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Algemeen Bestuur
“Soms zit het mee en soms zit het tegen”. Een regelmatig

gehoorde kreet in het dagelijks leven. Het is een kreet die

op heel veel onderwerpen van toepassing kan zijn. Het is

niet erg als dit gezegd wordt tijdens of na een wedstrijd.

Daar komen we wel overheen. In de sport spelen diverse

factoren mee die er voor kunnen zorgen dat iets meevalt

of tegenvalt ...! Het weer, de tegenstander, de

scheidsrechter en niet in de laatste plaats jijzelf! Dat zijn

allemaal factoren die er voor kunnen zorgen of iets

“meevalt” of “tegenvalt”! Een ding daarvan heb je in

ieder geval wel zelf in de hand en dat is .....”Jijzelf”! Zorg

er daarom in ieder geval voor dat je, in het belang van

jezelf en je teamgenoten, er zelf alles aan doet om je

teamgenoten maar vooral jezelf niet teleur te stellen!

Echter ..... als het gezegde “soms zit het mee en soms zit

het tegen” op iemands gezondheid slaat dan wordt het

een andere grootheid. Een grootheid die niet te

vergelijken is met mijn bovenstaande tekst over wanneer

iets meezit of tegenvalt in de sport ......! Zeer recent

hebben we als SC Elshout familie afscheid moeten nemen

van een groot clubman! 

“Soms zit het mee en soms zit het tegen ........”. Met veel

respect ....Rust zacht Sjaak!

Caspar van den Brandt,

Voorzitter omni
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Toernooien 2020 SC Elshout voetbal

• Stratentoernooi op Hemelvaartsdag 21 mei.

Net als voorgaande jaren bestaat het stratentoernooi uit voetbal en jeu de boules. Ook dit jaar mogen weer

ex-Elshoutenaren meedoen met de straat waar zij laatst woonden voordat zij uit Elshout vertrokken. Ook

mogen dit jaar wederom dames zich opgeven voor het voetbal. De afgevaardigden van de straat zullen weer

benaderd worden door iemand van de toernooicommissie. Deelnemers moeten wel in de straat wonen, danwel

hebben gewoond.

• Familie/Vriendentoernooi op Zondag 14 juni.

Naast families mogen er weer vriendengroepen inschrijven en meedoen. Allen die eerder deelnamen zullen

binnenkort worden uitgenodigd. Mocht je geïnteresseerd zijn om met je familie of vriendengroep mee te doen,

en je hebt nog niet eerder meegedaan, kun je contact opnemen met iemand van de toernooicommissie. Wel is

als regel gesteld dat ten minste 1 persoon van het team lid moet zijn van SC Elshout, dan wel een binding

hebben met SC Elshout.

• Onderling toernooi/afsluiting op donderdag 4 juni.

Ook dit jaar willen we weer een onderling toernooi organiseren. De opzet zal hetzelfde zijn als voorgaande

jaren. In april zullen de teams benaderd worden voor de opgaves.

De Toernooicommissie: 

liefst 9,54 doelpunten per wedstrijd.

Het is dit jaar 40 jaar geleden en voor de 39ste keer

uitgereikt.

q De jeugdtoto is weer van start en daarmee halen we

ieder jaar een mooi bedrag op. Het is in zijn geheel

bestemd voor de afdeling jeugd. Zij zijn onze

toekomst en daarom vraag ik u om zoveel mogelijk

lootjes te kopen en/of verkopen. De jeugd is hier

erg mee geholpen.

q Als laatste deze keer de uitnodiging voor de

jaarvergadering. Op 22 oktober staat die gepland.

Bent u ook benieuwd naar de financiële afwikkeling

van het afgelopen jubileum jaar of wilt u weten wie

er een speldje krijgen of wie de nieuwe

verenigingsman/vrouw wordt, kom dan gerust! ik

hoop jullie dan te mogen begroeten.

Frie

Van de bestuurstafel (oktober 2019)
q Op 18 september bereikte ons het bericht dat ons

Lid van verdienste Sjaak Moonen is overleden. We

wisten dat het met Sjaak niet zo goed ging, maar als

het droevige bericht dan toch komt dan schrikken

we en betuigen wij onze innige deelneming. Op

gepaste wijze en in lijn met de wil van Sjaak hebben

we met heel de club hier bij stil gestaan. Wij

verliezen in Sjaak een echte clubman, een echte

vrijwilliger. Wij wensen de familie veel sterkte toe

met dit verlies.

Elders in dit blad ziet u een in memoriam

q De Miky van Dommelentrofee hebben we op

donderdag 19 september uitgereikt. In een volle

kantine heb ik eerst stil gestaan bij het overlijden

van Sjaak en daarna heeft Hein van Dommelen

(vader van Miky) de bekers weer uitgereikt. Bij de

senioren het 2de met 2,86 doelpunten gemiddeld

per wedstrijd, bij de junioren waren dat de Jo17-1

met 3,90 doelpunten per wedstrijd en bij de pupille

, ongehoord maar waar, de Graafschap met maar
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Jeugd
Jeugd Jeugd

Jeugd Uit de jeugdhoek
door de jeugdvoorzitter

Beste allen,

Enkele maanden terug is het jeugdbestuur benaderd door

de plaatselijke investeerder Piet Boer. Tijdens een prettige

kennismaking in brasserie de Ploeg te Herpt heeft de

heer Boer, groot geworden met het recyclen van

puntzakken friet tot vrolijke feestvlaggen, zijn plannen uit

de doeken gedaan. Naast het overdekken van het

hoofdveld op Den Donk, het aanbrengen van

regendouches in plaats van de gedateerde douche-

koppen, het ophalen van jeugdspelers met een huifkar,

een fusie met onze afdeling tennis en een maandelijkse

onkostenvergoeding per bestuurslid, wordt er ook

gedacht aan het per speler beschikbaar stellen van een

zuurstoftent om de prestaties te verbeteren. Ondanks de

aanvankelijke twijfel van onze kant, leidde met name het

voornemen om onze clubkleuren te wijzigen in roze geel,

analoog aan het bedrijfslogo van onze investeerder, tot

veel enthousiasme. De komende periode zullen de

gesprekken worden vervolgd en de details worden

uitgewerkt. Het streven is om binnen 5 jaar met alle

jeugdteams op landelijk niveau te spelen, zonder hiervoor

spelers van buitenaf aan te trekken. Hiertoe zal Dennis

Bergkamp, na zijn vertrek bij Ajax actief als jeugdopleider,

zich voor vier dagen per week als techniektrainer aan de

club verbinden. Om de deal over de streep te trekken

vragen we alle leden om onze investeerder de komende

periode met alle egards te behandelen en is de

bestuurskamer niet langer beschikbaar vanwege

verbouwing tot kantoor voor de heer Boer. We hopen op

een positieve afloop en zullen u op de hoogte houden.

5

Jullie zullen begrijpen dat bovenstaand bericht fictief is.

Maar soms is het leuk om te dromen van onbeperkte

middelen en grote sportieve prestaties. Maar dromen zijn

bedrog en de werkelijkheid valt vaak tegen. Laten we blij

zijn met wat we hebben: een gezellige, sociale en

bruisende vereniging waar plaats is voor iedereen die zich

onze normen en maten voldoende wil aanmeten.

De afgelopen periode hebben we nog diverse

aanmeldingen gehad. Het betreft veelal spelers van

omliggende clubs, die om uiteenlopende redenen SC

Elshout als een goede (betere) plek voor het uitoefenen

van hun hobby zien. Welkom allen!

Op 28 oktober vindt onze jaarvergadering weer plaats. Ik

roep iedereen op om hier aanwezig te zijn, je stem te

laten horen, de (financiële) gezondheid van de club te

volgen en elkaar te ontmoeten. Op 30 november komt

de Sint op bezoek bij onze F pupillen en op 27 december

is ons traditionele zaalvoetbaltoernooi.

Veel (sport)plezier!

Groet, Marcel
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In memoriam

Op 18 september bereikte ons het droevige bericht van het overlijden van

Sjaak Moonen

Hij overleed in de leeftijd van 70 jaar.

In totaal was Sjaak 44 jaar lid van SC Elshout waarvan hij 41 jaar lang diverse

kaderfuncties heeft bekleed.

Voor velen van ons herinneren we Sjaak als een vaste persoonlijkheid op de

zondagmorgen op de club. Hij zorgde ervoor dat alles klaar stond en geregeld

was. Hij heeft echter nog veel meer gedaan voor onze club. Zo moet je denken

aan kleedkamers schoonmaken, consul, leider en trainer van diverse seniorenteams,

waarbij het studententeam een hele bijzondere was, scheidsrechter, hulp bij diverse

verbouwingen en niet te vergeten een vaste waarde van de woensdagmorgenploeg.

Terecht dan ook dat Sjaak dit voorjaar benoemd werd tot Lid van verdienste van

SC Elshout.

Vanuit de diverse elftallen is er een trofee aan Sjaak gegeven, de Sjaak

Moonentrofee, welke jaarlijks zal worden uitgereikt. Op deze wijze blijft hij in onze

herinnering en verbonden aan de club.

Sjaak bedankt voor al die jaren tomeloze inzet.

Namens de gehele voetbalvereniging SC Elshout wensen wij zijn vrouw Ria, hun

kinderen, kleinkinderen en verdere familie veel sterkte toe met dit grote verlies.

Bestuur SC Elshout
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In het zonnetje: Ron van Hulten 
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?
Dat is een lang verhaal!

Als kind zijn wij (broer, zus en ikzelf )vroeger van huis uit

bekend geraakt en groot gemaakt in de sport tafeltennis.

Aldoende aan de keukentafel is het spelletje bijna letterlijk

‘met de paplepel ingebracht’. Binnen ons gezin draaide en

stond bijna alles in het teken van dorpsvereniging TTVE. 

Maar net als vele leeftijdsgenoten van mij is het voetballen

al vroeg in de genen gekropen toen we vroeger na

schooltijd op ’t veldje wedstrijdjes deden. Aan de ene kant

van het veld fungeerden 2 jassen als doelpaal en aan de

andere kant een boom en een jas. Er werden teams

gekozen door vooraf voetstappen af te treden en diegene

die uiteindelijk bovenop kwam, mocht beginnen met

kiezen wie hij in zijn team wilde. Maar in de weekenden

had tafeltennis de bovenhand. Er werd door ons vader en

vele andere vrijwilligers veel tijd en energie in ons

ingestoken wat uiteindelijk zijn vruchten deed afwerpen.

Landelijk op hoog niveau tafeltennissen, deelname

interland Nederland-België en voorronden spelen voor

Jeugd Olympische Spelen op Papendal. Het spel was

super! Maar met de strikte regels die hiervoor in acht

moesten worden genomen, omdat ik graag een centje

wilde bijverdienen om in de weekenden uit te kunnen gaan

en al mijn vrienden die voetbalden mij vroegen om ook te

gaan voetballen, heb ik op 17 jarige leeftijd de overstap

gemaakt naar de A jeugd van SC Elshout. Dat was het

begin van mijn voetbalcarrière…….!

Waarom ben je vrijwilliger geworden bij SC
Elshout?
Jaarlijks had ik te kampen met terugkerende klachten aan

mijn achillespees. Telkens na een wedstrijd gespeeld te

hebben was ik met rusten net op tijd hersteld om de

volgende wedstrijd aan te gaan. Zelfs in het dagelijks

functioneren had ik er veel last van. Daarop heb ik toen op

doktersadvies besloten om het wat rustiger aan te doen.

Om te voorkomen dat ik minder betrokken ging raken bij

het voetbalspel en mijn vrienden/elftal ben ik samen met

Wim de man het toenmalige 3de gaan coachen.

Wat heb je allemaal gedaan aan vrijwilligerswerk
voor de club?
Mijn vrijwilligerswerk begon nog een aantal jaren daarvoor

als trainer van het toenmalige

dameselftal. Een zekere Lucas

Couwenberg (Cadalora) was

trainer van het dameselftal. Na een

aantal jaar bleek dit moeilijk te

combineren met zijn dagelijkse

werkzaamheden waardoor er vervanging

nodig was wanneer hij niet op tijd op de training aanwezig

kon zijn. Jaren daarna ben ik leider van het 3de (het huidige

5de) geworden en tot de dag van vandaag gebleven.

Wat vind je zo leuk aan het vrijwilligerswerk dat je
doet voor ons clubke?
De binding met “de club” en de andere (kader)leden, met

vele andere vrijwilligers iets bijdragen waardoor ons

clubke dat is wat het nu is en waar wij allen trots op

mogen zijn. Én natuurlijk de jaarlijkse vrijwilligersavond!!! 

Wat zijn je leukste ervaringen/anekdotes?
Kampioenschap met het 3de in 2009! Het was een bizarre

competitie. Een 3-tal verenigingen die uiteindelijk om de

kampioenstitel streden. En gestreden werd er! Bij een 0-1

stand gestaakte wedstrijd met nog 12 minuten op de klok

tegen naaste concurrent Vlijmense Boys. Dit moest later

ingehaald worden waarin we na 3 minuten voetballen op

0-2 achterstand kwamen. Door het geloof en onze

veerkracht wisten we de eindstand alsnog in een gelijkspel

te beëindigen en daarmee in de race te blijven om die

felbegeerde titel. Dit betekende wel dat we alles moesten

blijven winnen, zelfs de laatste wedstrijd tegen andere

concurrent Haarsteeg. Bij winst Haarsteeg, was Haarsteeg

kampioen. Bij gelijkspel was Vlijmense Boys kampioen.

Uiteindelijk wisten wij de wedstrijd naar ons toe te

trekken wat niet geheel zonder slag of stoot ging (bal op

de paal). Ofwel een bloedstollend einde tot in de laatste

minuten van de laatste wedstrijd. Daarna ging het

kampioensfeest helemaal los!

Wat zou je willen meegeven aan de leden?
De laatste jaren gaan de geruchten dat er in Elshout én

binnen onze vereniging drugs gebruikt en verhandeld

wordt. Aangezien wij een club zijn van jong en oud en waar

dus veel kinderen aanwezig zijn, zijn wij er met z’n allen

verantwoordelijk voor dat onze club, maar zeker ook onze

jeugd een “schone” toekomst hebben. Ik zie ook in dat het

moeilijk is om dit probleem te “tackelen” maar dat wil niet

zeggen dat wij dan hiermee onze koppen in het zand

moeten steken. Dit kan en mag niet getolereerd worden.

Daarom vind ik ook dat het bestuur hiertegen keihard

moet optreden zonder generaal pardon. “Dit hoort niet

binnen een dorpsvereniging en zeker niet binnen SC

Elshout”.

Aan wie zou je het zonnetje willen doorgeven?
Ik wil graag “het zonnetje” doorgeven aan Lieke van

Delft, onze lieftallige assistente van Ad v.d. Aker en

notulist van de leidersvergadering. 
9
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Verjaardagen 
De afdeling voetbal feliciteert de volgende jarige leden

17 oktober Pauline van der Lee

18 oktober Ellen de Vaan

19 oktober Henri Klijn

20 oktober Mike van Drunen

20 oktober Jordy Smits

23 oktober Ruben van Alphen

25 oktober Maarten Schoenmakers

26 oktober Jurgen Klerks

26 oktober Brit van der Sterren

27 oktober Joep Musters

30 oktober Sven Brok

30 oktober Gerard de Man 

1 november Luuk Frijters

1 november Chiel Meistrok

3 november Thomas Mulder

4 november Stan Lommers

4 november Marlies Mooyman

4 november Jelle Schoenmakers

6 november Casper van Delft

6 november Hans van Gestel

9 november Dennis Janssen

10 november Dion van Oorschot

11 november Joost van Delft 

14 november Martijn Klerks

16 november Sem van Delft

17 november Joost Smits

19 november Lars Findhammer

19 november Roel Pelders

20 november Sjoerd van Heesbeen 

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
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Van de bestuurstafel (oktober 2019)
Nieuwe leden 
Deze maand hebben zich de volgende nieuwe leden

aangemeld 

- Anouk de Kort bij de F jeugd 

- Lynn Schoenmakers bij de F jeugd 

- Britt Falier bij de B jeugd 

Wij wensen de dames veel plezier bij onze club 

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, F die we uit zullen nodigen. Dus

neem 3 januari na de middag op in je agenda, want

binnenkort hoor je hier meer over.

Jaarvergadering 
We hebben de 48e jaarvergadering gehouden op

maandag 23 september in de kantine van het sportpark.

De opkomst was niet groot, er waren maar

15 leden aanwezig. 

Na het welkomstwoord en voorlezen van

het algemeen verslag en het

scheidrechtersverslag zijn de financiën

voorgelegd aan de leden. Het financieel

verslag was vooraf gecontroleerd door 2

leden en na de presentatie en vragen

beantwoorden is het financieel verslag van

onze penningmeester goedgekeurd. 

Bij de bestuursverkiezingen konden Ed en

Wendy worden herkozen wat met algemene

instemming gebeurde. Henriette van Noort

is gestopt als secretaris en haar functie is

opgevolgd door Linda van Beurden. Lia

Pulles heeft aangegeven dat ze bij de

volgende jaarvergadering haar functie zal

neerleggen en dat hier een vervanger voor

moet komen. Lia regelt de

scheidsrechterzaken, begeleiding scheids-

rechtersindelers, bijhouden Handbal-

masterz en de invulling van de meimaand.

Gitte Lommers wil de meimaand gaan

regelen voor de club. Dus we zoeken iemand

die de overige taken overneemt.

Ook is het vrijwilligerspuntensysteem

uitgelegd door Inge en wijzigingen

aangegeven. Verder zal dit systeem het

komende seizoen weer worden gebruikt om

de vrijwilligerstaken in beeld te brengen en

elk kwartaal worden gemaild. 

Op de vergadering is ook gestart met het

opzetten van een comité voor het 50-jarig

bestaan in 2021. Hierbij hebben al een aantal

leden toegezegd om mee te helpen organiseren. 

Maar ook hier zoeken we nog leden voor om mee te

helpen met 50 jaar bestaan van onze club 

Jubilarissen 
Dit jaar hadden we 2 jubilarissen:

- 30 jaar lid Jolanda Hansen 

- 15 jaar lid Arianne Rombouts 

We bedanken beide leden voor hun trouwe lidmaatschap

en wensen hun nog veel handbalplezier bij ons toe.

Afscheid Henriette 
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van

Henriette. Na 13 jaar bestuurslid te zijn geweest, vond ze

het welletjes en wilde stoppen. Als dank voor haar inzet

in het bestuur, heeft ze een mooie bos bloemen en een

afscheidscadeau gekregen. 
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Dames 1 van SC Elshout, een pittige groep
Is dit soms lastig, ja.

Is dit uitdagend, zeg dat wel.

Is dit leuk, absoluut.

Als je ziet wat we bereikt hebben sinds ik het stokje heb

overgenomen, kunnen de dames best trots op zichzelf

zijn. Andere inzichten leiden nu eenmaal tot wat ongemak

en onbegrip in het begin.

Maar deze meiden zijn aan het groeien en groeien is met

vallen en opstaan. In onze oefenwedstrijden hebben we

het laten zien en nu in de 1ste competitiewedstrijd tegen

de Dames 1 van Groene Ster met een uitslag van 32-20

heel zeker. De meiden nemen hun verantwoordelijkheid

met elkaar en voor elkaar. Het team staat voorop. Een

van de meiden tijdens de 1ste helft werd wat hardhandig

geconfronteerd door de tegenstandster, waardoor de

gemoederen een beetje verhit raakte en uit eigen

beweging heeft zij zichzelf gewisseld om af te koelen in

belang van het team. Andere meiden kwamen op de bank

tot inzicht dat het wisselen moet zorgen voor een goede

balans op het veld en tijdens de rust werd dit met zijn

allen besproken  en meteen toegepast in de opstelling.

Dit is waar ik trots op ben, buiten het feit dat we de

wedstrijd winnen.

Mark

Quote
Ik heb geen excellente handbalmeiden, maar een

excellent handbalteam. Mark  
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proces van gewenning omdat dit een compleet ander spel

is. Deze spelvorm heeft een hoge loop- en balsnelheid

wat een goede conditie, inzicht en focus nodig heeft.

Langzaam groeide we terug in de wedstrijd wat

resulteerde in een uiteindelijke gelijkspel. De oefen-

wedstrijd van afgelopen zondag was uit tegen Dames 2

van Fortissimo, uitkomende in de 2de klasse in Cothen.

Dit pittoreske dorp is gelegen bij Wijk bij Duurstede.

Ook hier werden we meteen op achterstand gezet, mede

veroorzaakt door een sterke cirkelloopster van de

tegenpartij. Het was in het begin wennen aan de bal

omdat er met hars werd gespeeld. Een ervaring die onze

dames nog niet meegemaakt hadden. Dit leverde een

paar grappige momenten op met het afspelen of

proberen te scoren met de bal. Het gaf een hoop

frustratie, wat weer uitmondde in wat stevige uitspraken

tijdens de wedstrijd. Maar was dit de oorzaak, niet echt.

Een aantal dames heeft zaterdagnacht uitbundig gefeest

tot in de late uurtjes met natuurlijk wat alcoholische

versnaperingen. Als je dan speelt in andere omstandig-

heden met zoals bvt hars, dien je gefocust te zijn en dat

valt dan niet mee. In de 2de helft begon het wat beter te

lopen en we liepen de achterstand weer in. Dit werd

omgezet in een voorsprong, maar deze konden we niet

volhouden en de tegenstander kwam weer terug.

Uiteindelijk zijn op gelijkspel uitgekomen. De wil

is er en nu aan de focus werken, dan gaan we een

enerverend seizoen tegemoet.  
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Zwerfvuil

Zaterdag 5 oktober waren wij de meiden van de E1 voor het eerst aan de beurt om zwerfvuil te prikken. Iedereen had

er veel zin in, de zon scheen dus samen met Ed gingen we aan de gang. Toen we klaar waren kregen we een kop warme

chocolademelk. Groetjes de E1  

Focus

Een verslag over de laatste 2 oefen-wedstrijden. Op 8

september werd er in Die Heygrave tegen Dames 2 van

EHV Eindhoven, die in de 2de klasse uitkomt gespeeld.

Mede door het ontbreken van 2 speelsters en de onrust

die teweeg was gebracht door gewijzigde trainingstijden

voor het komend seizoen werden we meteen op

achterstand gezet. Onze 3-2-1 verdediging werd

vakkundig door de tegenpartij uitgespeeld, waarbij hun

rechtse hoekspeelster regelmatig tot scoren kwam. We

waren regelmatig te laat met ingrijpen en dit heeft alles

met focus te maken. In het begin liep ons 4-2

aanvalssysteem niet vloeiend. Natuurlijk is dit ook een



Onze laatste wedstrijd van de

veldcompetitie voor dit jaar. We

mochten naar HCW Wittenhorst, in

Horst (Limburg). Een uurtje rijden, dus

ondanks de schappelijke aanvangstijd

rond 12.00 uur moesten we nog op tijd

vertrekken. Ik had verkeerd gekeken en

ingeschat dat we nog langer moesten

rijden en daarna de vertrektijd nog wat

eerder gezet voor de zekerheid zeg

maar, al met al zouden we om 10.00 uur

verzamelen. Iedereen was er redelijk op

tijd. Imke had een supporter mee-

genomen die ook als chauffeur dienst

deed. Verder reed Daniek en Anouk

(met de weer gerepareerde bus).

Na een ontspannen ritje kwamen we

aan bij de sporthal van HCW, ze bleken

geen buitenveld te hebben dus werd de

wedstrijd binnen gespeeld. In de

kleedkamer vroegen we ons af wie de

tas met de shirts eigenlijk meegenomen

had. En ja, je raadt het al eentje werd een

beetje rood en giechelig…..tas stond

nog netjes thuis in Elshout. We waren dan wel op tijd,

maar iemand laten rijden vanuit Elshout zou te lang

duren. Er moest een plan B komen. Niemand had zelf een

broekje bij zich, en ook geen shirt natuurlijk. Ik zag ons al

gaan. Sommigen in een lange trainingsbroek, anderen in

een rokje. Degene die het probleem veroorzaakt moet

het ook oplossen, dus ze ging in de sporthal rondvragen

of er wellicht wat in de verloren/vergeten kledingbak zou

liggen. We hadden geluk, haha, de tegenpartij (of een

ander team) had die dag nieuwe shirts en broekjes

gekregen, maar iemand had de oude ook meegenomen,

die mochten we lenen dus probleem opgelost. Goed

geregeld met een beetje geluk natuurlijk, maar toch. De

kleuren van HCW bleken wit/blauw te zijn, dus moesten

we ook hesjes aan (had met onze eigen shirts dus ook

gemoeten). We zagen er netjes uit, zie ook de bijgevoegde

teamfoto, die we voor de gelegenheid gemaakt hebben.

Aangezien Lotte moest werken hadden we weer 2

invalkeepsters. Daniek en Gitte hadden zich vandaag

aangemeld om het doel zo schoon mogelijk te houden.

Gitte’s verklaring dat ze wel eens een keertje

meegekeken had tijdens een keeperstraining was hierbij

voldoende bewijs dat het met de keeperskwaliteiten wel

goed zou zitten.

Nadat de tegenpartij een scheids had gevonden (de

ingedeelde scheids had erg laat afgemeld) konden we

beginnen. In de sporthal dus, poehpoeh, dat is

benauwd en warm als je buiten spelen gewend

bent!
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We speelden erg lekker, door het vroege opstaan en het

ietwat stressvolle omkleden was iedereen lekker wakker.

De tegenstanders waren wel iets beter, maar we konden

aardig mee dus het was een echte wedstrijd. Daniek liet

zien dat ze het keepen nog niet verleerd is, door onder

andere 2 penalty’s te stoppen. Bij de eerste kwam de bal

zo hard op haar bovenbeen dat hij er na de wedstrijd nog

steeds in afgedrukt stond, ondanks de lange broek. We

zijn nog steeds wat slordig in het rondspelen en het

schieten moeten we nog oppakken, maar dat begint wat

te vervelen als ik steeds hetzelfde vertel natuurlijk.

Tijdens de rust was het 11-2, weinig gescoord, dat was

jammer. De 2e helft werd anders, Gitte stond in de goal

en voerde deze taak ook goed uit, menige aanval werd

gestopt. De tegenstanders werden ook moe (in elk geval

leek het dat onze conditie wat beter was dan die van

hen) dus konden we lekker tegenstand geven. Het werd

nog spannend, we hebben de tweede helft in de laatste

minuut verloren omdat HCW nog net wist te scoren

deze uitslag was 6-5. De eindstand van de wedstrijd was

dus 17-7, een nette uitslag! Het was een fijne wedstrijd

met een sportieve tegenstander die ons dus super

geholpen heeft door shirts en broekjes uit te lenen.

Nu op naar het binnenseizoen, volgende week starten we

de binnencompetitie (we zijn dan weer Dames 4) met

een thuiswedstrijd, waarbij wij het voordeel hebben dat

we al wat gewend zijn aan een binnenwedstrijd. 

Hans

22 september HCW DS1 – Elshout DS1
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waarom, maar het loopt voor geen meter vandaag…..een

enkele had wat last van het Floor-syndroom, moest dus

wat dichter bij de kleedkamers verblijven voor het geval

dat er een toiletbezoek nodig bleek, maar verder was er

weinig aan de hand. De wedstrijd verliep dus erg stroef

voor ons. We zijn wel erg vereerd met de aandacht die

we uit alle hoeken krijgen, zelfs Mark de trainer/coach

van dames 1 kwam met tips en de ondersteuning die we

nodig hadden, maar al deze inzet kon niets veranderen

aan de uitslag, Lotte moest 3-28 laten noteren. Jammer

dus, vooral omdat we niet lekker gespeeld hadden, maar

dat heeft denk ik ook elk team wel een keertje. Lotte

nogmaals bedankt voor het fluiten, daar waren we erg

mee geholpen. Op naar de volgende wedstrijd maar

weer! Hans  

29 september, Elshout DS4 – PSV DS4
De veldcompetitie is voor de eerste helft gespeeld en dus

gestopt, we gaan weer in de zaal handballen. Een

thuiswedstrijd om mee te beginnen, dus vol goede moed

naar ‘onze’ sporthal. Dames 1 speelde voor ons, dus we

hadden een leuke pot om naar te kijken. Toen de

wedstrijd was afgelopen, was er nog geen scheids

aanwezig, dus moest er even iets anders geregeld

worden. Iemand is de kleedkamer bij Dames 1 ingelopen

en kwam terug met de mededeling dat Lotte (Muskens)

wel wilde fluiten bij ons. Haar eerste wedstrijd bij de

senioren dus dat was wennen natuurlijk, maar superfijn

dat ze dat wilde doen voor ons!! We hadden voldoende

wissels en iedereen oogde vrij fit. Tijdens de wedstrijd

liep het niet, er kwam niets fatsoenlijk uit ons team,

iedereen die ik wisselde kwam met hetzelfde, ik weet niet

18 oktober Tess Lucas

19 oktober Janne Damen

20 oktober Angeli Lommers

20 oktober Maud Verdijk

20 oktober Maud Klijn

22 oktober Liv van der Hoop

26 oktober Floor Lommers 

31 oktober Lisa Kolmans

31 oktober Iza van Delft

31 oktober Anne Kolmans

3 november Meggie van Bokhoven 

5 november Nina Eekels

7 november Maureen van Heeswijk

10 november Anouk van Balen

12 november Lieke Broos

12 november Albert van der Sanden 

13 november Yfke Verhoeven

14 november Nienke Verhoeven

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

Verjaardagen oktober-november



Vandaag was Taxandria het gastteam waar we mochten

komen spelen. Nico had gevraagd of hij Gitte mee kon

nemen want nu was het Dames 2 die voor ons speelde

(vorige week was dat Dames 1). Gitte was dus al in

Oisterwijk en Nico had haar de 2e helft maar even

ingezet zodat ze nog volle bak met ons mee kon doen,

haha goede afspraken tussen coaches, altijd fijn. Wij waren

aan het verzamelen bij de basisschool en stonden te

wachten, in de regen, degene die zou rijden was er nog

niet, er kwam maar geen blauw Aygo-tje de hoek om.

Toch maar even gebeld, dat was een goede actie van

Anouk, want onze chauffeur lag nog te slapen…..Haha ze

was met goede bedoelingen lekker vroeg naar bed

gegaan, maar door haar wekker heen geslapen. Omdat we

maar één wissel hadden door een aantal afzeggingen,

moest ze wel komen dus ging snel uit bed. We zouden

alvast vooruit rijden, maar na een paar minuten (we zaten

net met een paar dames in de backup auto, kwam de

melding al ik kom er aan, moet ik nog iemand meenemen?

Oké, wij de auto weer geparkeerd en ingestapt toen ze

arriveerde, daarna snel op weg naar Oisterwijk, haha wat

een stress. Al met al kwamen we zo’n 25 minuten voor

aanvang van de wedstrijd aan, dus hadden we nog niet

zoveel tijd verloren door onze uitslaper.

Daniek was nog ‘even’ coachen bij de E-meiden dus die

zou zelf nog komen, dus we begonnen de wedstrijd met

maar één wissel. Het toeval wilde dat we veel opbouwers

misten, dus daar moest ik wat improviseren. Na een paar

minuten kwam Taxandria op voorsprong, de coach sprong

op en ging meteen een foto maken van het

scorebord…haha herkenbaar voor ons, als je vaak de

mindere partij bent, is het feest als je vóór staat. De

eerste wissel kwam wat dichterbij en zei “ehhh hoe zeg

ik dat netjes, ik denk dat we qua conditie er misschien

wel beter voor staan” kwam er voorzichtig uit. En ja

inderdaad ze had gelijk, de dames van de tegenpartij

waren gemiddeld een stukje ouder, met een paar

uitschieters er bij naar boven, daarnaast hadden ze ook

niet allemaal een sportief voorkomen om het nog steeds

netjes te omschrijven. De wedstrijd ging door en we

roeiden met de riemen die we hadden, en dat ging

geweldig, we konden goed bijblijven Taxandria liep een

paar goals vooruit, maar daarna wisten wij weer een paar

keer te scoren dus het liep best gelijk op. Een paar

minuten voor het einde van de 1e helft stond het 9-8 wat

een spanning! Daniek was ook gearriveerd.

"ik ga snel omkleden want Nico zei net dat we supergoed

bezig zijn" riep ze, voordat ze de kleedkamer in dook.

Toen ze terug kwam, kon Lieke gewisseld worden, ze had

er heel de wedstrijd al in gestaan omdat we anders geen

Mid-Achter hadden dus dat was ook verdiend en

even nodig. De tussenstand werd uiteindelijk 10-9.
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6 oktober Taxandria DS2 – Elshout DS4
Goh, wat moest ik zeggen, meiden het gaat goed, ga zo

door! Wellicht kunnen we op conditie nog een heel eind

komen. Nou, ze gingen er voor hoor, maar eigenlijk een

beetje te. We zijn het helemaal niet gewend om voor de

winst te gaan knokken, we werden een beetje te fanatiek

en er vielen al opmerkingen als “hé, loop eens wat harder

mee terug”. We gingen dus gespannen spelen en dat ging

niet goed, al snel liepen de tegenstanders zo’n 5 goals uit.

Gelukkig kwamen we er op tijd achter en gingen we weer

over in ons eigen spelletje spelen, de ene na de ander goal

viel, vooral Gitte lag lekker op stoom, maar ook Lieke,

Anne, Laurie en Anouk wisten het net achter de keeper

te vinden! Haha wat nu toch, we stonden ineens 2 goals

voor! De hal (Taxandria speelde haar laatste weekend

hier, over 2 weken spelen ze in een nieuwe hal) deed nog

een duit in het zakje van de spanning, het licht viel op de

helft van de tegenpartij uit… De scheids floot de

wedstrijd stil, maar meteen kwam het licht weer terug,

poeh, we konden gewoon verder. De tegenpartij kon het

allemaal niet meer bijbenen, speelsters die uit

vermoeidheid helemaal mis gooiden en over zichzelf

struikelden was het resultaat. Een paar minuten voor tijd

kwamen ze nog terug en stond het 17-18 pffff wat een

spanning, we gingen nog een keer in de aanval en Gitte

wist prachtig te scoren, dus 17-19 met nog een paar

seconden op de klok. We hielden stand en dit werd dus

ook de einduitslag. Yessss we hadden gewonnen!! Wat een

feest, leuk om een succes te vieren! Ik ben supertrots op

de prestatie die de dames hebben neergezet, ze waren

super gemotiveerd en hadden een top inzet! Snel na de

wedstrijd was de stand ingevuld in sportlink en dat werd

door Jorrit al snel gezien, hij feliciteerde mij en het team

met onze overwinning, ook andere coaches reageerden

met felicitaties, haha nooit geweten dat er zoveel mensen

geïnteresseerd zijn in onze verrichtingen! Iedereen

bedankt voor de felicitaties, lekker hoor om een keer te

winnen! Volgende week spelen we weer thuis, wie weet

wat we dan weer gaan presteren! Groeten, van een blije

trotse coach! Hans.
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Kleurplaat
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Verjaardagen gym
In de maanden oktober-november 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 oktober Felin Knippels

6 november Caspar van Delft

7 november Fleur Pelgrim

9 november Rique Dudok

19 november Anja de Jong

22 november Petuel Zessen

Deelname Grote Clubactie

Net als vorig jaar doen wij weer mee met de grote clubactie. Vanaf zaterdag 14 september mogen de

loten verkocht worden. De loten kosten € 3,- per stuk, waarvan 80% rechtstreeks naar de club gaat.

Vorig jaar hadden we ruim € 500,- opgehaald, waarvan we mooie gymmaterialen hebben kunnen

kopen.

Wij hopen dit jaar dit bedrag te kunnen evenaren en misschien wel te overtreffen!

De extra inkomsten van de Grote Clubactie willen we deze keer gebruiken om het seizoen leuk te

kunnen afsluiten en eventueel nog nieuw lesmateriaal aan te schaffen. 

Iedereen die 20 (of meer) loten verkoopt, krijgt van ons twee toegangskaartjes voor Monkey Town in

Waalwijk. Degene die hier niet naartoe willen, krijgen een bosje bloemen.

Daarnaast ontvangt de verkoper als hij of zij 20 of meer loten heeft verkocht een voucher voor een

gratis entreekaart voor Bobbejaanland, Optisport, Snowworld of Krazy Kangaroo. Ook ontvangen ze

een 2e artikel gratis bij masita.com.

Wij hopen dat iedereen weer zijn best gaat doen om zoveel mogelijk loten te verkopen.

Voor meer informatie kun je altijd kijken op de website www.groteclubactie.nl

Veel succes met de verkoop!

Het bestuur rekent op jullie.
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Kantinediensten
Week 44: Kantinedienst: Jos van den Hoven van zondag 27 okt t/m zaterdag 2 november

Week 45: Kantinedienst: Gerard Verhoeven van zondag 3 t/m zaterdag  9 november

Week 46: Kantinedienst: Albert van der Sanden van zondag 10 t/m zaterdag 16 november

Week 47: Kantinedienst: José van Uden van zondag 17 t/m zaterdag 23 november

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 3 november Bianca van Dijk Els Klerks/Arjan vd Assem

maandag 4 november

dinsdag 5 november

woensdag 6 november

donderdag 7 november 19.30-eind Els Klerks Hans van Heist

vrijdag 8 november

zaterdag 9 november Bianca van Dijk Jos van den Hoven

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 10 november Jos van den Hoven Marion Verdijk

maandag 11 november

dinsdag 12 november

woensdag 13 november

donderdag 14 november 19.30-eind Nicole van Hulten Antwan Knippels

vrijdag 15 november quiz Annie van Hulten

zaterdag 16 november Marion Verdijk

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 17 november Annie van Hulten Nicole van Hulten

maandag 18 november

dinsdag 19 november

woensdag 20 november

donderdag 21 november 19.30-eind Annie van Hulten Jeanne van der Sanden

vrijdag 22 november

zaterdag 23 november Annie van Hulten

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 27 oktober Bianca van Dijk Jos vd Hoven

maandag 28 oktober

dinsdag 29 oktober

woensdag 30 oktober

donderdag 31 oktober 19.30-eind Marinus Muskens Lia Pulles

vrijdag 1 november

zaterdag 2 november Bianca 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 
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
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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