ze weet zich als

vrouw prima staande te houden in het mannenbolwerk en

zo voor de belangen van het vrouwenvoetbal binnen SC

Elshout op te komen.

Hoe ben je bij SC Elshout betrokken geraakt?
Ruim tien jaar geleden zat ik op tennis en ik wilde graag

een teamsport gaan doen met vriendinnen. We kozen

ervoor om te gaan voetballen. De meeste woonden niet in

Elshout maar vanwege onze vriendjes waren we

regelmatig in Elshout te vinden. Uiteindelijk was er veel

animo en zijn we gelijk met een heel team gestart. 

Waarom ben je vrijwilliger geworden bij SC
Elshout?
Een club als SC Elshout kan niet bestaan zonder

organisatie of met alleen betaalde krachten, daar is

simpelweg onvoldoende budget voor. Omdat ik het

belangrijk vind dat SC Elshout een mooi clubje blijft draag

ik graag mijn steentje bij. 

Wat heb je allemaal gedaan aan vrijwilligerswerk
voor de club?
Ik ben een aantal jaar geleden gestart in de Commissie

Voetbalzaken, het damesvoetbal werd een serieuze en

blijvende afdeling binnen de vereniging. Daarom is het

belangrijk dat er iemand het damesvoetbal vertegen-

woordigd in de commissie. Iedere maand vergaderen we

over de actuele zaken en we helpen het bestuur jaarlijks

bij het indelen van de elftallen. Ook verzorg ik samen met

Ad v.d. Aker het leidersoverleg. 

Wat vind je zo leuk aan het vrijwilligerswerk dat je
doet voor ons clubke?
Mijn collega’s bij de commissie natuurlijk! Wat wel grappig

is dat de mannen van middelbare leeftijd (ik noem geen

namen) in de commissie naar de vergadering komen met

grote mappen vol uitgeprinte e-

mails. Als ze de agenda vergeten

zijn te printen dan wordt er nog

snel een kopietje gemaakt. Daar

hebben ze een I-Pad of laptop voor

uitgevonden ;-). Sinds kort hebben we

wel een WhatsApp groepje, we komen er

wel. 

Wat zijn je leukste ervaringen/anekdotes?
Wat ik vooral heel erg leuk vind is de ontwikkeling die we

met het damesteam hebben doorgemaakt. Jaren geleden

toen we echt nog niet konden voetballen, waren we blij

met de kleinste successen, zoals onze eerste corner in een

wedstrijd, de eerste penalty en de eerste keer dat we niet

verloren hadden. Die mooie momenten werden dan ook

groots gevierd. We zijn uiteindelijk twee keer kampioen

geworden, wat waren we trots (en dronken). Nog steeds

zijn we erg goed in een feestje bouwen. Jaren geleden

grepen we iedere gelegenheid aan, zo kan ik me nog een

memorabele sinterklaasavond herinneren (jij ook Hans?)

of de weekendjes weg wanneer de vloer de eerste avond

al besmeurd was met drank, chips en af en toe een beetje

kots. Tegenwoordig zijn we netjes en beschaafd, behalve in

het eerste weekend van september, tijdens ons jaarlijkse

voetbalweekend. Dan mogen we weer aan de lampen

hangen, op de bar dansen, bierelieren en afsnacken bij de

lokale mediterraan. 

Wat zou je willen meegeven aan de leden?
In het begin van onze voetbalcarrière heeft de club

behoorlijk moeten wennen aan damesvoetbal. Nu is het

wel duidelijk dat we met twee dameselftallen niet meer

weg te denken zijn. Damesvoetbal hoort bij SC Elshout, ik

hoop dat het meisjesvoetbal in de toekomst ook een

mooie plaats krijgt binnen de club. Gelukkig kunnen steeds

meer meisjes dromen van een carrière als profvoetbalster,

dat hebben we te danken aan de oranje vrouwen. Wie

weet is de Elshoutse Lieke Martens al wel geboren, dat

zou toch prachtig zijn!

Aan wie zou je het zonnetje willen doorgeven?
Toon Kuijpers, al vele jaren een betrouwbare leider van

ons team.

Lieke, als club zijn we heel blij met jouw inzet en we
hopen elkaar nog lang tegen te komen.
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Verjaardagen 
De afdeling voetbal feliciteert de volgende jarige leden

24 november Siem van den Brandt

24 november Tessa van Delft

25 november Johan de Haan 

25 november Bjarg van der Staak

26 november Rob Bechtold

26 november Stan Muskens

26 november Casper Verhoeven

28 november Remco van den Hooven

30 november Moos van Hoften

1 december Guido Smits

3 december Luc Smits

9 december René Damen

9 december Friedy van Engelen

9 december Willem Schellekens

9 december Koen Smits

10 december Bram de Kort 

10 december Antoine Kuijpers

10 december Jos Muller

10 december Mies Ossenblok 

11 december Dennis de Gouw

12 december Sam van Bokhoven 

13 december Willem van Baaijen

14 december Remco van Baaijen 

15 december Patrick Buijs

15 december Piet de Man 

15 december Gertj-Jan de Wit

16 december Tom Schwartzmans

17 december Kees van Bladel 

17 december Rinie Fitters

17 december Sophie Mommersteeg

17 december Jessica de Wilt

20 december Wessel van Delft 

24 december Job Simons

25 december Jan-Willem van Bokhoven 

25 december Siem van Hulten

25 december Max van Keulen

25 december Tonnie Vermeulen

26 december Diedi Muller

26 december Youri Sterk

27 december Charlie Lisay

28 december Pleun van Venrooij 

29 december Michel van Dijk

30 december Mandy Timmermans

31 december Yavi van Berkel

31 december Willem Jongen

Unieke SC Elshout voetbal sportplaatjesactie

Hier wilt u gezien worden!
Beste Leden, 

Belangrijk!
In het voorjaar van 2020( aanvang 18 maart) organiseert

SC Elshout in samenwerking met Jumbo Drunen een

voetbalplaatjesactie. Alle leden van onze vereniging

worden op de foto gezet voor een gepersonaliseerd

voetbalplaatje, waarmee uiteindelijk een supermooi

verzamelalbum van onze vereniging wordt gemaakt.

Super gaaf dus!

Om een verzamelalbum van onze geweldige vereniging te

maken hebben we jullie toestemming nodig voor het

gebruik van alle foto’s waar jij herkenbaar op bent. Sinds

de AVG-wetgeving van kracht is gegaan staat jullie privacy

centraal. Het enige wat jij (indien je 16 jaar of ouder bent)

of jouw ouders hoeven te doen is eenmalig toestemming

geven via de volgende link: 

https://bmcc.nu/MyClubStars-toestemming-scelshout/.

Deze link zal binnenkort via mail/app door worden

gestuurd. Zet de handtekening vóór 6 december.

Let op! Het zetten van de handtekening is vereist
voor deelname aan de voetbalplaatjesactie. 
Het bestuur

Alcohol en drugs:
Maandag 11 november jl. is een grote delegatie

(burgemeester, wethouder en 4 ambtenaren) van de

gemeente Heusden op de Algemene Leden Vergadering

van de omni SC Elshout aanwezig geweest. Zij kwamen

praten over het onderwerp “Alcohol en Drugs". Dit

onderwerp staat hoog op de prioriteitenlijst van de

gemeente en daar wordt hoog op ingezet! Met de

aanwezigen (vertegenwoordigers/bestuur van alle

afdelingen van SC Elshout) is een open en levendige

discussie gevoerd waarbij praktijkvoorbeelden met elkaar

gedeeld zijn. De gemeente gaat de komende jaren

strenger toezien op handhaving. Maar meer nog gaat de

gemeente zich toeleggen op preventie. Er is daarom met

elkaar afgesproken dat de SC Elshout (en alle andere

sportverenigingen in Heusden) ruim aandacht gaan

besteden aan het onderwerp “Alcohol en Drugs”. Dit

met als voornaamste doel om vervelende, maar vooral

verkeerde, gevolgen van alcohol- en drugsgebruik (misbruik)

onder jongeren en jong volwassenen te voorkomen.

Onze sportvereniging ondersteunt een gezonde

levenswijze door het aanbieden van beweging (sporten)

en gezelligheid (saamhorigheid). Drugs (in z’n algemeen-

heid) en alcohol onder de 18 horen daar niet in thuis!

Caspar van den Brandt,
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Van de bestuurstafel (november 2019)
Speciale training op 3 januari 
Op vrijdagmiddag 3 januari houden we weer een speciale

training voor onze leden in de sporthal in Drunen. De

juiste tijdindeling voor deze middag komt nog, maar het

betreft de teams B, D, E en F die we uit zullen nodigen.

Dus neem 3 januari na de middag op in je agenda;

binnenkort hoor je hier meer over.

Nieuwe leden 
In november zijn er de volgende leden bijgekomen: 

Bo Willemse bij de F jeugd 

Bibi Sterk bij de F jeugd 

Linda van Beurden als nieuw bestuurslid 

Wij wensen deze nieuwe leden een hartelijk welkom in

onze club en hopen op een sportieve tijd.

Sport- en speldag op 28 december in Dillenburcht 
Op 28 december is er weer een sport- en speldag 

‘s-middags in sporthal Dillenburcht. 

Het is bedoeld voor de D en E jeugd van de verenigingen. 

Minerva, Avanti en Elshout Handbal.
Het zal dit jaar een gecombineerde sport- en speldag zijn,

vorig jaar was het apenkooien.

Deze groepen horen hier binnenkort meer van.

Kerst-Inn en Nieuwjaarsreceptie 
Op 19 december is er weer de Kerst-Inn en op 2 januari

de Nieuwjaarsreceptie in de kantine op het sportpark.

Noteer in de agenda en we zien jullie gaarne voor een

gezellige avond.

Clubkascampagne
SC Elshout heeft afgelopen week bezoek gehad van de Rabobank De Langstraat inzake de Clubkas Campagne.

Maar liefst € 2.076,24 is er opgehaald door de vele stemmen die we hebben ontvangen. Hartelijk dank voor het stemmen

allemaal!
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Graag 

verzorgen 

wij uw 

gourmet-

en steengrill-

schotels.
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Afgelopen zaterdag de presen-

tatie van de nieuwe sponsors op

onze goalverkleiners. We

mochten Stickers and stuff

Goededag, Hopsa en Robert Klijn

bedanken voor deze sponsoring.

Dus Saskia, Mirjam, Linda en

Robert bij deze bedankt.

Goalverkleiners

Vrijwilligers

Onze vrijwilligers, we kunnen niet zonder. Geen

wedstrijd zonder scheidsrechter. In de week van de

scheidsrechters hebben we de fluiters van ons

thuisweekend maar eens verrast met een leuke beker.

Nogmaals bedankt!!  
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15 november Debby van Oorschot

17 november Lia Pulles

18 november Cindy van den Hooven 

19 november Rianne van Bladel

20 november Dian van Wanrooij

21 november Angela Albers

21 november Lot Van Bokhoven

23 november Ilse van Noort

3 december Anouk van Sambeek 

8 december Mala Aerts

8 december Kitty Ansems

14 december Ed van Delft 

14 december Yvonne van Rooij Smits

19 december Natasja van den Nieuwenhuijzen-Ververs

21 december Gerard Beekmans

23 december Eefje Groenendaal

25 december Henriette van Noort-van Iersel

25 december Yfke Pullens

29 december Fleur van Sambeek 

29 december Jeanne de Man 

Verjaardagen november-december

Zondag 13 oktober, Elshout DS4 – Tremeg DS2
Deze week weer een thuiswedstrijd, de foto’s in de

groepsapp op zaterdagavond gaven niet zo veel moed, de

dames in Dirndl jurkjes op een Oktoberfest…. Gelukkig

waren we pas als laatste team ingepland, dus was het

14.00 uur dat we verzamelden in de sporthal. Konden we

nog mooi even ons DS1 team aanmoedigen. Iedereen

oogde toch fris en fruitig dus mijn angst bleek ongegrond,

we konden er tegenaan! Met 4 wissels op de bank

konden we ook veel rustmomenten voor iedereen

inbouwen, dat was lekker! De 2e helft waren we met 1

minder, maar ook 3 wissels is best een luxe.

De zaal was warm, zeker voor onze dames. Omdat ze

nog buiten trainen is elke week het verschil erg groot. Ik

zag er sommige zweten waarbij ik dat nog nooit eerder

had gezien. Haha dat laatste kwam ook door de goede

inzet, na de overwinning van vorige week waren we

natuurlijk op zoek naar meer!

Wist je trouwens hoe Tremeg onze tegenstanders van

vandaag aan hun clubnaam komt? Haha, ze komen uit

Gemert en hebben dat dus omgedraaid…. Ik had het nog

nooit gehoord.

De scheids had geluk, het was namelijk de week van de

scheidsrechter, SC Elshout zet dan ook graag de

scheidsrechters in het zonnetje, dus deze keer kregen ze

allemaal een mooie mok, als bedankje voor hun toch ook

vaak ondergewaardeerde baantje. De dames die de

scheidsrechters plannen hadden alles geregeld, ze hadden

aan Gerard de Wit gevraagd of hij de beker even aan

onze aanvoerder wilde geven, zodat wij tijdens het

begroeten deze aan de scheidsrechter konden

overhandigen. Haha wat denk je, 3 keer raden wie onze

scheidsrechter was……Inderdaad Daniek kreeg de beker

van Gerard en overhandigde deze, begeleid met een

mooi woordje voor de scheidsrechter, weer aan Gerard.

Hij was onze scheids namelijk, uiteraard was Gerard blij

verrast met de attentie!

Helaas hadden we vandaag onze dag niet, veel ongelukkig

aangespeelde ballen die net over de zijlijn of bij de

tegenstanders eindigden. Tremeg stond vrij star op de

cirkel te verdedigen (6-0 verdediging), om daar doorheen

te breken moet je snelheid in de bal kunnen brengen om

wat gaten te trekken. Dit lukte dus niet en daardoor was

het scoren weer het grote probleem. Wat ik leuk vind om

te zien is dat we wel steeds meer doelpuntenmakers

hebben, iedereen gooit op de goal en hierdoor zie je dus

ook dat meer verschillende dames het lukt om te scoren.

Uiteindelijk wisten we toch zo’n 11 keer de bal achter de

keeper te krijgen, de topscorer heb ik 3 keer aangevinkt

dus een grote verscheidenheid aan doelpuntenmakers

deze keer! Ondanks de goede inzet en de vooruitgang die

we elke week boeken, werd deze wedstrijd verloren, de

eindstand werd 11-26 een aardig verschil wat je tijdens

de wedstrijd niet zou zeggen omdat het toch aardig gelijk

op leek te gaan. 

Hans.
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03-11-2019 Elshout DS4 – Lido DS2
We hadden na de herfstvakantie niet meer gespeeld, de

wedstrijd van vorige week werd namelijk verzet. De

dames hadden er dus weer zin om lekker een potje te

handballen. Dit seizoen mag ook DS4 de wedstrijdbal

laten sponsoren!! Goed idee, elke thuiswedstrijd wordt

de bal gesponsord waarbij de sponsor bedankt wordt

door ons en genoemd wordt in een stukje op Facebook.

Dus goedkope reclame! Deze week was Groenendaal

Verhuur de eerste wedstrijdbalsponsor, we hopen dat er

nog veel zullen volgen! Indien iemand interesse heeft om

ons te sponsoren kan hij contact opnemen met een lid

van ons team, we zullen dan de juiste personen koppelen

en een en ander afwikkelen, ben er snel bij want ons

aantal wedstrijden thuis is natuurlijk beperkt!

Terug naar de wedstrijd van vandaag, waar we dus zin in

hadden. Maureen heeft afscheid genomen van ons, ze gaat

het handballen weer bij DS2 oppakken, succes Maureen!!

Ook waren er een paar afmeldingen en moesten een

paar meiden door een etentje eerder weg. Hierdoor

kwamen we wat dun in de wissels te zitten dus hebben

we kunnen regelen dat er iemand van Dames A wilde

meespelen. Demi bedankt voor je aanbod! De scheids

was Ed, onze trainer dus konden we snel aan de gang, de

wedstrijd voor ons van DS1 was iets later dan gepland

gestopt dus liep het schema al een beetje uit.

We startten voortvarend want de eerste goal was

gewoon voor ons! Haha, dat ging lekker. Lido was ook

wat verbaasd en kwam niet echt op gang, waardoor wij

lekker mee konden doen. In de rust was de stand 7-8 pfff

wat een spanning. Wel even wennen voor ons hoor, we

spelen ineens wedstrijden waarbij we ook meedoen en

niet snel tegen een torenhoge achterstand aan kijken.

Hierdoor worden we soms zelfs fanatiek, waardoor

deze achterstand al als een teleurstelling gezien werd.

Tijdens de rust dus even besproken, dat we ons eigen

spelletje moeten blijven spelen en daar horen ook soms

wat knullige ballen bij. We kregen een paar 7 meters en

een nieuwe penalty-killer stond op! Daniek nam er 3 en

scoorde ze gewoon ook alle 3, tegen de zeer ervaren

keeper een knappe prestatie. De tweede helft liep zoals

de eerste tot ongeveer 15 minuten voor tijd de

vermoeidheid wat op ging spelen. De dames klaagden

ook wat over de hitte in de zaal en de zuurstof zou op

zijn omdat we als laatste team na al heel wat wedstrijden

speelden. Ons voorstel zou zijn, om tussen de

wedstrijden in, de zaal wat te luchten (deur open) zodat

er frisse koele lucht naar binnen kan, wellicht kunnen we

hier eens naar kijken. Lido trok ondanks de warmte nog

even door en scoorde in korte tijd een aantal goals.

Uiteindelijk werd de uitslag 14-20, een super eindstand,

waar we gewoon trots op moeten zijn! En dat zijn we

natuurlijk ook. Volgende week een uitwedstrijd, kijken of

we de stijgende lijn door kunnen zetten. Hans



8 na de eerste 15 minuten.

Daarna begon het tij te keren, de wedstrijd werd harder

en Aristos kwam puntje voor puntje dichterbij. Waarbij

de scheidsrechter iet wat dubieuze keuzes maakte.

In de 2e helft bleef het een knokken voor ieder punt,

waarbij het niet hielp dat de Dames twee penalty’s miste.

Al met al een fanatieke pot die is geëindigd in een 16 –

16 gelijkspel. Het eerste punt is binnen maar het hadden

er meer kunnen zijn.

Op naar de eerste winst op zondag 10 november!
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Elshout DS3 - Handbal Someren
Zaterdagavond om 19.00 uur verwelkomden de pitbulls

van Dames 3 de dames van handbal Someren in de

prachtige Dillenburcht. Met het avondeten net achter de

kiezen en de gesponsorde wedstrijdbal van Pak een Mat

gingen we vol strijdlust van start. In het begin ging het nog

redelijk gelijk op, maar op een gegeven moment wist de

watervlugge cirkelspeelster van Someren er telkens

doorheen te prikken. Met wat schakelen in de

verdediging kregen we het uiteindelijk goed dicht. Helaas

was dit pas aan het einde van de wedstrijd. De opgelopen

achterstand was helaas niet meer in te halen en met een

score van 12-17 op het grote zwarte bord werd de

wedstrijd door onze Jos afgefloten.

Geen winst dus deze keer helaas, maar gelukkig wel het

bitterballenquotum gehaald. Deze ballen gingen er

wonderbaarlijk genoeg beter in dan de ballen in de

wedstrijd...

Op naar de volgende wedstrijd!

Aristos Dames 2 – SC Elshout Dames 3
Vol vertrouwen vertrok de Dames 3 op zondagochtend

27 oktober om de eerste punten van het seizoen binnen

te gaan slepen. De tegenstander deze vroege ochtend

was de Dames 2 van Aristos. Een fanatiek en

geroutineerd team dat altijd garant staat voor een goede

pot handbal.

Met een wedstrijdbal gesponsord door de Regiobank

Elshout waren de dames er klaar voor. Ze begonnen de

wedstrijd sterk, goede aanvallende acties en sterk

verdedigend. De communicatie liep goed en de ballen

kwamen aan. Dit resulteerde in een mooie voorsprong 3-
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Verjaardagen gym
In de maanden november-december 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

22 november Petuel Zessen

12 december Jessie van Kuijk

16 december Stef van Heeswijk

25 december Cindy van Dijk

29 december Annemiek Verhoeven

31 december Yavi van Berkel

Kinder -EHBO cursus

Zaterdag 9 november hebben Dana en

Fenna een cursus kinder-EHBO gevolgd.

Deze werd gegeven in Hedel. De cursus

duurde een hele dag, waarbij ze zowel

theorie- als praktijkles kregen.

Beide dames hebben hier heel veel

geleerd en bovendien ook nog een

certificaat behaald!

Proficiat dames!
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Kantinediensten
Week 48: Kantinedienst: Jos van den Hoven van zondag 24 t/m zaterdag 30 november

Week 49: Kantinedienst: Gerard Verhoeven van zondag 1 t/m zaterdag 7 december

Week 50: Kantinedienst: Albert van der Sanden van zondag 8 t/m zaterdag 14 december

Week 51: Kantinedienst: José van Uden van zondag 15 t/m zaterdag 21 december

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 1 december Jos van den Hoven Els Klerks

maandag 2 december

dinsdag 3 december

woensdag 4 december

donderdag 5 december 19.30-eind Els Klerks Jos van den Hoven

vrijdag 6 december

zaterdag 7 december Bianca van Dijk Jos van den Hoven

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 8 december Bianca van Dijk Els Klerks/Nicole van Hulten

maandag 9 december

dinsdag 10 december

woensdag 11 december

donderdag 12 december 19.30-eind Nicole van Hulten Yvonne van Rooij

vrijdag 13 december

zaterdag 14 december Marion Verdijk

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 15 december Annie van Hulten Jos van den Hoven

maandag 16 december

dinsdag 17 december

woensdag 18 december

donderdag 19 december kerst-in Annie van Hulten Marinus Muskens

vrijdag 20 december

zaterdag 21 december Annie van Hulten

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 24 november Annie van Hulten Arjen vd Assem/Jos vd Hoven

maandag 25 november

dinsdag 26 november

woensdag 27 november

donderdag 28 november 19.30-eind Marinus Muskens Geraldine Kwetters

vrijdag 29 november

zaterdag 30 november Marion van Dijk



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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