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Algemeen Bestuur
Beste sportliefhebber,

Als nieuwbakken voorzitter van Omnivereniging
Elshout richt ik mij tot u als voorzitter, maar vooral
ook als betrokken dorpsgenoot. SC Elshout is een
sportvereniging met een sterke lokale verankering
en een grote eigenheid waar activiteiten worden
georganiseerd met een grote familiale sfeer. Binnen
de club is er ook veel realisme. We zullen nooit
naast ons schoenen lopen. Dit is de kracht van ons
allemaal! We streven een visie na van gezelligheid,
saamhorigheid en sportiviteit. Winnen is belangrijk
maar niet ten koste van alles! Deze visie steunt
bijna uitsluitend op de vele vrijwilligers! Zonder
hun toewijding en enthousiasme stond SC Elshout
absoluut niet zo
ver als nu het
geval is. Daarnaast
doet het me veel
plezier om te zien
dat deze vele
vrijwilligers de
club een positieve
uitstraling geven.
Ik hoop dat jullie
allemaal bereid
blijven om dit te
blijven doen want
jullie hulp (bij alle

afdelingen!) is onmisbaar! Een ondersteuning voor de
vereniging die we zijn en die we ook willen zijn. Een club waar,
als hij of zij “normaal” doet, iedereen van harte welkom is!
Het is bij SC Elshout meer dan alleen maar sporten. Het is de
verantwoordelijk om iedereen de mogelijkheden te bieden om
sportief en sociaal actief te zijn. Het creëren van een collectief
onder een groep mensen. Het is de opzet om iedereen als het
ware kansen te geven om mee te doen en om te kunnen en
mogen scoren.

Met sportieve groeten,

Caspar van den Brandt
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Beste sporters en bewoners van Elshout,

Graag willen we het oud papier ophalen nogmaals met u
updaten zodat we allemaal goed op de hoogte zijn 

• Het ophalen gebeurt altijd op de 2e zaterdag van de
maand. Ook in de vakanties

• We starten om 9.00 uur vanaf de Gekroonde Hoed,
Heusdense weg, Kerkstraat, Elshoutse weg, Scheidingstraat, d’Oultremontweg
en industrie gebied, Wolfshoek, Mariendonk, Schanswijk en dan verder in de
kern van Elshout.

• Gaarne gebundeld of in dozen aan straat zetten . Los papier waait weg.

• Door het vele papier in Elshout komen we met twee vrachtwagens.

• In smalle straten gaarne goed parkeren met de personenauto’s ( zoals Omloop)

• Vriendelijk verzoeken wij u om het oud papier aan één zijde van de straat te
zetten, aan dezelfde kant waar u ook de vuilcontainer neerzet. Dit geldt vooral
voor Heusdenseweg, Kerkstraat, Mariendonkstraat, Wolfshoek

• Van de Geldplantsoen gaarne aanbieden aan de Graaf Albrechtstraat. De grote
vrachtauto kan hier moeilijk indraaien. Dit doet deze straat al enkele jaren
keurig 

• Bredenkampweg gaarne aanbieden aan de Mariëndonkstraat. Ook hier kan de
grotere vrachtauto moeilijk draaien. Ook hier gaat het heel goed.

• Zet het oud papier niet op vrijdagavond buiten i.v.m. regen en wind.

Wij als SC Elshout halen al meer dan 40 jaar oud papier bij u op en doen dat altijd
met veel plezier. De opbrengsten vormen een goede financiële bijdrage aan het
sportleven in Elshout. Uiteraard willen we jullie allen bedanken voor de inzet.

Het bestuur.

LET OP: Dit jaar wordt er met 2 vrachtwagens gereden. Zorg

dus dat het oud papier om 9.00 uur aan de straat staat!!! 3

S.C. Elshout Omni
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Beste quizliefhebbers,

Wegens voorgaand succes geprolongeerd: we willen jullie uitnodigen voor de

PUBQUIZ.

Op vrijdagavond 24 maart 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,- 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 (Actueel – 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 24 maart willen we graag rond 19.45 uur beginnen en ons streven is om rond 23.30 uur klaar te zijn.

Met vriendelijke groet,

Ciep en Henri
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q Het is februari en carnaval staat voor de deur. Met

onze eigen Prins Stef en zijn raad. Op voetbalgebied

is er weinig gebeurd. Winters weer en weinig

gevoetbald. 

q Gelukkig kon er in de kantine wel gevoetbald

worden en was het jaarlijkse tafelvoetbaltoernooi

een groot succes. Donderdag 23 februari staat de

“opwèrmer” van carnaval weer op de planning. Op

24 maart wordt de befaamde Pubquiz weer

gehouden en gegeven het aantal inschrijvingen

belooft het weer een gezellige en spectaculaire

avond te worden. Hulde aan de organisatoren van

deze activiteiten voor ons clubke en mooi om te

zien dat in deze winterse periode er toch veel voor

onze leden georganiseerd wordt.

q Gelukkig is er toch af en toe gevoetbald. Het 1e

heeft tegen de koploper Gudok gelijkgespeeld en

tegen Berkdijk werden de volle 3 punten behaald.

Voor alle andere teams geldt dat het alleen maar

beter kan gaan de 2e helft van het seizoen. Met

carnaval in de benen, stromen de punten vanzelf

binnen.

q Bij het vriesweer is het ook lastig trainen. Op het

handbalveldje kunnen teams beperkte tijd trainen en

met enige flexibiliteit van alle teams hebben we toch

een excuus om later nog even na te genieten in de

kantine.

q Tenslotte zijn we als bestuur onze blik langzaam

weer op volgend seizoen aan het richten. De eerste

voorbereidingen zullen in maart starten. Daarnaast

zijn we in druk overleg met de gemeente over onze

accommodatie. Onze bouwcommissie heeft

inmiddels een tekening gemaakt van 8 nieuwe

kleedkamers, een nieuwe kantine en bestuurskamer.

Dit dient als alternatief ten opzichte van de eerdere

plannen van het neerzetten van 2 nieuwe

kleedkamers en bestuurskamer. Komende maanden

zullen uitwijzen welke richting het opgaat en

uiteraard zullen we tussentijds bij belangrijke

beslissingen/nieuws onze leden hierbij betrekken.

Feit is wel dat dit ons als club ook wat centjes gaat

kosten.

Van de bestuurstafel, februari 2017)
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Jeugd
Jeugd Jeugd

Jeugd Uit de jeugdhoek
door de jeugdvoorzitter

-Toen ik nor buite keek docht ik: ik wouw det toch

verrekte! Ik hai zo gerre nor ut voetballe gegaon...,mar

mooi nie.....,ut zekte

Nog zoiets, Tis februari jonge; ge kunt nog van alles

verwochte

Of, ist nie hard dan ist wel nat. Oftewel het kan vriezen

of dooien!

Allemaal waar misschien maar; we zullen ut er mee

moeten doen (duun)

Ik kijk toch wel weer uit naar die mooie groene grasmat.

Hé dat doet me meteen denken aan die leus van de

nieuwe prins en zijn raad van weet ik veel hoeveel. “mee

ons gruun moete ut duun “ Zou er dan toch een link zijn

naar de voetbal grasmat? je weet het niet hé 

Voorlopig proberen we als het mogelijk is te trainen en

als het effe kan een wedstrijdje te spelen.

Het wordt vanzelf weer voorjaar en beter, mooier weer.

Ondertussen staat carnaval op het menu en dat is

wellicht ook wel lekkere kost voor jong en oud.

Daarna sta ik te popelen om het eerste echte gruun te

zien ontluiken.

Groeten Frie

Verjaardagen 
De afdeling voetbal feliciteert de volgende jarige leden

16 februari Rick van Delft 

19 februari Mart van den Bosch

21 februari Richard van Hulten

22 februari Bart van Weert

25 februari Dennis van Venrooij 

26 februari Jan Schoenmakers

27 februari Max van den Oord

28 februari Bas van Beurden

2 maart Joris van Heesbeen 

3 maart Edgar Brok

3 maart Luc Dankers

4 maart Simone Lobé

5 maart Gerard van Mook

6 maart Guus de Kort 

7 maart Janneke van den Brandt-Haverhals

8 maart Dick van Delft 

8 maart Joris van Hulten

8 maart Nick Klerks

8 maart Joris Robben

10 maart Annemieke van Son

12 maart Maaike van Gestel

12 maart Brian Zeeuwen

13 maart Ruud van Mook

13 maart Willem Verdijk

13 maart Bas van Weert

15 maart Niels Brok

15 maart Martien van Delft 

17 maart Sam van den Besselaar

18 maart Inge van Bladel 

18 maart Krissie Elshout

21 maart Anouk Pullen

23 maart Ruud Lambrechts

24 maart Sjors Musters

24 maart Sanne Pelders

25 maart Gerard Verhoeven

26 maart Marcel van Heesbeen 

27 maart Erik van Delft 

28 maart Stan de Jong
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Bekeravontuur voorbij voor A1 
Emplina A2 - Elshout A1 3-0 
De eerste wedstrijd na de winterstop was de 1/8e finale

voor de beker tegen Emplina A2. Zoals te vaak begon

Elshout matig aan de wedstrijd en liet het in de eerste

helft niet zien dat het een team is. Iedereen op allerlei

eilanden/elkaar verkeerd coachen en maar hopen op een

goede afloop..... in de eerste helft kwam Emplina twee

keer voor de goal via een vrije trap en een afstandsschot.

Beide schoten werden verkeerd ingeschat door onze

keeper Sam. In de tweede helft een ander Elshout. Wel als

een team jagen op de bal en werken voor elke meter. Met

een aantal aanpassingen zelfs mogelijkheden om te

scoren. Helaas ging onze doelman een actie aan en dacht

dat hij op het middenveld een voetballend duel aan moest

gaan. Hands betekende een rode kaart waardoor we met

10 man moesten voetballen met Theunis op doel. De 3-0

kwam dan ook terecht en hierna besloot de

goedleidende scheidsrechter dat het wel best was op

deze regenachtige zaterdag. Hopelijk gaat iedereen goed

bij zichzelf nadenken hoe hij zich wil verbeteren de

komende maanden.....

TSV Gudok 1 - SC Elshout 1 1 - 1 
We mogen eindelijk weer voor de competitie de wei in,

een kunststof wei deze keer bij Gudok in Tilburg, een

mooie club, een mooi sportpark met een mooie kantine.

Ander soort voetbal levert dit op, geen slidings

bijvoorbeeld, de bal glijdt sneller, voor Elshout is dit altijd

aanpassen. Gudok had gevraagd om de wedstrijd uit te

stellen vanwege een bruiloft op zaterdag, Elshout is daar

niet op in gegaan, in Elshout is het nou eenmaal elk

weekend feest! Uitgezeurd? Laat de wedstrijd maar

beginnen! In de 9e minuut een grote kans voor Elshout,

in de 19e minuut voor Gudok. Een prachtige vrije trap in

de 27e minuut van Gudok gaat er als een speer in en

wordt samen met de bruidegom op de reservebank

groots gevierd. De eerste helft kabbelt voort, we gaan de

rust in met de 1-0. In de tweede helft scoort Thijs in de

56e minuut ook vanuit een vrije trap, ook als een speer

de 1-1. Daarna zijn de kansen voor Gudok maar ze

worden niet benut. De kersverse Gudokse bruidegom

wordt nog als troef ingezet maar ook hij brengt Elshout

niet van de wijs. Elshout krijgt weer kansen maar ook die

worden niet benut. Gewoon een gelijkopgaande

sportieve wedstrijd, iedereen kan tevreden zijn met het

gelijkspel.

9

Verslagen
Elshout 3 - Haarsteeg 7 0-2 
Op deze mooie zondagmorgen mochten we de 1e

wedstrijd na de winterstop tegen de ongeslagen koploper

Haarsteeg aantreden. Donderdag 15 man, zondagmorgen

12, uiteindelijk zaten er toch weer 15 man in de

kleedkamer. Hierbij nog dank aan Teun van het 4e die een

verdienstelijk uurtje mee speelde. Haarsteeg was

voetballend beter, maar Elshout stelde hier een dosis

werklust tegenover. Kansen vielen er sporadisch te

noteren. En als Haarsteeg dreigde door te komen, stond

Joost er nog, die de tegenstander al dan niet reglementair

afstopte. Hij had die gele kaart al eerder kunnen geven.

Bij rust 0-0, dus was er hoop op minimaal 1 punt. Na rust

maakte Haarsteeg de 0-1 nadat Berry eerst een vrije trap

uit zijn doel ranselde. Uit de rebound was hij kansloos.

Elshout maakte bijna de 1-1, maar een kopbal van Joris

belandde tegen de paal. 10 minuten voor tijd besliste

Haarsteeg randje buitenspel de wedstrijd. Ondanks

nederlaag goed gevoetbald met perspectief op meer

punten. En Mike, we zijn trots op jou.

SC Elshout 1 - Berkdijk 1 2-1 
In een matige 1e helft komen beide ploegen niet aan

combinatievoetbal toe. Gevolg is dat veelal de lange bal

gehanteerd wordt die door de verdedigers goed en

makkelijk te verdedigen zijn. Weinig kansen voor beide

ploegen. De beste is voor SC Elshout 5 min voor de rust:

schot van Luc vd Aker wordt door de verdediging van

Berkdijk geblokkeerd. 2e helft begint zoals de 1e helft is

geëindigd; 2 ploegen die geen vuist kunnen maken. In de

65e minuut verandert de wedstrijd, SC Elshout komt

door een makkelijk verkregen penalty op 1-0 door Stan

Muskens. 2x rood vervolgens voor Berkdijk, en een

doelpunt van Stan de Jong lijkt de wedstrijd te beslissen,

2-0. In de 90e minuut komt Berkdijk echter op 2-1. Nog

even een paar lastige minuten, het blijft

echter 2-1. De punten zijn binnen,

op naar de volgende

wedstrijd!
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Rkksv o17-1 – Elshout o17-1 0-3 (0-0) 4 februari         
Na ruim 2 maanden winterstop vandaag de eerste

wedstrijd van 2017, de bekerwedstrijd uit tegen Rkksv.

Na een korte warming up begonnen beide elftallen

onrustig aan de wedstrijd waardoor er weinig echt

gevoetbald werd en allebei de elftallen alleen gevaarlijk

werden via afstandsschoten. De ruststand was dan ook 

0-0. 

Tweede helft een veel beter Elshout, veel meer rust aan

de bal waardoor deze nou wel aankwamen en in de 54e

minuut maakte Edgar met een droge lage knal op een nat

veld de 0-1. Rkksv probeerde hierna de aanval te zoeken

maar wist geen uitgespeelde kans te benutten en blonk

vooral uit in het maken van domme aanvallende

overtredingen. Elshout ging gewoon door met voetballen

na een mooie aanval; Edgar stuurde Joep diep de hoek in,

deze maakte een actie naar binnen en gaf een voorzet die

door Bram bij de tweede paal werd binnengetikt. De

wedstrijd was hiermee beslist maar Elshout was nog niet

klaar na een zoveelste goede aanval kreeg Joep de bal in

de 16 op zijn verkeerde voet en speelde hem naar Edgar,

die met een volmaakte pirouette de 0-3 binnen

frommelde.

Prima wedstrijd gespeeld mannen, vooral tweede helft

heel goed gevoetbald, trek deze lijn door naar de

volgende wedstrijd, volgende week tegen Heerewaarden.

Groeten John, David en Martijn 

Onder 17 door naar kwartfinale beker

Beste Vrienden van S.C. Elshout
Afgelopen seizoen hebben we dankzij de ‘Vrienden van’

weer het een en ander aan nuttig materiaal kunnen

aanschaffen. Zo hangt er in elke kleedkamer een

whiteboard. Een mooi hulpmiddel om de tactiek van de

wedstrijd te bespreken! 

Een aantal leden van de “Vrienden van SC Elshout” heeft

de jaarlijkse bijdrage voor het seizoen 2016-2017 al

overgemaakt, hartelijk dank daarvoor! 

Degenen die dit nog niet hebben gedaan vragen wij

vriendelijk om de jaarlijkse donatie weer over te maken.

Het minimum bedrag voor de donatie bedraagt €25.

Je kunt je bijdrage overmaken op rekeningnummer 

NL25 RBRB 0658 6217 26 ten name van Vrienden van

S.C. Elshout, onder vermelding van je naam. Dit mag ook

contant in de kantine bij een van onderstaande leden van

de PR commissie. Als je je lidmaatschap van de “Vrienden

van SC Elshout” wilt beëindigen kunt je dit ook

doorgeven aan de PR commissie.

Suggesties voor een nuttige besteding van dit geld zijn van

harte welkom, ook hiervoor kunt je contact opnemen

met een lid van de PR-commissie of een mail sturen naar

pr@scelshout.nl.

Namens de PR commissie van S.C. Elshout voetbal.

Jos van den Hoven, Sven Brok, Stef de Wit, Leona van de

Wiel, Jenny Vermeer, Jochem Muskens, Birk Milatz en

Bertie Wolfs.
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Van de bestuurstafel in februari 2017 
Nieuwe leden
In de maand januari hebben zich aangemeld Jikke van den

Besselaar en Renske Klijn. Beiden gaan meedoen in ons 

F-team. We wensen hen veel sportieve handbaluren bij de

club.

Planning 
Op zondag 2 april doen we mee met de DDH dag in de

kern van Elshout . Het begint om ongeveer 12.00 uur en

duurt tot 16.00 uur. 

Verschillende verenigingen hebben zich al ingeschreven

en de organisatie is volop aan het werk, Het wordt een

gevarieerde dag met allerlei activiteiten. Alle

Heusdenaren kunnen meedoen met de rondrit in de

hop-on/hop-off bus door de 11 kernen van de Gemeente

Heusden.

Wij als handbal gaan er staan met een doel en een

snelheidsmeter. Iedereen kan meedoen om zo hard

mogelijk te gooien en natuurlijk hebben we dan op het

einde van de dag een winnaar per leeftijdscategorie.

We zoeken nog enkele personen die ons willen komen

helpen, geef even een seintje.

Op zaterdag 8 april komt de Handbalschool Brabant in

de sporthal Onder de Bogen een demonstratie geven en

enkele oefenpartijtjes spelen tegen onze jeugd. Dit

belooft weer een leuke en leerzame dag te worden voor

onze B, C en D jeugd. Jullie horen er nog meer van. De

dag is van 09.00 uur tot 14.00 uur.

Op vrijdag 21 april is het de dag van de koningsspelen.

We doen dan weer samen met de afdeling voetbal mee

op het sportpark en zullen verschillende wedstrijdjes

organiseren op het verharde veld en op het beachveld.

We zoeken hier nog mensen voor die ons op die dag

even komen helpen met scheidsrechteren van de jongste

jeugd. 

Wedstrijd tegen EMM
De A2 speelde op 21 januari een wedstrijd tegen EMM Olympus.

Just Groen van EMM heeft mooie foto’s gemaakt tijdens de

wedstrijd, deze foto’s zijn te vinden op de website. Er is goed

tegenstand geboden door de meiden, maar ze hebben helaas toch

verloren. De uitslag van de wedstrijd was 7-12.



adverteerders steunen ons, 

steunen jullie de adverteerders?

Koop bij onze 
adverteerders
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Verjaardagen februari-maart

16 februari Eefje van Wezel

18 februari Robin van Delft 

19 februari Marja van de Bijgaart 

21 februari Gitte Lommers

27 februari Janne van Bokhoven 

28 februari Alina Klerks

28 februari Pien Simons

2 maart Daphne Emmers

8 maart Henriette Bax

8 maart Loes Hendriks

10 maart Judith Kolmans

11 maart Femke van Rooij

11 maart Gerard de de Wit

12 maart Suzan Rombouts

15 maart Laurie Bax

18 maart Krissie Elshout

22 maart Wilma van Mook 

25 maart Britt van Falier

27 maart Colleen van Delft 

Nieuwe poule
Onze Meiden A2 zitten sinds de 2e helft van het seizoen

in een nieuwe poule. Op 30 januari speelden zij de eerste

wedstrijd in de nieuwe poule, meteen tegen de nummer

2. De eerste helft ging mooi gelijk op. In de tweede helft

liet Elshout het een beetje gaan en werd de wedstrijd

verloren. Goed gespeeld meiden.

17

Handbalmasterz
We hebben binnen SC Elshout Handbal

een spelregelopleiding opgezet. Afge-

lopen maandag 23 januari hebben ze

onder leiding van Roland en Lia een

theorieles gekregen. De afgelopen

maanden hebben deze dames de regels

geoefend op de computer. Voor deze

test "handbalmasterz" door het NHV

opgesteld waren ze allemaal geslaagd,

waardoor allen aan het vervolg

deelnamen. Tijdens de praktijkles

leerden ze te fluiten bij overtredingen

en dat ging sommige al goed af. Deze

meiden feliciteren wij met hun behaalde

certificaat en vanaf de komende

veldcompetitie staan ze als scheids-

rechter hun "mannetje". En wat is het

dan toch leuk om dat te mogen doen bij

de jongste handballertjes.
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Nieuwe teamfoto’s

DS1

DS2

A1



Verslag D-jeugd
Zaterdag 28 januari moesten de meiden van

de D-jeugd van Elshout tegen Witte Ster/

Waspik.

De tegenstander kwam de kleedkamer uit en

de meiden schrokken erg van hoe groot ze

waren!

Maar die angst bleek nergens voor nodig.

Vorige week speelden de meiden een slechte

wedstrijd, maar deze keer lukte alles.

Binnen 5 minuten stonden ze met 3-0 voor.

Mede door het goede keeperswerk van

Floortje!

Er werd heel mooi samengespeeld. Ook

zetten ze goed druk, zodat er op een andere

positie iemand helemaal vrij stond. Debbie

scoorde 3x vanaf haar favoriete hoekpositie.

Gitte was in topvorm met 5. doelpunten. Met

een 9-2 voorsprong gingen ze de rust in. De

coaches hoefden eigenlijk helemaal geen

aanwijzingen meer te geven.

De 2e helft stond Kari ook super te keepen.

Er werden break-outs gelopen, gepasseerd en

van afstand gegooid. Sien maakte nog 2

doelpunten, Veerle 1 en Guusje 5.

Nikki, Anouk en Loes hielden de verdediging

goed mee dicht, dit zorgde ervoor dat we met

16-4 de wedstrijd afsloten.

Iedereen was dik tevreden.

19

Nieuwe sporthal

Wethouder Hanne van

Aart nam een kijkje tijdens

de bouw van de nieuwe

sporthal. Tevens is de

nieuwe naam van de

sporthal bekend

geworden. De nieuwe

sporthal heeft de naam ‘De

Dillenburght’ gekregen.

Deze naam werd door

meerdere mensen in de

gemeente ingestuurd als

idee, maar ook door Nico

en Annemiek van onze

Dames 2.
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Wedstrijd tegen Desk
Afgelopen donderdagavond speelden onze Dames

Recreanten een spannende wedstrijd tegen Desk. Onze

dames speelden een goede wedstrijd, waarin ze vrijwel

gelijk opgingen tegen Desk

dat op de 3e plaats staat in

de competitie. Na een

mooie wedstrijd gingen de

punten mee naar

Kaatsheuvel en werd het

6-7 voor Desk. Deze

wedstrijd was tevens de

rentree van Joyce van

Venrooij.

De Dames zijn op zoek

naar versterking voor hun

team. Ze trainen op

donderdagavond en spelen

een midweekse compe-

titie, wat betekent dat je in

het weekend lekker vrij

bent en door de week af

en toe een wedstrijd

speelt.

Lijkt het jou ook leuk om te handballen? Neem dan

contact op via de mail met elshout@handbal.nl.

DVD 2016 het jubileumjaar van SC Elshout Handbal
Van het Jubileumjaar van SC Elshout is een mooie DVD

gemaakt met leuke beelden van:

- De verenigingsdag (het 45 jarig bestaan)

- De overnachting

- De spelletjes

- De wedstrijden

- De uitreiking van het Lintje aan Albert.

- De kampioenswedstrijd van de E1

- Het beach toernooi

Een mooie terugblik op ons jubileumjaar is vastgelegd.

Natuurlijk wil ook jij deze mooie DVD ontvangen.

Je kunt de DVD ontvangen door een bedrag van €10,-

over te maken naar:

NL38 RBRB 0655 2373 56 tnv Sc Elshout Handbal, met

vermelding van je naam. Of een mail te sturen naar naar:

elshout@handbal.nl

Er is een keuze uit een lange versie van ongeveer 2 uur

en een ingekorte versie van 50 min.
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direct afgestraft door Internos. Een zeer verdienstelijk

gelijkspel 24-24 werd als een overwinning gevierd, het

eerste puntverlies van Internos. Chapeau meiden!

Dit seizoen wordt DS1 geplaagd door vele blessures en

ander leed wat je binnen een team niet kunt hebben. Het

gevolg is dat we een degradatiekandidaat zijn geworden

in de 1e klasse. Maar de dames blijven knokken en samen

met de technische staf geloven ze in een goede afloop.

Vandaar dat de overwinning op HVW uit Wanroij behalve

zeer verdiend, ook zeer welkom was. Eindelijk zagen we

weer een team wat geloofde in de overwinning en er ook

voor ging. HVW kon tot halverwege de eerste helft nog

bijhouden, maar daarna werd de bres van 5 punten

geslagen die geen moment meer in gevaar kwam. Een

mooie overwinning die de blik naar boven weer mogelijk

heeft gemaakt.

Ook de A2 speelde een prima wedstrijd. Die ging

welliswaar verloren, maar er bleef lange tijd zelfs uitzicht

op een overwinning. Werd de uitwedstrijd nog dik

verloren, deze keer beten de meiden stevig van zich af en

bleven knokken. De verdediging sloot prima maar toch

ging het team van EMM met de winst terug naar

Middelburg. Ook hier zijn we op de weg terug naar een

positieve eindsprint. 

Een positieve zondag voor SC Elshout Handbal
Zo mogen we het afgelopen weekend wel noemen. DS 2

revancheerde zich voor het onverwachte verlies van

vorige week. De A1 speelde een heel mooie wedstrijd

tegen koploper Internos en eindelijk weer eens winst

voor het veel geplaagde DS1.

Al om 9 uur ‘s morgens klonk het eerste fluitsignaal op

deze zondag voor de DS2. Dus bij een groot aantal

meiden was de zaterdagavond nog lang niet uit het hoofd

en uit de benen. Desondanks wisten de dames

overtuigend te winnen van tegenstander HVM uit Made.

Een solide maar niet hoogstaande partij met als grootste

lichtpunt de terugkeer binnen de lijnen van Daphne, die

na bijna 10 maanden blessureleed eindelijk weer haar

wedstrijdtenue mocht aantrekken. Een prima winstpartij,

directe concurrent Heerle verloor haar wedstrijd,

waardoor DS2 weer alleen aan de leiding gaan!

Daarna was het de beurt aan de A1 die een zeer zware

tegenstander op bezoek kreeg. Internos had deze

competitie tot dan toe nog geen wedstrijdpunt verloren

en was vast van plan dat ook deze zondag niet te doen.

Maar die kwamen van een koude kermis thuis. Elshout

bood meer dan volwaardig tegenstand en wist zelfs grote

delen van de wedstrijd brutaal de leiding te nemen, rust

12-12. Na rust was het verschil zelfs even 3 punten in het

voordeel van Elshout, maar enkele slordigheden werden

kickboxtraining
Onze meiden van de A2

mochten een kickbox-

training volgen bij Pascal

Tausch van Kickboksen

Drunen. Na een goede

warming up in tweetallen

aan de slag. Als eerste

werden de trappen met de

benen geoefend later met

boxhandschoenen gekeken

wie het sterkste was. Na

anderhalf uur lekker wer-

ken moe maar voldaan

weer naar huis



Helaas krijgen we weer een wisseling in de leiding. Sanne

Pelders heeft jaren met veel plezier de kinderen les

gegeven, eerst als hulpje, maar de laatste twee jaar als

gediplomeerde. Helaas is zij door een nieuwe baan

genoodzaakt te stoppen met het geven van de gymlessen. 

Wij zijn nu dringend op zoek naar iemand die

het leuk vindt om op vrijdagavond van 18.00-

19.00 uur om de week de gymlessen te

verzorgen. Ken je iemand in je omgeving die
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Verjaardagen gym
In de maanden februari en maart feliciteren wij

20 februari Johanna de Bont

11 maart José Groot

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

Nieuwe materialenkast gemaakt door Toon de Man
Door het grote succes van de Grote Clubactie hebben

we mooie materialen aan kunnen schaffen. Omdat we

natuurlijk zuinig zijn op ons materiaal hebben we Toon de

Man gevraagd om een afsluitbare kast op maat te maken

voor in het materialenhok in de gymzaal. Hierdoor kan

alleen onze eigen leiding bij de materialen en dus niet alle

andere gebruikers van de gymzaal.

Toon de Man heeft dit snel kunnen realiseren en wij zij

hem hier dan ook zeer dankbaar voor. De kinderen

hebben met verf de kast een eigen kleurtje kunnen geven.

Vacatureleiding
dit leuk zou vinden om de lessen van Sanne over te

nemen, stuur dan een mail naar gymnastiek@scelshout.nl

Vrijdag 24 maart zal de laatste les van Sanne zijn, deze les

mogen alle kinderen naar de gymles komen om alvast in

de carnavalsstemming te komen. Houdt met de keuze van

de kleding er wel rekening mee dat er ook in gegymd kan

worden.
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Kantinediensten
Week 3: Kantinedienst: Jos van den Hoven van zondag 12 t/m zaterdag 18 februari 

Week 4: Kantinedienst: Gerard Verhoeven van zondag 19 t/m zaterdag 25 februari

Week 5: Kantinedienst: Albert van der Sanden van zondag 26 febr t/m zaterdag 4 maart

Week 6: Kantinedienst:  José van Uden van zondag 5 t/m zaterdag 11 maart

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 19 februari Annie van Hulten Ginger/Mandy van Erp 

maandag 20 februari

dinsdag 21 februari selectie

woensdag 22 februari

donderdag 23 februari opwèrmer Annie van Hulten Marianne Ossenblok/Sjef vd Wiel

vrijdag 24 februari

zaterdag 25 februari Carnaval

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 26 februari Carnaval

maandag 27 februari

dinsdag 28 februari selectie

woensdag 1 maart

donderdag 2 maart 19.30-eind Marianne Ossenblok Lia Pulles

vrijdag 3 maart

zaterdag 4 maart Annie van Hulten/Bianca van Dijk (vanaf 1300)

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 5 maart Sjef van de Wiel Ginger/Els Klerks

maandag 6 maart

dinsdag 7 maart selectie

woensdag 8 maart

donderdag 9 maart 19.30-eind Sjef van de Wiel Henriette van Noort

vrijdag 10 maart

zaterdag 11 maart Sjef van de Wiel

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 12 februari Marianne Ossenblok Paul van Engelen

maandag 13 februari

dinsdag 14 februari selectie

woensdag 15 februari

donderdag 16 februari 19.30-eind Marianne Ossenblok Antoine Kuijpers

vrijdag 17 februari

zaterdag 18 februari Marianne Ossenblok



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
Joost Smits  0416 376210  

Bestuur Voetbal
Voorzitter
Joost Smits  0416 376210  
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
Fried Smits  0416 377570

Jeugd bestuur voetbal
Voorzitter
Fried Smits  0416 377570
Westrijdsecretaris
Kees van den Hoven  0416 378211
Tweede secretaris
Luc Dankers  0416 379999
Penningmeester
Jos van den Hoven  0416 379330
Ledenadministratie en divers
José van Uden  0610608727
Technisch beleid_ aandachtsgebied pupillen
Dick van Delft  06 12887939
Technisch beleid_ aandachtsgebied junioren
Marcel Vrijhoeven 
Toernooien en divers
Stan Muskens  06-37142853
Jeugdafgevaardigde

Bestuur handbal
Voorzitter
Albert van der Sanden  0416 377633
Secretaris
Henriëtte van Noort  0416 377382
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 Klijn  0416 377388  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

24






