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Informatienummers  24

Algemeen Bestuur
Vreemd en onwerkelijk

Ons lekkere zekere leventje staat al meer dan ½ jaar

behoorlijk op z’n kop. We verlangen terug naar de tijd van

voor de corona. De tijd dat we ons druk konden maken

over de keuze van onze vakantie …! Of naar welk

concert we wilden gaan. Of … tot hoe laat we in de

kroeg konden blijven hangen …!

Zomaar … uit het niets … onzichtbaar … ongrijpbaar …

onvoorspelbaar …maar zeker wel zeer voelbaar en

doeltreffend was daar die “vijand”. 

Het maakt het allemaal nog onzekerder

dat je het gevoel hebt er geen vat op te

krijgen. Deskundigen die proefonder-

vindelijk hun weg moeten vinden in

onverwachte verrassingen die het virus

voor hun in petto heeft. (Partij) “Leiders”

van het land die over elkaar heen buitelen

over de koers die gevaren moet worden

en inwoners van Nederland waarvan

velen de weg kwijt zijn en niet meer

weten wat ze moeten geloven.

Vreemd en onwerkelijk om daar mee te

moeten leven …!

En toch … er komen andere, betere

tijden. Tijden waarin we alleen nog maar herinneringen

hebben uit deze periode en waarbij die herinneringen

steeds meer naar de achtergrond verdwijnen en stilaan

vervagen. De geschiedenis heeft ons dat geleerd!

Houd vol en blijf gezond!

Caspar van den Brandt,

Voorzitter omni SC Elshout
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kunnen geven. Gerard van Mook was blij verrast en

mag hem een jaar in zijn bezit hebben.

q Ook het eerste elftal heeft nieuwe shirts gekregen

van onze trouwe sponsor Lucien Klerks namens de

plaatselijke Regio Bank. Dank je wel Lucien namens

de spelers en de club.

q De kaderavond hebben we ook niet kunnen houden

het afgelopen seizoen. Jammer maar onze vrijwil-

ligers vergeten dat doen we niet, we hebben ze hard

nodig en daarom hebben we ze toch kunnen

bedanken met een cadeaubon en iets passends voor

de stoppende kaderleden.

q De jeugdtoto gaat ook weer van start, met wat

aanpassingen kan en mag er weer gewoon een

jeugdtoto gekocht worden. Het is een traditie, zeg

maar een begrip en het is een mooie inkomstenbron

voor de jeugdafdeling. Zeg maar onze toekomst. Ik

hoop weer op uw steun en medewerking.

q Als laatste hoop ik van harte dat ons nog meer

beperkingen bespaard mogen blijven. Het zijn rare,

moeilijke tijden maar we moeten vooruit kijken, we

komen elke dag dichter bij de oplossing.

Hou vol!

Groetjes, Frie

Van de bestuurstafel (oktober 2020)
q Weet je nog balanceren tussen wat wel en niet kan.

Inmiddels zijn we alweer een maand verder en we

hebben nog net geen lock-down, maar de maat-

regelen zijn wel weer aangescherpt. De kantine is

alweer dicht en we mogen geen toeschouwers meer

toelaten op het sportpark.

Ik weet niet hoe het bij jullie voelt maar bij mij

helemaal niet prettig. Ik haal maar gelijk het

voorwoord van het jumbo sportplaatjesboek erbij

waarin ik juist die gezelligheid zo benadruk. Niets,

helemaal niets meer van te merken op het

sportpark. Zelfs wanneer ik een sportparkdienst

draai is er enkel nog een bakske koffie voor de

leiders en een paar rijdende ouders te krijgen buiten

in een tent. Meer zit er niet in. Geen gezellige kantine

met muziek en tv, geen slap geouwehoer, geen biertje

geen feest. Ik snap de teleurstelling heel goed, de

animo gaat er zo wel een beetje van af.

Wat kunnen we nog wel doen. Nou we hebben toch

nog wel wat mogelijkheden. We kunnen nog steeds

trainen en wedstrijden spelen, we kunnen nog steeds

sporten en lekker in beweging blijven, zeg maar tegen

een bal aan trappen.

We kunnen met maximaal 30 personen onze

jaarvergadering houden. Het wordt een éénvoudige

“aparte” vergadering waarbij we binnen de

mogelijkheden de vergadering zullen uitvoeren. De

jubilarissen zullen op een andere manier worden

bedankt. Het kan onmogelijk dit jaar. De nodige

stukken zullen worden behandeld. Ik hoop op uw

begrip.

q Gelukkig hebben we nog wel de Micky van

Dommelentrofee uit kunnen reiken en tevens

hebben we op die avond, buiten op gepaste afstand,

de Sjaak Moonentrofee aan een nieuwe clubman
3
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Jeugd
Jeugd Jeugd

Jeugd Uit de jeugdhoek
door de jeugdvoorzitter
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Beste sportvrienden,

Als ik dit schrijf zijn de Covidregels door de overheid

(hopelijk tijdelijk) weer aangescherpt. Op zaterdag-

ochtend rondlopend op Den Donk hangt er een vreemde

sfeer. Geen dampende koffie in ons clubhuis (de kantine)

en geen enthousiaste ouders langs de lijn. Maar het glas is

halfvol: wedstrijden kunnen gelukkig doorgaan waardoor

onze jeugd zich kan uitleven. 

In alle rust kan ik - als bestuurslid in functie ben ik wel

welkom - vanaf de zijkant de wedstrijd bekijken. Na een

slap begin, zoals vaker is Elshout geïmponeerd door de

mondige tegenstander, wordt de spannende wedstrijd

met 1 doelpunt verschil verloren. 

Veel belangrijker zijn echter de andere indrukken die ik

op doe. 

Indruk 1
De begeleidingsstaf van het team is een mooie

afspiegeling van ons vrijwilligersbestand: 

• De betrokken vader van een van de spelers;

• De zogenaamde ‘blijven hangen vader’ (zoons al lang

en breed uitgevlogen, vader is blijven hangen) 

• Het voetbaldier dat van oudsher geen directe binding

heeft met de club, maar al jarenlang zich inzet. 

Oftewel, 66% zet zich in zonder er zelf (in)direct beter

van te worden. 

Indruk 2
De spelers zijn - aangespoord door de staf - fanatiek.

Maar ook de sociale kant blijft in beeld: er wordt fair

gespeeld, de medespeler die een fout maakt wordt

positief bejegend en de tegenstander wordt na de

wedstrijd gefeliciteerd. 

Indruk 3
De sportparkdienst wordt vervuld door een voormalig

leider/bestuurslid. Al een paar jaar niet meer wekelijks

actief op de club, maar nog wel bereid om 2 of 3 keer per

seizoen een dagdeel aanwezig te zijn.

Indruk 4
Na de wedstrijd worden de ouders via de app bericht dat

men klaar is en huiswaarts keert. Optimale nazorg door

de staf, hopelijk daardoor nog meer vertrouwen bij de

ouders dat men ‘op de club’ in goede handen is. 

Indruk 5
Om de sociale kant niet te vergeten wordt er door de

staf na te wedstrijd uit zelf meegenomen thermoskannen

samen koffie gedronken. Terwijl men had kunnen weten

dat de club haar vrijwilligers ondanks de kantinesluiting

niet zonder cafeïne naar huis zou laten gaan.

Zomaar een ochtend, zomaar een elftal. Maar typisch SC

Elshout. Soms kan een eenzame ochtend op Den Donk

heel nuttig zijn. Blij dat we onze vrijwilligers de afgelopen

weken op een aardigheidje voor hun inzet hebben

kunnen trakteren. 

Groet Marcel



6



7

In het zonnetje: Cathy 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 Cathy al heel wat jaren lid van onze club.

Naast haar eigen voetbalcarrière bij Dames 1 is ze de

laatste jaren fanatiek bezig om de nieuwe aanwas klaar te

stomen voor de dameselftallen van onze club. Ze houdt

zich niet alleen bezig met het ontwikkelen van nieuwe

talenten, ook weet ze de oudere leden van onze club

regelmatig op te lappen zodat ze op zondag een

wedstrijdje kunnen voetballen. 

Hoe ben je met SC Elshout betrokken geraakt?
Alweer heel wat jaren geleden kwam het plan met een

aantal meiden om te gaan voetballen. De vraag was toen

als Haarsteegse alleen nog: waar? SC Elshout of VV

Haarsteeg. Hoewel Elshout wel een rot eind fietsen was,

gingen we toch voor de gezelligheid. 

Waarom ben je vrijwilliger geworden bij SC
Elshout?
Er kwam steeds meer animo van jonge meisjes om te

gaan voetballen. In die tijd werd mij gevraagd of ik

interesse had om coach te worden van een team met

voornamelijk meiden. Hier kon ik natuurlijk geen nee

tegen zeggen. 

Wat heb je allemaal gedaan
aan vrijwilligerswerk voor de
club? 
Ik ben sinds een aantal jaren coach

van de pupillen. Daarnaast ben ik

fysiotherapeut en help ik met regelmaat

geblesseerde spelers van hun kwaaltjes af, geef ze advies

en/of tape ze in voor een training/wedstrijd. 

Wat vind je zo leuk aan het vrijwilligerswerk dat
je doet voor ons clubke? 
Het is fijn om een steentje te kunnen bijdragen. 

Wat zijn je leukste ervaringen/anekdotes? 
Mijn leukste ervaringen zijn de kampioenschappen die wij

met dames 1 hebben mogen meemaken (en dan vooral

de feestjes), de zondagochtendgesprekken in de kleed-

kamer en ons jaarlijkse weekendje weg. 

Wat zou je willen meegeven aan de leden?
Laatst las ik een artikel over dat voetbal niet alleen

lichamelijk goed is, maar dat je daarnaast ook meer geluk

ervaart. Dit komt door het stofje endorfine wat wordt

aangemaakt in de hersenen. Dit zorgt voor minder stress

en zorgen. Dus: ... blijf vooral voetballen (of natuurlijk

voetbal kijken). 

Aan wie zou jij het zonnetje willen doorgeven? 
Ik zou graag het zonnetje willen doorgeven aan Roy van

Delft. Mede door Roy sta ik op zaterdag lachend langs het

veld bij de pupillen. 

Cathy, als club zijn we heel blij met jouw inzet en we
hopen elkaar nog lang tegen te komen.
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11 oktober Sven Rozen

11 oktober Jenny Vermeer

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 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

11 november Joost van Delft 

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

Verjaardagen 
De afdeling voetbal feliciteert de volgende jarige leden

Aantal wedstrijden: Gescoorde doelpunten

Teamnaam Wedstrijden wedstrijden totaal Voor Voor Totaal: Gemiddeld Plaats

najaar voorjaar najaar voorjaar

SC Elshout JO17-1 10 4 14 19 24 43 3,07 1
SC Elshout JO19-1 9 4 13 22 11 33 2,54 2

SC Elshout JO15-1 9 4 13 18 1 19 1,46 3

RKC 12 4 16 134 39 173 10,81 1
de Graafschap 10 4 14 39 26 65 4,64 2

SC Elshout JO12-1 11 3 14 33 11 44 3,14 3

SC Elshout JO11-1 11 4 15 39 14 53 3,53 4

SC Elshout JO13-1 11 3 14 31 6 37 2,64 5

SC Elshout 3 13 13 29 29 2,23 1
SC Elshout 2 13 13 26 26 2,00 2

SC Elshout 1 14 14 25 25 1,79 3

SC Elshout 4 13 13 18 18 1,38 4

SC Elshout Vrouwen 1 12 12 14 14 1,17 5

SC Elshout Vrouwen 2 12 12 6 6 0,50 6

Uitreiking Miky van Dommelen-trofee
Op 17 september is weer de jaarlijkse uitreiking van den

Miky van Dommelentrofee gehouden. Onder grote

belangstelling, waaronder ook een grote afvaardiging van

de jeugd en in het bijzijn van de familie van Miky, werden

weer de trofeeën uitgereikt. Hieronder het totaal

overzicht.
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incassokosten in rekening wordt gebracht.

E. Is op 1 januari 2021 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. 11

Het vlaggenschip vaart weer
Vrijdag 18 september was het zover. Na een

maandenlange pauze, door de corona en ja, we naderen

steeds meer de risicogroep, mocht de 35+ weer

aantreden. 

Op het terrein van Raamsdonk waren de gastheren, ONI,

Engelen en RKDVC onze tegenstanders. Tijdens de rit

naar het sportpark, bleek dat de Lange tegenwoordig veel

fietst, zijn navigatie stuurde ons via het halvezolenpad. We

hebben genoten van de pittoreske rit.

De volgende tegenslag kwam tijdens het omkleden.

Waarschijnlijk zijn de shirts te heet gewassen, want we

leken wel een stel wielrenners, zo strak zaten ze.

Dit alles bracht ons niet van ons stuk. Met onze tobsport

mentaliteit kunnen we direct doorschakelen. Na een zeer

intensieve warming-up, waren we de eerste wedstrijd vrij.

Zo kon onze leider, de Schipper (of moeten we voortaan

kapitein zeggen), onze tegenstanders eens goed analy-

seren. Bleken toch aardig te kunnen voetballen. De

tegenstanders waren door het dolle heen, dat ze de Knip

in zijn burgerkloffie zagen zitten. Bleek dat de Knip familie

bij de tegenstanders had. Die had ze gewaarschuwd.

Vanaf toen kwamen ook de eerste excuses, het veld is

wel heel hard, te weinig licht op het veld, met deze lenzen

zie ik niks (waarschijnlijk achterstevoren ingedaan).

Daar we 4 wedstrijden moesten voetballen kozen we

voor de aloude Elshouttactiek. Achterover leunen en

vanuit de counter scoren. Meteen de eerste wedstrijd

oogstte dit resultaat, een 3-0 overwinning door met

name een onnavolgbare Schoen. Hij stond achterin

opgesteld, maar trok regelmatig mee ten strijde en

scoorde zo de eerste 2 goals. 

De 2e wedstrijd tegen de oude teammaten van Teun. Af

en toe werden we zo ver terug gedrongen dat de Lange

zowat op de tenen van onze keeper Hans stond. Toch

onze huid duur verkocht en maar nipt verloren met 2-1,

met wel een weergaloze kopgoal van onze topscoorder

Bok. Af en toe ook het tikkietakkie van onze kant met

Rene, Feut, Teun en Erol. 1x raken was het devies, en nee

deze keer was het niet de tegenstander maar de bal. Een

lust voor het oog.

Vanaf de derde wedstrijd een tactische wissel, Erol in de

goal ipv Hans (die van die lenzen). Mooi evenwichtige pot,

die met 1-0 gewonnen werd, door een fenomenale

ventieltrap door Willem.

Laatste wedstrijd tegen Oni. Ook weer een gelijk-

opgaande wedstrijd. Meteen vanaf de aftrap een afstand-

schot. Het moet aan het licht, of het krappe shirt hebben

gelegen. Maar Erol besloot om de bal, die met 1,8 km per

uur op hem af kwam, door zijn benen te laten rollen. Dit

toch weer weten om te buigen in een 3-2 overwinning,

mede door het goede verdedigen en opbouwen van

zowel Feut, als de Lange en Schoen. Ook

noemenswaardig, Bok heeft zijn speelwijze ook nog wat

verfijnd. Ipv de normale geniale lob in de handen van de

keeper, schuift hij nu de bal gewoon binnen.

Dus al met al een zeer goed begin met 9 punten uit 4

wedstrijden met 8 goals in 80 minuten, dus we doen al

volop mee voor de Micky. Na de wedstrijden nog goed

afgesloten met alle teams in de kantine; een mooie start

van het seizoen.

Nog enkele (soms door zichzelf benoemde) eervolle

vermeldingen:

Assistkoning en analist: Teun

Topscoorder: Bok

‘Wat een kutkeeper hebben wij’: Hans en Erol

Maar zonder enige twijfel man van dit eerste toernooi:

Schoen.

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

23 oktober 2020, zal besloten worden dat de

contributiebedragen voor dit seizoen gelijk blijven.

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 na de jaar-

vergadering.

C. Leden die de contributie niet automatisch laten

afschrijven dienen deze vóór 1 december 2020 te

betalen.

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

volgt er een nota waarop € 3,- extra aan
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Jeugdtoto 2020
Op Vrijdag 9 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 3.500 jeugdtoto's in omloop

gebracht.

De prijs per vakje bedraagt 10 eurocent.

2019 2018 2017 2016
1e week 1.449,00 1.455,00 1.361,50 1.326,00

2e week 1.418,10 1.416,50 1.431,50 1.390,50

3e week 1.427,50 1.457,40 1.366,50 1.440,50

4e week 1.416,70 1.472,30 1.430,80 1.425,00

5e week 1.426,70 1.459,00 1.433,40 1.487,30

6e week 1.551,30 1.529,80 1.513,50 1.456,70



Zonder coach en zonder yel, maar met

balsponsor Ververs Tekst en Communicatie

én goede moed startten de dames 3 van

Elshout zondag de competitie in Dongen.

Onze dames openden het spel met twee

lekkere goals en hielden dankzij puik

keeperswerk de voorsprong de hele eerste

helft vast. De stand was 6-7 met rust. 

Na de pauze gooide Elshout de dekking

verder op slot en pakte door hard werken

zelfs drie punten voorsprong. Tot 8 minuten

voor tijd leek de overwinning aanstaande.

Dongen had echter gezien dat het harde

werken veel kruim had gekost en zette slim in

op de breakout. De thuisploeg sprokkelde zo

snel 3 goals erbij. En in de laatste minuut

kwam daar door balverlies ook de gevreesde 14-

13 uit en moest Elshout de punten in Dongen

laten. De teleurstelling was uiteraard groot.

Anderzijds kon het team concluderen dat er

keihard gewerkt was voor elkaar en dat geeft

zeker vertrouwen voor de volgende wedstrijd.

Volgende week zaterdagavond thuis tegen Witte

Ster.

16

Goede start dames 1 en 2
Wat een goede start van de

competitie voor zowel onze DS1 als

DS2!   

Beide teams hebben hun eerste twee

wedstrijden gewonnen en staan

bovenin de ranglijst. 

Verslag dames 3



Er was een herenpartij voor ons bezig en wij waren de

laatsten die gingen spelen, toch keurig op tijd stopte de

wedstrijd dus konden we nog even ingooien op de

keeper en op de aangegeven tijd beginnen.

Ik had een opstelling gemaakt en ons zorgenkindje van

vandaag maar de eerste wissel gegund. De tegenstanders

waren vrij fanatiek dat zagen we al bij het inlopen enz.

maar de dames waren wel wat ouder (zo leek het in elk

geval) dus we gingen vol goede moed aan het werk. Na

het eerste fluitsignaal knalde Aristos er meteen flink op,

ze kwamen met trucs tevoorschijn waar we weinig

weerwoord tegen hadden. Één speelster maakte een

soort van snoekduik bijna vanaf de 9 meter, waarbij ze

het telkens voor elkaar kreeg om binnen de cirkel te

‘vliegen’ en dan dus vrij eenvoudig te scoren. We konden

daar weinig tegen doen, zeker Lotte in de goal had geen

schijn van kans. Het enige wat zou kunnen was er voor

gaan staan, maar dat bleek makkelijker gezegd dan

gedaan. Afijn, ze scoorden vrij simpel dus het stond al snel

3-0. De coach werd steeds enthousiaster en het publiek

vond het ook geweldig, alleen wel allemaal bij de

tegenstanders natuurlijk…. Onze opbouw ging heel goed,

netjes rondspelen, weinig balverlies enz. alleen ons

bekende euvel kwam weer bovendrijven, we krijgen de

bal niet in het net. 

Vandaag was de keeper van de tegenpartij ook wel erg

goed, waardoor het scoren dus erg moeilijk werd. Door

goed verdedigen en goed keeperswerk konden we zeker

partij geven, vele aanvallen werden door ons

onderbroken of in elk geval leidden niet tot score,

waardoor als je niet naar het scorebord keek, de

wedstrijd toch wel aardig gelijk op leek te gaan. Wat bij

ons allemaal net niet lukte, ging bij de tegenstanders (met

nog links en rechts wat hulp van hun scheids) wel

allemaal. Uiteindelijk werd de stand 23-6. En daarbij moet

nog zeker vermeld worden dat onze Judith vandaag een

mooie goal gemaakt had!! Super hoor! Het lijkt toch

vruchten af te werpen dat ik steeds roep gewoon gooien

meiden!! 

Er mocht gedoucht worden, maar wel met steeds een

paar tegelijk, dus het omkleden duurde wel een tijdje,

maar dat was geen probleem omdat het nog niet zo laat

was en ik kon nog net het einde van de Formule 1 race

kijken ondertussen. Nadat we nog een plastic zak hadden

weten te regelen bij de beheerder voor onze ‘zieke’

konden we naar huis zonder ons zorgen te maken over

de bekleding van de auto. Dat was trouwens een goede

zet want deze zak was nog wel degelijk gebruikt. 

De wedstrijd voor volgende week is vervallen dus over 2

weken weer een volgende uitwedstrijd! Hans

Zoals met alles in het leven; het is maar net vanuit

welke hoek je het bekijkt. Dames, we zijn trots op

jullie gezellige team, voor ons staan jullie

bovenaan! 17

Zondag 27 september 2020.
Jaaaaa, de competitie is weer gestart! We hadden al 2

wedstrijden van het veldseizoen gehad, maar vandaag was

toch weer de eerste wedstrijd van het zaalseizoen. We

moesten om 13.10 spelen dus een mooie tijd, we zouden

om 12.10 vertrekken. Het vertrekken werd iets later, een

dame kwam namelijk wat later aan, die heeft dat al vaker

gehad, dus ze krijgt in het vervolg een vertrektijd wat

eerder, dan kunnen we op tijd weg. Op weg naar Best

want Aristos was de thuis spelende club. 

We kwamen nog op tijd aan dus geen probleem, helaas

had er bij ons iemand wel een probleem met de

voorgaande nachtelijke uurtjes, kwam zo wit als een laken

uit de auto en bleek daar ook wat maagproblemen te

hebben gehad. Gelukkig hadden we 2 wissels dus daar zat

wel wat rek in. We werden onthaald door de coach van

de tegenstanders die keurig vroeg of er iemand

verschijnselen had die op Corona lijken, maar dat was

niet, want dan zou diegene al niet mee gegaan zijn

natuurlijk. 

Verslag dames 4



Wat hadden we gisteravond tijdens de ALV veel

jubilarissen! 

Een kort overzichtje:

15 jaar lid
Daniek van Hulten

Inge van Noort

Marloes Rombouts

20 jaar lid
Corina Lommers

Annemiek Rombouts

30 jaar lid
Geertje Van Bokhoven-de Man

35 jaar lid
Gerard Beekmans

Albert van der Sanden 

Plus het afscheid van ons koppel scheidsrechters

(na 18 jaar) John van Noort en Albert vd

Sanden.

Gefeliciteerd dames en heren, we zijn

ontzettend blij met zulke trouwe

leden!18

Erelid Lia Pulles
Tijdens de ALV werd Lia Pulles

uitgebreid gehuldigd en bedankt. Een

vrouw van en voor de club!  

Lia, nogmaals ontzettend bedankt voor

je inzet de afgelopen 43 jaar. Je bent 41

jaar scheidsrechter geweest, 25 jaar

bestuurslid en 1 dag erelid van SC

Elshout.  

Van harte gefeliciteerd met het

erelidmaatschap!

Jubilarissen
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Actiefoto

Heb jij een mooie actiefoto van je teamgenoot? Een

groepsfoto, op-de-bankfoto, actiefilm of staatsieportret

van jou of je teamies? Een glorieuze overwinning of een

verpletterende nederlaag? Iets te vieren ? Of gewoon

omdat het kan.

Die foto's en filmpjes zouden we graag delen op onze

socials (fb en insta). Uiteraard geldt dit voor alle teams.

Check wel even of je teamgenoten die groot in beeld

staan dit oke vinden.

Stuur deze naar Eefje, eefjegroenendaal@hotmail.com

samen met een kleine beschrijving of wedstrijdverslag.

Alvast bedankt!

Heb jij de HandbalNLapp
al op je telefoon staan?
Stel je account in en
ontvang informatie over je
team, wedstrijden, nieuws
en nog veel meer!

Annie, hou jij me tassie  even vast? 
Maar houd 'm wel in de gaten, want deze
tas wil iedereen wel hebben! Voor 32
euro issie van jou. Er zijn nog 6
exemplaren!
Hoe?  Even Albert appen!
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Samen sporten
Heb jij klasgenootjes, buurtgenootjes of familie

die graag samen met jou willen sporten? Neem

ze eens mee naar je handbaltraining!   

#samenisgezelliger 

#handbalspeeljesamen 

#vanjongtotoud

Rabo clubsupport

Je kunt via Rabobank Clubsupport je stem uitbrengen op onze mooie club! De stemkaarten heb je via post
ontvangen als je lid bent van Rabobank De Langstraat

.
We sparen voor een bijdrage aan de nieuwe kantine. Een mooi doel voor álle leden van de club!

Bedankt voor je support!

16 oktober Amber van Wanrooij  

18 oktober Tess Lucas  

19 oktober Janne Damen  

20 oktober Maud Klijn  

20 oktober Angeli Lommers  

20 oktober Maud Verdijk  

22 oktober Liv van der Hoop  

26 oktober Floor Lommers  

28 oktober Maarten van Olffen  

31 oktober Iza van Delft 

31 oktober Lisa 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 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  

20 november Dian van Wanrooij  

21 november Lot van Bokhoven  

23 november Ilse van Noort  

30 november Rianne van Bladel  

Verjaardagen oktober-november
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Verjaardagen gym
In de maanden oktober en 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

27 oktober Jur op 't Hoog

1 november Lola Groenendaal

10 november Levi Roemaat

19 november Anja de Jong

17 november Bent Nijhof

22 november Petuel Zessen

22 november Tess Tegelaers

Nieuwe gymassistentes

Bij de hulpjes van de leiding van zowel de peuter- als

avondgym heeft een wisseling plaats gevonden.

Op vrijdag is Fenna Knippels gestopt. Fenna heeft de

afgelopen 3 jaar ieder week de leiding geassisteerd bij het

geven van de gymlessen. Wij willen Fenna voor deze

trouwe jaren hartelijk bedanken. Gelukkig hebben we

weer een enthousiast nieuw jong meisje gevonden die

ons wekelijks komt assisteren. We willen Esmée van harte

welkom heten en hopen dat ze met veel plezier de

komende jaren ons wil blijven helpen.

Ook bij de peutergym hebben we een nieuwe assistente.

Mede doordat de peutergym van vrijdag- naar de

woensdagochtend gegaan is, hadden we een probleem bij

de wekelijkse invulling van de leiding. Gelukkig hebben we

ook voor de woensdag een enthousiaste jonge meid

gevonden, die het leuk vindt om te komen assisteren bij

de peutergym. Ook Erika willen van harte welkom heten

en hopen dat ook zij met veel plezier ons de komende

jaren wil blijven helpen.
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Even voorstellen

Hoi,

Ik zal me even voorstellen. Ik ben Erika van Son en ik ben

18 jaar. Ik woon samen met mijn ouders, broer en zusje in

Haarsteeg. 

Afgelopen jaar ben ik geslaagd op het d'Oultremontcollege

in Drunen. In september ben ik begonnen met de opleiding

HBO pedagogiek (ontwikkeling/opvoeding van kinderen)

aan de HAN in Nijmegen. 

Ik loop een dag in de week stage op kinderdagverblijf Villa

Kakelbont in Nieuwkuijk. Daarnaast werk ik bij De

Pannekoekenbakker in Heusden. 

Aankomend jaar ben ik leiding bij de peutergym op

woensdagochtend. Ik vind het leuk om met kinderen om te

gaan en heb er heel veel zin in!

Groetjes Erika

Hoi,

Ik ben Esmée, ik ben 13 jaar

en zit op het

d’Oultremontcollege.

Ik vind het leuk om met

kinderen bezig te zijn. 
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Kantinediensten
Week 44: Kantinedienst: Jos van den Hoven van zondag  25 t/m zaterdag 31 oktober

Week 45: Kantinedienst: Bertie Wolffs van zondag 1  t/m zaterdag 7 november

Week 46: Kantinedienst: Albert van der Sanden van zondag 8 t/m zaterdag 14 november

Week 47: Kantinedienst: José van Uden van zondag 15 t/m zaterdag 21 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/Arjan vd Assem

maandag 2 november

dinsdag 3 november

woensdag 4 november

donderdag 5 november 19.30-eind Marinus Muskens Geraldine Kwetters

vrijdag 6 november

zaterdag 7 november Marion Verdijk

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

maandag 9 november

dinsdag 10 november

woensdag 11 november

donderdag 12 november 19.30-eind Nicole van Hulten Jeanne van der Sanden

vrijdag 13 november Jos vd Hoven

zaterdag 14 november Annie van Hulten

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 15 november Bianca van Dijk Els klerks

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 Arjen vd Assem

maandag 26 oktober

dinsdag 27 oktober

woensdag 28 oktober

donderdag 29 oktober 19.30-eind Annie van Hulten Hans van Heist

vrijdag 30 oktober

zaterdag 31 oktober 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 
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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