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Algemeen Bestuur
Wat kan (bijna) normaal toch heerlijk zijn…….!

Het nieuwe sportseizoen is inmiddels weer 2 maanden

onderweg en dat voelt goed! Weer lekker samen

sporten, geinen en chillen in de kantine! Wat hebben we

dat lang gemist!

Nu maar hopen dat het herstel zich verder doorzet en

dat we langzaamaan steeds minder rekening hoeven te

houden met de aanwezigheid van het coronavirus.

De afdeling handbal heeft haar jaarlijkse Algemene Leden

Vergadering (ALV) al achter de rug en de afdelingen

“Gym”, “Voetbal” en de overkoepelende “omni” hebben

de ALV gepland. Bij de afdeling handbal was er een mooie

opkomst van de leden en ik hoop (verwacht!) dat ook bij

de andere afdelingen een goede opkomst wordt

gerealiseerd! Waarom ….? Omdat er tijdens een ALV

“rekening en verantwoording over het gevoerde

(financiële) beleid” wordt afgelegd door het bestuur. En

dat is in ieders belang maar zeker belangrijk voor die vele

vrijwilligers die in het bestuur zitten. Vrijwilligers die

namens jullie, geheel belangeloos, verantwoordelijkheid

nemen en de club op koers houden. Mensen waar je trots

op mag zijn en waar je gerust ook eens waardering voor

mag uitspreken. Zij vragen daar niet om maar als het

gedaan wordt zijn ze daar wel erg trots op. Iedereen vindt

een schouderklopje op z’n tijd namelijk erg fijn!

Tijdens de ALV van de afdeling handbal zijn Jeanne de Man

en Albert van der Sanden benoemd tot ereleden van SC

Elshout. Gezien hun geweldige staat van dienst een geheel

terechte waardering voor hun grote belangeloze inzet

voor Sc Elshout handbal! Jeanne en Albert …Proficiat!
Laat jullie inzet en betrokkenheid een voorbeeld zijn

voor andere leden zodat ons mooie clubke nog vele jaren

mag groeien en bloeien!

Caspar van den Brandt,

Voorzitter Omni-SC Elshout.
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q Enkele punten van aandacht;

- de jeugdtoto loopt weer en is nog steeds een zeer

welkome inkomstenbron voor het jeugdbestuur en

de toekomst van onze club.

- de Raboclubsupportactie loopt nog, graag uw stem

uitbrengen op onze club! Ook hiermee kunnen we

een leuk geldbedrag ophalen.

- de jaarvergadering voetbal is gepland op dinsdag 2

november. Gewoon ouderwets in de kantine. Naast

de algemene agendapunten zullen we ook worden

bijgepraat door de bouwcommissie inzake de

nieuwbouw en de diverse sponsorpakketten. Komt

dat zien en horen!

q Kortom, goed bezig met zijn allen, een beetje druk

maar wel weer gezellig !

Groetjes,

Frie

Van de bestuurstafel (oktober 2021)
Druk, druk, druk.....

q Het is weer even wennen, even omschakelen, even

een tandje erbij. Dit moet voor jullie voetballers ook

zo voelen, na zo’n lange periode van nauwelijks iets

kunnen doen (voetballen) naar langzaam maar zeker

weer in ons ritme komen. Trainen en wedstrijdritme

opdoen.

Als je als toeschouwer, en dat zijn er gelukkig ook

weer veel, op het sportpark komt dan hoor je weer

de ouderwetse termen, ”vrij lopen joh,” kom op

man, meedoen, lamme tak”, kijken jonghu, scheids, hé

scheids, thee in de rust, bonnen Toon, ”bonne

jonghu”, zet de platte kar maar alvast klaar hoor! En

niet te vergeten de mooie, hilarische wedstrijd-

verslagen op facebook.

q Wat ook geweldig is om te ervaren is de beleving in

en rondom de kantine. Het moet voor de

medewerkers in de kantine ook weer wennen zijn.

Nieuwe regels maar ook weer een tandje erbij.

q In feite geldt dit ook voor de diverse commissies en

besturen, druk, druk, druk. Dit regelen, dat regelen,

hier nog ”efkus achter henen gaan”, vergaderingen

beleggen, probleempjes oplossen,vooruit kijken.
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Ondertussen kijken we vooruit naar de sinter-

klaasviering, het zaalvoetbal en de garderobe in het Rad.

Kun je als ouder wat betekenen dan laat het s.v.p. aan ons

horen, want we kunnen de hulp zeer gebruiken. Ook

onze jaarvergadering zit er weer aan te komen (8

november). Ja, een formaliteit, maar ook een goed

moment om elkaar te spreken, ideeën uit te wisselen en

waardering te tonen richting elkaar. Voor mij persoonlijk

een bijzonder moment omdat ik afscheid ga nemen van

het jeugdbestuur. Ik hoop op een goede opkomst en jullie

te zien!

Helaas konden we het afgelopen jaar geen kaderavond

organiseren. We hebben de mogelijkheden bekeken om

aan het begin van dit seizoen nog wat te doen, maar

Covid en daarna het mindere weer maken dit complex.

We mikken nu op een (extra leuke) kaderavond aan het

einde van dit seizoen, vooral omdat we het belangrijk

vinden om onze vrijwilligers te bedanken voor hun inzet.

Ik zie jullie op Den Donk langs de lijn!

Groet Marcel

5

Jeugd
Jeugd Jeugd

Jeugd Uit de jeugdhoek
door de jeugdvoorzitter

Beste allen,

Het seizoen is volop bezig. Leuk om even

de teams langs te lopen.

Onze JO8 moet nog erg wennen. De

tegenstanders zijn vaak groter, voetballen

al langer of hebben (nog) meer talent.

Maar de eerste doelpunten zijn

gescoord, spelers & begeleiding zijn

enthousiast en het team is aangevuld

met nieuwe spelers. Volhouden jongens!

Onze JO9 heeft ondanks enkele

spannende wedstrijden alles nog

gewonnen in de A poule van de

onderlinge competitie. Het samenspel

gaat steeds beter en de opkomst is goed.

Belangrijk wordt de wedstrijd tegen

WSC/ADO die ook alles (dik) winnen.

De JO10 - een gemengd team - heeft het

zwaar maar gelukkig ook al punten

gepakt. De enthousiaste begeleiding doet

er alles aan om ze nog meer te leren. Onze JO13 doet

het met een jong team boven verwachting goed. Los van

goed voetbal opereren ze als een echt team, mede

dankzij het fanatieke begeleidingsteam. Op de training

springen een aantal selectiespelers bij, top! Onze JO15

speelt door goede resultaten uit het verleden in een hoge

klasse en heeft het taai. Maar ze leren er veel van en

bijten van zich af. Een fanatieke groep, die helaas wordt

geplaagd door (groei)pijntjes. Tot slot draaien onze JO17

en JO19 mooi mee. De opkomst is goed en er wordt

hard gewerkt. Ook noemenswaardig is dat de keepers

om de week op maandag weer worden ‘afgebeuld’ door

Sam en Wout. Gelet op de lachende gezichten tijdens de

training wordt dit door onze keepers niet als vervelend

ervaren😊.

In oktober hebben Patrick en Berry ook een

informatieve technische avond voor leiders en trainers

georganiseerd. Een goede opkomst en leuke discussies.

Hopelijk draagt dit bij aan onze doelstelling om met

optimaal plezier mooie resultaten te boeken en een

gezonde club te blijven.
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Wat vind je zo leuk aan het
vrijwilligerswerk dat je doet
voor ons clubke?
Vooral het bezig zijn met de kinderen

die willen leren voetballen. Ze zoveel

mogelijk leren het spelletje te snappen

en onder de knie te krijgen. Dat de kinderen leren als één

team samen te voetballen. En het mooiste is, dat de

oefeningen waar je op traint, om die dan op de wedstrijd

dag te zien en dat het dan ook nog eens lukt. 

Wat zijn je leukste ervaringen/anekdotes?
Naast het bezig zijn met voetballen, zijn het vooral de

kampioenschappen die je bij blijven. Meedoen is

belangrijker dan winnen, hoor ik wel eens, maar bovenaan

eindigen is toch ook wel leuk. Met een typisch Elshouts

team, leuk voetbal spelen en dan op de 1e plaats eindigen

van de ranglijst. Daarna lekker friet eten met een glas cola

in de kantine. En natuurlijk niet te vergeten, de huldiging

en de rondrit op de platte kar door Elshout. De kinderen

die je ziet genieten. Daar doe je het uiteindelijk voor. De

feestavond met overnachting was ook een hele leuke

ervaring.

Wat zou je willen meegeven aan de leden?
Sc Elshout is een kleine vereniging die het vooral moet

hebben van de vrijwilligers. Heb waardering voor de

vrijwilligers die iets voor of bij de club doen. Ze doen het

uiteindelijk voor jou als lid. En mocht jezelf een keer

willen helpen, laat het dan weten aan de vereniging. Hulp

is altijd welkom en misschien zit er in jou wel een trainer

of leider. 

Aan wie zou je het zonnetje willen doorgeven?
Dennis de Gouw, die loopt inmiddels al weer een aantal

jaar mee als leider en sinds kort ook als trainer. Omdat

hij niet zo heel groot is, zie je hem misschien niet snel,

vandaar dat ik hem in het zonnetje wil zetten. 

Franklin, als club zijn we heel blij met jouw inzet en
we hopen elkaar nog lang tegen te komen.

In het zonnetje:  Franklin van Bokhoven
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.

Franklin is al vele jaren een gewaardeerde en

betrouwbare kracht binnen onze jeugdafdeling. Wekelijks

staat Franklin langs de zijlijn om onze jeugdleden met veel

plezier de fijne kneepjes van het voetbalvak te leren. 

Hoe ben je bij SC Elshout betrokken geraakt?
Ik denk dat het zo’n 7-8 jaar geleden is, dat ik als

vrijwilliger aan de slag ben gegaan bij SC Elshout. Mijn

zoon was een jaar of 6 en wilde graag gaan voetballen. Als

vader die zelf ook altijd heeft gevoetbald, vond ik dat

natuurlijk wel leuk. Toen heb ik besloten om mezelf aan

te melden bij de club, als trainer van het team van mijn

zoon en zijn vriendjes. Na een jaar trainer te zijn geweest

en bijna iedere wedstrijd als supporter langs de kant te

hebben gestaan, wilde ik als leider bij de club aan de slag.

Waarom ben je vrijwilliger geworden bij SC
Elshout?
Omdat ik zelf ook altijd heb gevoetbald, weet ik dat er

best veel bij komt kijken om er iedere keer voor te

zorgen dat de kinderen training krijgen en dat er

wedstrijden gespeeld kunnen worden. Doordat mijn

zoon ging voetballen, was het daardoor voor mij

vanzelfsprekend om iets voor de club te kunnen doen.

Wat heb je allemaal gedaan aan vrijwilligerswerk
voor de club?
Naast het training geven en het zijn van de leider, waar

toch aardig wat tijd in gaat zitten, heb ik nog geholpen bij

de sportdagen die werden georganiseerd op het

sportpark. Ook bij de feestdag/avond een aantal jaren

terug was ik erbij om te helpen om er voor de kinderen

een mooie en leuke dag/avond van te maken. Verder

probeer ik te helpen waar mogelijk is.
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Op Vrijdag 8 oktober is de verkoop van de jeugdtoto's

gestart. De jeugdtoto is een zeer belangrijke bron van

inkomsten voor het jeugdvoetbal en zij kunnen niet

zonder deze financiële ondersteuning werken.

Dus …… jeugd- en seniorleden zet je beste beentje

voor.

Het verloop van de laatste 4 jaren ziet u hieronder

vermeld. 

Voor de actiefsten is er een beloning te verdienen. Zie

hiervoor het prikbord in de kantine.

Iedere week worden er 2.500 jeugdtoto's in omloop

gebracht. De prijs voor een volle jeugdtoto bedraagt € 1,-

. Per vakje 20 eurocent.

2020 2019 2018 2017
1e week 1.320,00 1.449,00 1.455,00 1.361,50

2e week 1.292,10 1.418,10 1.416,50 1.431,50

3e week 1.323,20 1.427,50 1.457,40 1.366,50

4e week 1.334,50 1.416,70 1.472,30 1.430,80

5e week 1.329,40 1.426,70 1.459,00 1.433,40

6e week 1.432,80 1.551,30 1.529,80 1.513,50

Jeugdtoto 2021



Beste quizliefhebbers

Voor eenieders gevoel al heel lang geleden, 
vandaar dat we jullie met grote vreugde willen uitnodigen voor de

PUBQUIZ
Op vrijdagavond 10 december a.s. willen we in de kantine van S.C. Elshout jullie algemene

kennis gaan testen. Dit willen we doen d.m.v. gevarieerde en onderscheidende vragen over van
alles en nog wat. 

De teams mogen bestaan uit maximaal 5 personen. Verdere voorwaarden:
- Het team moet minimaal één persoon met een leeftijd van 18 jaar of hoger hebben, de

anderen mogen een A-junior (of ouder) zijn;
- Het team moet minimaal twee personen bevatten die (oud-)lid van S.C. Elshout zijn;
- Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00 per team.

Zorg gerust voor diversiteit in leeftijd, interessegebieden en geslacht binnen het team 
en verzamel een mooi team!

Heb je interesse om mee te doen, schrijf dan zo spoedig mogelijk in 
via de website www.scelshout.nl, 

via de afdeling Voetbal – via Activiteiten onder de knop ‘Quiz’, 
kun je ‘Inschrijven Quiz’ aanklikken. 

We hebben maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar in onze kantine, 
en we hanteren het motto “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”.

Op 10 december willen we graag rond 19.45 uur beginnen 
en ons streven is om rond 23.30 uur klaar te zijn.

Zoals het er nu voor staat geldt t.a.v toegang tot de Pubquiz het volgende:
Vanaf 25 september 2021 heeft iedereen van 13 jaar en ouder op sommige plekken een

coronatoegangsbewijs nodig. 
Bijvoorbeeld in de horeca, bij een evenement, sportwedstrijd of culturele voorstelling.

bron: https://www.rijksoverheid.nl/

Met vriendelijke groet,
Ciep en Henri
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Na 21 jaar JdL bouwbedrijf heeft Jos de Laat zich inmiddels geheel toegelegd 
op het keuren van nieuwe en bestaande woonhuizen. 

Hij wil in 2021 fris opstarten en heeft een zeer aantrekkelijke actie.

Voor leden van S.C. Elshout geeft JdL Bouwadvies 25% korting op het opleveren van
een nieuwbouwwoning en ook 25% korting op een aankoopkeuring (incl NHG) van

een bestaande woning,

Voor meer informatie neem gerust contact op met Jos of neem een kijkje op
www.jdlbouwadvies.nl voor zijn werkzijze en verdere informatie.
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Jos de Laat
tel. 0416 - 382421
Mob: 06 25087306
info@jdlbouwadvies.nl



12



13

Grotestraat 136a Drunen   0416-374119
juwelierwiersma@gmail.com

www.juwelierwiersma.nl
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Verjaardagen 
De afdeling voetbal feliciteert de volgende jarige leden

14 oktober Marco van Haaren

14 oktober Ronald van Noije

16 oktober Luc van den Aker 

16 oktober Jan Klerks

17 oktober Pauline van der Lee

18 oktober Maikel van Noije

18 oktober Ellen de Vaan

19 oktober Henri Klijn

19 oktober Patrick de Vaan

20 oktober Mike van Drunen

20 oktober Jordy Smits

23 oktober Ruben van Alphen

24 oktober Nik van Drunen

25 oktober Maarten Schoenmakers

26 oktober Jurgen Klerks

26 oktober Brit van der Sterren

27 oktober Joep Musters

30 oktober Harm Aerts

30 oktober Sven Brok

30 oktober Gerard de Man 

1 november Luuk Frijters

1 november Chiel Meistrok

3 november Ad Klerks

4 november Stan Lommers

4 november Marlies Mooyman

4 november Jelle Schoenmakers

6 november Casper van Delft

9 november Dennis Janssen

11 november Joost van Delft 

14 november Rick van Heesbeen 

14 november Martijn Klerks

17 november Joost Smits

19 november Lars Findhammer

19 november Roel Pelders

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

Geboren
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Woensdagavond 22 september heeft de kick-off

vergadering plaatsgevonden tussen de bouwcommissie

SCE en de beoogde uitvoerende partijen. Bouwkundig

De Wit uit Drunen, en installatietechnisch Van Delft uit

Nieuwkuijk. Deze partijen zijn als beste uit de bus

gekomen, na een meervoudig onderhandse aanbesteding

door de gemeente Heusden. De partijen hebben

ingeschreven middels een Plan van Aanpak en een eerste

begroting. In bouwteamverband gaan deze partijen in

opdracht van, en in samenwerking met de gemeente

Heusden en de club de komende maanden tot en met

december hard aan de slag om het ontwerp van onze

nieuwe accommodatie tot in detail voor te bereiden. Het

gezamenlijke doel is om in januari de schop in de grond

te zetten.

Kortom; de start van de bouw komt steeds dichter bij! 

Aftrap bouwteam nieuwbouw SC Elshout
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Van de bestuurstafel in oktober 2021
Zaalseizoen 2021/2022
Het zaalseizoen is van start gegaan. Gelukkig kunnen we

weer lekker zonder beperkingen handballen in de zaal.

De eerste wedstrijden zitten er op en we hebben er

allemaal weer zin in!

Nieuwe leden
Daniëlle Schapendonk dames 3

Janneke Schoenmakers jeugdcoach

Marjolein Nieuwelink jeugdcoach

Will Veltman trainer/coach C1

Jubilarissen
We hebben tijdens de jaarvergadering de volgende

jubilarissen mogen feliciteren:

15 jaar: Ed van Delft, Anouk van Balen, Lotte

Muskens, Ellen Pulles, Brigitte Gorman,

Daniek Klijn, Floor Lommers, Anne Coenen,

Gitte Lommers

20 jaar: Carlijn Brokx

30 jaar: Gerdine van der Aa

35 jaar: John van Noort

45 jaar: Lia Pulles

50 jaar: Jeanne van der Sanden, Liesbeth Klerks,

Jeanne de Man

Vrijwilligerspuntensysteem
We hopen dit jaar weer normaal te mogen handballen,

dat betekent ook dat de vrijwilligerspunten weer behaald

moeten worden. Deze zullen worden bijgehouden en

t.z.t. op de website worden geplaatst.

Wedstrijdverslagen
Op onze vernieuwde website kunnen we

wedstrijdverslagen plaatsen. Deze kun je vinden op de

site bij je eigen team en op onze homepage. In de

HandbalNLapp zijn de verslagen bij de desbetreffende

wedstrijd terug te vinden. Heb je een verslag, stuur dit

dan naar elshout@handbal.nl en we plaatsen het op de

site. Heb je er een mooie foto bij? Dat vinden we nog

leuker 😊. Graag wel in een zo hoge mogelijke resolutie

aanleveren. 

Jaarvergadering/afscheid Jeanne & Albert
De jaarvergadering is gehouden op 6 oktober. Een

bijzondere vergadering, het was namelijk onze 50e

jaarvergadering. Naast dit heuglijke feit hebben we ook

afscheid genomen van 2 iconen binnen de vereniging :

Albert van der Sanden heeft na 30 jaar voorzitterschap

afscheid genomen en Jeanne de Man nam na 45 jaar

afscheid als bestuurslid.

Ze zijn tijdens de jaarvergadering in het zonnetje gezet

en mochten een leuk tuinbankje in ontvangst nemen. Als

dank voor hun grote bijdrage aan de club zijn ze beiden

uitgeroepen tot erelid van de vereniging!

Door het afscheid van Jeanne en Albert ontstaan er gaten

in het bestuur. We blijven met 4 bestuursleden over: Ed

van Delft penningmeester,

Gerard de Wit technische com-

missie, Wendy van Hulten

scheidsrechterzaken en

Linda van Beurden secre-

tariaat. Er hebben zich geen

nieuwe bestuursleden gemeld.

Er zal in de toekomst meer

met commissies en de

teamvertegenwoordiging

worden gewerkt om alle

taken te verdelen. Met name

in de jeugdcommissie zal

worden bekeken of daar

extra taken kunnen worden

gedaan.

Eline Dekkers heeft het

afgelopen jaar het wedstrijd-

secretariaat overgenomen

van Wendy zodat zij de

scheidsrechterzaken kon

overnemen van Lia Pulles.

Eline doet deze taken maar

maakt geen deel uit van het bestuur.

Door het herverdelen van taken zal de taak van de

lees verder op pagina 18



(C3). Het was een spannende wedstrijd want het liep de

hele wedstrijd gelijk op in de stand. Af en toe werd er

geduwd en getrokken maar daar floot de

scheidsrechter voor af. In de rust was het 11-10 voor

Elshout. Iedereen heeft geprobeerd te scoren. Het

lukte niet altijd, maar we hebben ons best gedaan en

daar doen we het voor, zodat iedereen het leuk blijft

vinden en zelfvertrouwen blijft houden. Ons publiek

was enorm enthousiast. Dat vonden we ook erg leuk.

We hebben goed met elkaar samengewerkt en

daardoor hebben we met 22-20 gewonnen.

SC Elshout (C2)

Op zaterdag 9 oktober hebben wij als SC Elshout (c2)

een wedstrijd gespeeld tegen H.M.C. Raamsdonksveer

18

nieuwe voorzitter minder zwaar zijn en zich met name

beperken tot het voorzitterschap. Op deze manier hopen

we dat het makkelijker is om vervanging te vinden. We

zijn dus op zoek naar een nieuwe voorzitter!

Heb je zin om ons met een taak te ondersteunen of wil

je eerst wat meer weten? Meld je dan vooral bij één van

de bestuursleden want zonder hulp kan de vereniging

niet draaien.

Handbalwedstrijd C2



kaartje. Ze was een soort moeder van de vereniging.

Zoek daar maar eens vervanging voor, dat is eigenlijk niet

te doen…

Albert ‘duizendpoot’
Albert heeft als voorzitter in de loop der jaren vele

neventaken op zich genomen waardoor het een echte

duizendpoot was. Naast het voorzitterschap zat hij in het

algemeen bestuur om daar de belangen van de handbal te

behartigen. Moest er oud papier worden opgehaald?

Albert coördineerde niet alleen deze taak maar liep ook

regelmatig zelf mee. Kantine-diensten? Ja hoor, ook daar

kon je Albert vinden. Copy voor het clubblad verzorgen?

Albert! Binnen sporthal Dillenburcht bestaat Stichting De

Burcht, daarin nam hij ook zitting namens S.C. Elshout.

Nieuwe kantine? Albert zit in de bouwcommissie en zo

kunnen we nog wel even doorgaan. 

2-3 jaar geleden is in het bestuur en tijdens de

jaarvergaderingen aangegeven dat beiden wilden stoppen

en de taken verdeeld moesten worden. De afgelopen

jaren is dat deels gedaan door de taken van Albert te

verdelen, verschillende commissies te vormen en o.a. de

taken van Jeanne in de jeugdcommissie onder te brengen

maar we hebben echt nog veel extra handjes nodig. 

Na 45 jaar en 30 jaar is het dan toch echt tijd geworden

om het stokje over te dragen! We zullen niet compleet

uit beeld zijn want helemaal loslaten dat

gaat nog niet maar onze tijd als bestuurslid

zit er op. Tijdens de jaarvergadering

ontvingen we een mooi tuinbankje als

afscheidscadeau waarvoor we iedereen

willen bedanken. 

Verder bedanken we alle leden, bestuur en

ouders voor het vertrouwen en de fijne

samenwerking van de afgelopen jaren en

hopen dat er snel aanvullingen

komen in het bestuur/commissies.

Veel succes en bedankt! 19

Een afscheidswoordje van Jeanne en Albert
Eindelijk is het ervan gekomen dat wij, Jeanne en Albert

afscheid hebben genomen van het bestuur. Jeanne na 45

jaar die verschillende taken binnen het bestuur heeft

gedaan en Albert na 30 jaar voorzitterschap.

Wij, Albert en Jeanne hebben heel wat met elkaar

gedeeld en samen veel geleerd. We zijn begonnen in een

tijd waarin er nog geen bestuursapp, e-mail en mobieltjes

bestonden. Heel old school moesten we elkaar zien te

bereiken met de vaste telefoon of moesten we bij elkaar

langsgaan. Dat gaat nu toch een stuk makkelijker!

Jeanne ‘moeder’ van de vereniging
Jeanne is een tijdje penningmeester geweest, maar dat lag

haar niet zo. Zij heeft zich daarna voornamelijk bezig

gehouden met technische en sociale zaken voor de jeugd.

Ze heeft zich heel wat uren met hart en ziel ingezet voor

de vereniging.

Haar taak is niet zomaar op een papiertje samen te

vatten want haar grote kracht zat en zit hem toch in alles

en iedereen in de gaten houden. Bijna bij elke

jeugdwedstrijd was zij op het veld te vinden en er hoefde

niks te gebeuren of Jeanne had het al gezien. Een

pleistertje plakken, glaasje water halen, ranja in de rust,

Jeanne stond direct klaar. In de zomer zijn er vaak wespen

te vinden langs het veld. Oh jee, paniek! Nee hoor, Jeanne

haalt direct een tubetje Nestosyl uit haar tas want zij had

het al voorzien!

Gebeurde er iets bijzonders bij een lid van de vereniging

doordat zij iets te vieren hadden of iets vervelends

hadden meegemaakt: Jeanne stond al klaar met een
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E2: Onze eerste wedstrijd in de zaal bij Dillenburcht
Zaterdag 3 oktober ’21 
Onze eerste wedstrijd in de zaal bij Dillenburcht.

Het was even wennen hoe het zat met de lijnen, die

stonden er namelijk best veel. Het was ook de eerste

keer dat we binnen op het hele veld moesten spelen, wat

was dat veld groot…

Vanaf het begin van de wedstrijd waren we goed bezig.

Het stond in de eerste helft al 6 -5 voor ons.

Al snel na de eerste helft werd het wel spannend, we

gingen namelijk gelijk op.

We gingen er met z’n allen voor om deze wedstrijd te

winnen. De einduitslag was 9 – 8 voor ons, wij hadden

deze wedstrijd gewonnen.

Na de wedstrijd hadden we de scheidsrechters nog

bedankt om deze wedstrijd te fluiten, omdat het de dag

van de scheidsrechters was. Zij kregen een mooie beker.

Het was een hele leuke wedstrijd!

Groetjes Fenna Schoenmakers
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16 oktober Amber van Wanrooij

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

28 oktober Maarten van Olffen

30 oktober Felin Knippels

31 oktober Lisa Kolmans

31 oktober Anne Kolmans

2 november Michèle Hendriks

3 november Meggie van Bokhoven

5 november Nina Eekels

7 november Maureen van Heeswijk

10 november Anouk van Balen

11 november Anouk de Kort

12 november Albert van der Sanden

12 november Lieke Broos

13 november Yfke Verhoeven

14 november Nienke Verhoeven

15 november Debby van Oorschot

17 november Lia Pulles

18 november Cindy van den Hooven

20 november Dian van Wanrooij

21 november Lot van Bokhoven

23 november Ilse van Noort

30 november Rianne van Bladel

Verjaardagen oktober-november

Eindelijk, we mogen weer!!!
Zondagmiddag na ongeveer een jaar zonder officiele

wedstrijden mogen we weer. Na het draaien van een

goede voorbereiding gaan we de competitie weer in.

Onze tegenstander van vandaag is hv Groene Ster uit

Zevenbergen. 

We hadden nog wat gegevens over deze tegenstander

van vorige jaren, maar na een jaar corona was deze dus

overbodig, want er stond een compleet ander team. 

Elshout kwam in de eerste helft als een speer uit de

startblokken. Binnen mum van tijd stonden we 3-0 voor

en Groene Ster had het nakijken. Langzaam begonnen zij

ook in de wedstrijd te komen en er werd over heen weer

gescoord, wel bleef Elshout aan de goeie kant van de

score.

We gingen de rust dus in met een goed en positief gevoel. 

In de tweede helft begonnen wij wat ballen te missen en

bleef Groene Ster scoren. Groene Ster kwam terug tot

twee punten, dus spanning.

Na wat omzettingen in het veld, bijvoorbeeld een

middenopbouwer die daar nog nooit gestaan had,

trokken we alles weer recht en liepen we uit naar een

eindstand van 25-19. 

Al met al een goeie wedstrijd met een hoop positieve

punten waar we mee verder kunnen.

DS1
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Verjaardagen gym, In de maanden  oktober en november feliciteren wij

19 oktober Erin van Mook

27 oktober Jur op 't Hoog

19 november Anja de Jong

17 november Bent Nijhof

23 november Felou Knippels

26 november Lola Groenendaal

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
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Kantinediensten
Week 43: Kantinedienst: Jos van den Hoven van zondag  24 t/m zaterdag 30 oktober

Week 44: Kantinedienst: Bertie Wolffs van zondag 31 okt  t/m zaterdag 67 november

Week 45: Kantinedienst: Albert van der Sanden van zondag 7 t/m zaterdag 13 november

Week 46: Kantinedienst: José van Uden van zondag 14 t/m zaterdag 20 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 1 november Jos van den Hoven Els klerks/Martijn Klerks

maandag 2 november

dinsdag 3 november

woensdag 4 november

donderdag 5 november 19.30-eind Marinus Muskens Dirk Veltman

vrijdag 6 november

zaterdag 7 november Jos vd Hoven

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 8 november Bianca van Dijk              Jos vd Hoven/Hans van Heist

maandag 9 november

dinsdag 10 november

woensdag 11 november

donderdag 12 november 19.30-eind Nicole van Hulten Rens de Kruijff

vrijdag 13 november

zaterdag 14 november Bianca van Dijk

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 15 november Bianca van Dijk Els klerks/Jos vd Hoven

maandag 16 november

dinsdag 17 november

woensdag 18 november

donderdag 19 november 19.30 - eind Marion Verdijk Yvonne van Rooij

vrijdag 20 november

zaterdag 21 november Bianca van Dijk Jos vd Hoven

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 25 oktober Annie van Hulten Jos vd Hoven

maandag 26 oktober

dinsdag 27 oktober

woensdag 28 oktober

donderdag 29 oktober 19.30-eind Annie van Hulten Antoine Kuijpers

vrijdag 30 oktober

zaterdag 31 oktober Annie van Hulten



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
vacature
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

vacature

Bestuur handbal
Voorzitter
vacature
Secretaris
Linda van Beurden   06-30054447
Penningmeester
Ed van Delft 06-40442684
Jeugdbestuurslid
Jeugdcommissie
Scheidsrechterzaken:
Wendy van Hulten  0416 377508
Technische Zaken:
Gerard de Wit  0416 377574
Wedstrijdsecretariaat
Eline Dekkers

Bestuur gymnastiek
Voorzitter
Doroté Moonen 0416 382266
Secretaris
Helen Schwartzmans 06-45532222
Penningmeester
Patricia Wolfs  0416 379767
Overige bestuursleden:
vacature

Commissie tennis
Anneke van Pelt  06-83170581  
Maria Jehoel  0416 373422

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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