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Algemeen Bestuur
Terugkijkend over de afgelopen weken zijn er weer veel
activiteiten geweest. Mooi om te zien dat er elftallen en
teams kampioen zijn geworden! Een dik compliment
hiervoor! Uiteraard is dat op de in Elshout bekende
uitbundige wijze gevierd. Ook de seizoenafsluiting wordt
door veel elftallen en teams aangegrepen om er een mooi
feestje van te maken. Kampioen of niet er is reden voor
een feestje! Ook zijn er al toernooien afgewerkt en staan
er nog een paar te gebeuren. Gewoon mooie, gezellige
dagen waar de saamhorigheid belangrijker is dan de
winst! 
Op 10 mei is de jaarlijkse herhaling reanimatie gehouden
in onze kantine. Iets waar we van hopen dat we het nooit
toe hoeven passen maar als het nodig is dan is de
deskundigheid in huis. Daarom een welgemeend “dank-je-
wel” voor deze vrijwilligers die dit belangrijke onderdeel
verzorgen. 
Het einde van een mooi en druk sportseizoen is in zicht.
Sommige smachten naar dit einde en anderen hadden

nog wel even door willen gaan. Maar …. niet getreurd
…het is weer zo augustus ….!

Caspar van den Brandt,
Voorzitter AB-Omni

LET OP:
Volgende clubblad komt 2 weken later, 

inleveren voor 22 juni
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Paaseieren zoeken
Zondag 16 april eerste paasdag werd er weer

traditioneel gezocht naar paaseieren door de jeugd van

SC Elshout.

De paashaas had goed zijn best gedaan, hij had maar liefst

300 eieren verstopt! Hoe hard de kinderen ook zochten,

ze kregen ze lang niet allemaal gevonden. Waarschijnlijk

waren de kraaien al eerder begonnen met zoeken dan de

kinderen, want bijna 100 eieren waren niet door de

kinderen gevonden!

De paashaas had ook nog drie gouden eieren op een

goed verstopplaatsje gelegd, waar de kinderen ook echt

goed naar moesten zoeken.

Ondanks het minder mooie weer waren er voldoende

jeugdleden op komen dagen om de uitdaging aan te gaan.

Menigeen heeft er een nat pak voor over gehad om de

drie gouden eieren te kunnen vinden. 

De gelukkige winnaars waren: 

Meike Klijn

Julia van Hulten

Guus van den Assem

Na afloop werd iedereen beloond met een mooi prijsje.

Ook dit jaar weer beschikbaar gesteld door Riny van

Venrooy, waarvoor onze dank.



4



5

Algemeen Bestuur
Wat een mooie maand voor onze club. Bij de jeugd is de
platte kar van stal gehaald, de halve finale van de beker
voor ut twidde en als klap op de vuurpijl ut
twidde kampioen. Het hele jaar hebben ze
geknokt om het kampioenschap binnen te halen. Een
knappe prestatie van de leiders, trainers en uiteraard de
spelers. Ook mooi hoe te zien hoe de gehele club
meeleeft met ut twidde. Met een bus naar de halve finale
van de beker en daarnaast was er een enorme
supportersmenigte aanwezig bij de belangrijke uitwed-
strijd bij rivaal Baardwijk die door Elshout met 1 0
gewonnen werd. 

Ook de andere teams hebben het afgelopen jaar prima
gepresteerd. Dames 1 draaide lekker mee en dames 2
zette een knappe prestatie neer door iedere week beter
te gaan voetballen en hoewel geen punten gepakt wel een
aantal goalen gescoord. Ons vlaggeschip draaide lekker
mee bovenin en enige smet is het verlies tegen Heusden.
Volgend jaar moeten er maar een keer 6 punten van
Heusden gepakt worden. Het 3e, 4e, en 5e hebben
redelijk meegedraaid in hun competitie en de keuze om
deze elftallen 2 jaar geleden wat anders in te delen door
de voetbalcommissie heeft haar vruchten afgeworpen.
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor volgend seizoen
in volle gang. De indeling lijkt wat eenvoudiger komend
jaar waarbij er minder geschoven hoeft te worden. Voorts
is de woensdagochtendploeg met de gemeente druk

bezig met de renovatie van veld 1.’Berry Kuijpers heeft
onder begeleiding van Gilbert de Fijter zijn
trainersdiploma Uefa TCE3 gehaald met een mooie
cijferlijst. Een knappe prestatie van onze Berry die toch al
erg veel voor ons “clubke” doet. Tenslotte kijken we met
z’n allen uit naar de diverse toernooien in mei/juni met
uiteindelijk onze kaderdag als afsluiting van het seizoen.
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Jeugd
Jeugd Jeugd

Jeugd Uit de jeugdhoek
door de jeugdvoorzitter

- Yes, onze F-1 (Jo-9-1) en onze E-2 (Jo-11-2) zijn

inderdaad kampioen geworden. Uiteraard is hier

aandacht aan besteed met hulde op het veld maar ook in

onze kantine. Voor beide teams heeft de platte kar alweer

door d’n Elshout gereden.

- Onze B junioren oftewel Jo-17-1 spelen op zaterdag 13

mei de halve finalewedstrijd voor het bekertoernooi

tegen FC Eindhoven. De kwartfinale werd met penalty’s

beslist. Laten we hopen dat ze de finale mogen halen... Op

zich is het natuurlijk al een heel knappe prestatie.

- De laatste weken zijn voor onze secretaris, Kees van

den Hoven, erg intensief geweest. Normaal zien of horen

jullie daar niet zo veel van, maar deze keer breng ik het

toch een keer onder de aandacht. Door diverse redenen

en ik noem inhaalwedstrijden, meivakantie, citotoetsen,

doordeweekse wedstrijden, bekerwedstrijden, tijdstip van

wedstrijden verschuiven, veldindeling tijdens trainingen

en wedstrijden en ook nog de kleedkamerindeling en

sportparkdiensten, is Kees erg, erg veel aan het regelen

geweest!  Voor velen van jullie is dit niet zichtbaar maar

ik, namens het jeugdbestuur, spreek toch maar een keer

mijn waardering hier voor uit .

- Nog een paar data ; 

22 mei spelen onze F-jes tegen de moeders. 

Komt dit zien, komt dit zien.

27 mei Nieuwkuyk/Elshoutdag        

ook leuk om te zien

29 mei  vergadering met jeugdkader met presentatie

nieuwe teamindeling.

23 juni kaderavond - dank –jullie- wel avond.

- Het seizoen loopt alweer op zijn eind er worden nog

wat toernooitjes gespeeld en we hebben nog een paar

trainingen . ik zou zeggen geniet er nog even van.       

Groeten, Frie                

Verjaardagen 
De afdeling voetbal feliciteert de volgende jarige leden

18 mei Arnoud Kwetters

21 mei Marianne Ossenblok/de Laat

21 mei Vincent Sangers

23 mei Joost van Esch

23 mei Hans Klijn 

24 mei Jolanda van Noije

24 mei Wilbert Theunissen

25 mei Rick van Daelen

27 mei Kees Mooyman

29 mei Piet Verdijk

1 juni Gijs de Kort 

1 juni Fried Smits

2 juni Joost Kwetters

6 juni Cathy van Delft 

7 juni Hans van Heist 

7 juni Mike Kolmans

11 juni Toon Kuijpers

12 juni Wim Kolsters

12 juni Mascha Muller

14 juni Maison van Venrooij 

15 juni Sanne Fleuren

17 juni Hilde Beekmans

17 juni Bart Pulles

20 juni Patrick Dirks

20 juni Remco Dirks

20 juni Sebastiaan Dirks

20 juni Arjan van Mook

20 juni Fenna van de Wiel

21 juni Leo Klerks

22 juni Cas Schoenmakers

23 juni Kevin Adriaanse

25 juni Teun Muskens

25 juni Peter Veltman

25 juni Lieke Vissers

26 juni Gerard van der Aa 

26 juni David van Mook

26 juni Peter Waarts

28 juni Jort Sluis 

29 juni Stefan Fleuren

29 juni Paul van Rooij 

30 juni Annemarie van Bladel

30 juni Wouter van Drunen

30 juni Rick de Kort 
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Elshout moest de bal op veld 2 gehaald worden. David'

zonderland' van Mook poogde de bal met een soepele

sprong over het hek te bereiken. Het hek won door

David te tackelen waardoor hij vol op zun plaat ging.

Iedereen vond het erg voor hem. Huhuh....Snel verder. De

5-1 was een snoeihard afstandschot van de pof.

Nagenoeg onhoudbaar want de keeper liet hem door de

vingers glippen. De pof kennende wil hij natuurlijk doen

geloven dat alle credits voor hemzelf zijn. Zie hem al

oreren in de kantine. Muziek uit, pof op tafel en druk

gebaren hoe goed ie het wel niet gezien heeft. Laat dat

nou de sterkte van Sce 2 zijn. Veel plezier, veel lol maar

wel de wil om te presteren. Geweldig. Resteert mij nog

om Gilbert de Fijtert te bedanken voor de aangeboden

trainingsstof. Zeker niet te vergeten onze hulptrainer en

knuffelbeer Berry die vaak het tweede voor zijn rekening

nam. Het seizoen is klaar. Verslagen zijn klaar. Klaar maken

voor het nieuwe seizoen. Rest mij onze lezers, supporters,

sponsors en iedereen die sce 2 een warm hart toedroeg

te bedanken.We hebben het graag voor u gedaan....

Onder 17-1 verdubbelt de punten
Na de 1e winst van in de competitie van vorige week tegen

Nivo moesten we vroeg ons nest uit, om 10.45 alweer

verzamelen en naar Wadenoijen karren. Voor de winter 2-

4 thuis verloren, dus het beloofde een mooie pot te

worden. Na de warming-up waarbij de bal in de boom

werd geschoten begonnen we aan een warme pot voetbal.

We begonnen voor de 2e keer dit seizoen meteen goed te

voetballen. Na 5 minuten schoot Thijs al goed hard op de

paal, helaas net niet aan de binnenkant. Na wat kansjes

over en weer kwam een speler van Wadenoijen langs onze

goed spelende verdediging en moest Bjarg nood-

gedwongen aan de noodrem trekken, wat resulteerde in

een goed ingeschoten vrije trap van Wadenoijen. Vlak

voor rust kregen wij nog een vrije trap halverwege hun

helft, een klusje voor Dave. Hij schoot op de keeper en

uit de rebound raakte Thijs weer de paal, maar nu wel aan

de binnenkant. Met 1-1 rusten dan maar. In de 2e helft begon

Wadenoijen flink druk te zetten met veel corners als gevolg.

Na een kwartier schoot Edgar van een grote afstand op

doel en de keeper maakte een inschattingsfoutje en dook

over de bal heen. Na de 1-2 ging Wadenoijen nog meer

druk te zetten. Max stond goed te keepen en onze

verdediging wist veel ballen goed te verwerken.

Wadenoijen kopte nog op de lat en op de lijn, Bram en

Dave haalden nog ballen van de lijn maar we konden toch

nog een paar keer uitbreken. Na zo'n uitbraak maakte

Edgar de 1-3. Toen nog 5 minuten volgehouden en de 3

puntjes konden mee naar Elshout. 2 Overwinningen op

een rij, woensdag tegen concurrent Heerewaarden, die nu

op de laatste plaats staat in plaats van wij. Dan nog

a.s zaterdag de halve finale beker tegen FC

Eindhoven, voor ons is het seizoen nog lang niet

afgelopen. Op naar nog 2 overwinningen! 9

Elshout o17-1 - Heerewaarden o17-1 4-0 
Tijdens de laatste wedstrijd van het seizoen treedt

Elshout, de nummer voorlaatst in competitie, aan tegen

de nummer laatst Heerewaarden. Doelstelling voor deze

wedstrijd was dan ook geen laatste worden. Eerste helft

was Elshout heer en meester alleen niet scherp in de

afronding, maar na ruim een half uur kwam het door

Edgar, die al 3 open kansen had gemist, toch op 1-0 voor.

Bjarg verdubbelde voor rust bijna de score maar hij

raakte met een goed afstandsschot de binnenkant van de

paal. Tijdens de rust werd Dave die normaliter

voorstopper staat, maar gedurende de eerste helft nogal

wat commentaar had op de spitsen in de spits

geposteerd, onder het motto van doe het dan zelf maar.

Hij had slechts 20 seconden nodig om de goal te vinden.

Enkele minuten later had hij zelfs zijn 2e kunnen maken

maar was zo sociaal een bal die door Edgar over de

keeper werd gelobt in het lege doel te laten lopen. Na

ruim 20 minuten werden Bjarg en Joris uit de dug out

gestuurd om te gaan warm lopen, dit was voor Edgar het

teken dat hij nog maar enkele minuten de tijd had om zijn

zogenaamde "Edtrick" compleet te maken. Met een

laatste dribbel maar te ver naar de zijkant paste hij de bal

op Joep die voor een open goal de 4-0 binnen tikte, beide

werden na deze actie gewisseld. Elshout ging nog voor de

5e goal maar werd niet meer gevaarlijk, ook Heere-

waarden wist geen kans meer te creëeren, waardoor de

rode lantaarn terug mee naar Heerewaarden kon. Verder

was dit een goede generale voor komende zaterdag

wanneer de wedstrijd van het jaar op het programma

staat, de halve finale beker, op eigen sportpark is om half 3

FC Eindhoven de tegenstander.

Kampioen doet zijn werk
David vindt zijn waterloo in.....een hek. Het was lekker

weer. LSV2 was de tegenstander. Gewoon lekker weer.

Goeie grasmat en weer een prima instelling. Nee

hoor.....de meeste hadden er geen fuck zin in. Zinnuze. De

warming-up werd een cooling-down en het was allemaal

lekker vrijblijvend. Ook lsv had wel zin in een zomer-

avondpotje. Zo begonnen we en warempel zijn we toch

gemotiveerd. Dotten van kansen werden gemist en het

wilde niet lukken. Totdat lsv flauw ging doen en scoorde

door een afstandschot dat van richting werd veranderd.

Vat er eens eenuh, pepte de leider onze Rens op. (onk)

Totdat David van 't Hek een corner tot doelpunt

promoveerde. 1-1, naar de T. Een paar wissels en snel naar

de tweede helft. Zouden we toch deze wedstrijd binnen

slepen.Tuurlijk joh. Dick van Delft werd weggestuurd

langs de zijlijn. Bij de perfecte voorzet werd door Dennis

van V. de 2-1 binen geknotst. De vliezen waren gebroken

en snel was het Mike die de 3-1 binnenschoof. Toch werd

het enigzins onvriendelijk met een rote karte voor een

lsveriaan. Jammer. De 4-1 was van Hans en dus gespeeld.

De wedstrijd kabbelde voort en bij een ingooi voor

Verslagen SC Elshout voetbal
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helft waren we vaak te vinden aan de andere kant van het

veld. Er werd goed overgespeeld en er waren een paar

hele mooie acties! Helaas had Avanti ook een kans en

deze werd benut, 1-0. Hier was Mandy het niet mee eens,

en zij maakte er in de 30e minuut 1-1 van, netjes gedaan!!

We gingen de rust in met 1-1, we waren allemaal erg

tevreden en we wilden dit zeker vast gaan houden voor

de tweede helft. Na een kwartiertje gerust te hebben,

begon de tweede helft. We houden het erop dat het hard

waaide en dat de bal helaas sneller aan onze kant kwam

(2-1). Maar wij gaven niet op en we bleven ervoor gaan,

er werden wederom weer hele mooie kansen gecreëerd,

dit werd geen doelpunt voor ons maar wel voor de

tegenpartij (3-1). Op het einde kreeg Avanti nog een

mooie kans en dit maakte het 4-1. Ondanks een verlies

zijn wij erg tevreden (de vorige keer was het 2-11). Onze

wedstrijd is gespeeld en er zit natuurlijk niks anders op

dan snel de douche onder en terug richting het

basiskamp waar (toen nog wel) het bier al volop

stroomde en ook wij de mannen konden feliciteren met

de mooie overwinning! Samen met de afsluiting van het

derde en het vierde! Volgende week mogen we nog een

keer gaan knallen tegen Nieuwkuijk, met misschien weer

een doelpunt?!

SC Elshout A1 - OJC A5 1-0 
Na het verlies in de najaarscompetitie tegen OJC A5

hadden we wel iets recht te zetten tegen deze ploeg.

Onder leiding van aanvoerder Job Simons kwam Elshout

redelijk uit de startblokken maar wist niet echt gevaarlijk

te worden in de eerste helft. Mart maakte zijn

onverwachte basisdebuut in de A vanwege de vele

blessures. In de rust hebben we zelfs Wout van het 5e

opgebeld om zo Sam als speler te kunnen gebruiken in de

spits. In de tweede helft kwamen we wel terecht op 1-0,

maar doordat we gewoon fysiek op waren hebben we

verder gericht op het verdedigen en vasthouden van de

voorsprong. In de laatse minuten was nog het debuut van

Kees en Jelle in de A. Alle B-spelers en Wout bedankt

voor het meedoen. Komende zaterdag moet er een

wonder gebeuren om nog 2e te eindigen in de

competitie. Maar het is goed om te zien hoe we zijn gaan

voetballen na een teleurstellende start van de competitie.

En toen was het bier op ! Allereerst de felicitaties aan

het 2e met het dikverdiende kampioenschap. Daarnaast

onze Berry die met het 1e een verdienstelijk punt bij

koploper Engelen behaalde. Wat een talent aan

leiderschap het 3e voortbrengt! Nu de leider zelf nog. Op

deze zonnige dag speelden we onze laatste wedstrijd

tegen WSC. Het verschil in de middenmoot is zo klein,

dat we bij winst 4e of 5e konden worden, maar bij verlies

net zo goed 7e. Opvallend dat iedereen nu wel op tijd is,

waarschijnlijk door het prachtige weer en het

luchtkussen. Het eerste kwartier is WSC de

bovenliggende partij en komt verdiend op 0-

1. Hierna komt Elshout beter in de

wedstrijd en ontstaan er flinke kansen. Na

25 minuten schiet Carlo de 1-1 achter hun 11

FC Engelen A2 – Elshout A1 0-8 
Een week nadat het eerste gelijk speelde bij het eerste van

Engelen mocht de A1 van Elshout het opnemen tegen de

A2 van Engelen. In de week voorafgaand van deze

wedstrijd volop problemen bij de A1. Zelf maar 10 spelers.

Rest in de lappenmand. Het vijfde wilde voor de laatste

keer spelers afstaan en ook de B is zuinig op hun spelers.

Uiteindelijk zaterdag 6 mei 15 spelers voor de A1. Wout,

Arnoud en Max werden bij het vijfde gehaald en Bjarg en

Bram waren de 10e en 11e speler van de B1 die hun

debuut mochten maken in de A1. Aangezien Sam de laatste

tijd veel scoort op en rond(?!) het veld mocht hij vandaag

weer in de spits starten. In onderstaande tijdlijn kunt u zien

hoeveel hij heeft gescoord. Hij had vandaag wel 10 keer

kunnen scoren als hij wat rustiger was geweest…… De

voorbereiding van de wedstrijd lag in handen van interim

coaches Nick Theunissen en Luuk van der Aa. Nadat er

een bal zoek was besloot Luuk om een basisspeler te

laten zoeken. Toen hij op het veld er achter kwam dat er

maar 10 spelers waren had de overige staf al een en ander

rechtgezet. (Bedankt Luuk;) Onder toeziend oog van de

aanvoerder van het eerste was het echt éénrichtings-

verkeer richting het doel van Engelen. Veel, maar dan ook

echt veeel kansen werden gemist en toch werd er 8 keer

gescoord. 15.00 uur aanvang wedstrijd 15.12 uur 0-1 Sam

15.20 uur 0-2 Thomas 15.22 uur 0-3 Sam 15.52 uur

afwezige Bas stuurt: ‘’Netjes’’ 15.53 uur Berry stuurt: had

al 0-12 kunnen zijn 15.53 uur opstelling na rust: Arnoud

(broer van...); Jordy, Wouter, Sven; Job; Thomas; Bjarg;

Johan; Bram, Sam, Bilal. Bank Wout, Dion en Charles. 15.55

uur: afwezige Bas stuurt: ‘’man man’’ 16.08 uur: 0-4 Bram

de Kort 16.23 uur: 0-5 Dion 16.25 uur: 0-6 Bram de Kort

16.28 uur: 0-7 Dion 16.37 uur: Wout mist grote kans

(inmiddels ingevallen in de spits) 16.39 uur: 0-8 Cas 16.44

uur: Wout mist weer grote kans 16.45 uur: Scheids komt

bij de leiding vragen hoeveel kansen Wout nog nodig

heeft. 16.45 uur: Scheids vindt het genoeg en fluit af.

Willem Jan, die zijn zoon zag debuteren en scoren, liet

weten dat Wout morgen gewoon mag keepen;) Nadat de

overige uitslagen bekend waren was het feit dat we dit

seizoen op een tweede plek zijn geëindigd. Als we in een

aantal wedstrijden scherper en geconcentreerder waren

geweest, dan had er wellicht veel meer in gezeten.

Maandag naar RKC met zijn alle, dan een paar trainingen,

de Nieuwkuijk/Elshoutdag, dan zit het seizoen erop.

Bedankt mannen!! Ook zeker een dank aan de leiding van

het vijfde en de B die elke week weer ons wilde helpen

waar het nodig was. Er zijn 11 B spelers gedebuteerd in de

A en dat is voor een club als Elshout alleen maar goed.

Avanti'31 VR2 - Sc Elshout VR 2 4-1 
Elshout 2, mannen van harte gefeliciteerd met het

kampioenschap! Terug naar de kampioenen

van onder; ! Na een paar weken geen

wedstrijden te hebben gespeeld, mochten

we afgelopen zondag vol energie richting

Schijndel. Die paar weken geen

wedstrijden deed blijkbaar goed, de eerste
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Toch moest David zichzelf nog bevredigen door hun

verdediging als figuranten te laten staan,de keeper te

omspelen en in de korte hoek te scoren. 0-3. Boek dicht.

Kampioen. Al snel floot de scheids af en konden de

plechtigheden beginnen. Het bier stroomde al op het veld

en de mooie woorden en bloemen waren voor het elftal.

In de kleedkamer werd de felbegeerde musicbox officieel

overhandigd aan de kampioenen. In Elshout aangekomen

gingen de felicitaties door en werden met een brede

glimlach in ontvangst genomen. Wat is een

kampioenschap zonder rondtoer??. Een carnavalsbus

geregeld zodat iedereen de nieuwbakken kampioen kon

bezichtigen. U begrijpt dat het nodige aan drank er

doorheen gegaan is. Teruggekomen bij de kantine was de

afsluiting van Elshout 3,4 en 5 een aanwinst om het

kampioensfeest van ut twidde meer glans te geven. Het

dak ging eraf. Althans....we moesten eerst wachten totdat

Rens er van af was. Als een ware Louis van Gaal voerde

hij van hoogte zijn act. Dat er sommige halfnaakt op een

tafel staan dansen zal veel vrouwelijke toeschouwers tot

tevredenheid hebben gestemd. En met halfnaakt

bedoelen we de bovenste helft gelukkig. Nadat de

elftallen al het bier in een straal van 500 meter hadden

opgezopen togen ze naar de hoed om daar het feest

voort te zetten. Het was me het dagje wel.

FC Engelen 1 - SC Elshout 1 0-0 
Op weg naar Engelen kwamen we de kampioensbus van

het 2e elftal tegen in de Wolfshoek, een feestende bende,

een mooi gezicht, verdiend kampioen, gefeliciteerd

mannen. Wij gingen op weg naar de kampioen van onze

competitie en eens kijken of we het ze weer moeilijk

konden maken, thuis hadden we gelijk gespeeld dus

iedereen ging er voor. De assistent trainer, Berry, op de

bank, richting het kunstgrasveld, plastic en rubber, daar

zijn we niet zo goed op... Van het begin af aan een felle

wedstrijd en in de 7e minuut een mooie kans maar Thom

schiet net naast. FC Engelen is een goede tegenstander,

dat is meteen wel duidelijk, ze spelen "hendiger", zo

wordt het langs de lijn verwoord. Een kleine pijnlijke

onderbreking volgde toen Hooligan Angeli een bal terug

probeerde te koppen, ondanks een ijszak toch hoofdpijn,

gloeiend gezicht en een scheve bril. Au, dat deed zeer. In

de 20e minuut 2x een grote kans voor Engelen, ze gaan

er niet in en het houdt Elshout scherp. In de rust smaakte

de minimarsjes uit het pakket van vorige week nog goed,

dankjewel Bert-Jan. De 2e helft werd er door beide

partijen gevochten voor de overwinning, een kleine

overmacht van Engelen maar wij hebben ons, zoals we

vaker zien tegen beter spelende ploegen, goed staande

gehouden. Ook weer een debuut deze wedstrijd, van

jeugdspeler Dion van Oorschot, goed gedaan! Dus weer

een gelijkspel tegen de kampioen, mooi totaal 4 puntjes

afgesnoept deze competitie van Engelen, of 2 punten

gewonnen, het is maar hoe je het bekijkt. Volgende

week dit staaltje maar weer overdoen en zo de

5e plaats behouden, dan zijn wij tevreden.
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matige keeper. Lang kunnen we hier niet van genieten,

want binnen een paar minuten komt WSC op 1-2. Elshout

gaat op zoek naar de gelijkmaker, maar krijgt te makkelijk

de 1-3 tegen. Nog voor rust zorgt Ruud voor de

aansluitingstreffer en gloort er weer hoop. Na de thee

komt Elshout op 3-3 door een eigen goal, anders had Mike

'm zeker gemaakt. Elshout probeert nog voor de over-

winning te gaan, maar krijgt de deksel op haar neus 3-4.

Daarna krijgen we nog een paar kansen op de gelijkmaker,

maar dit is ons niet gegund. Na de wedstrijd tijd voor

waar onze kwaliteiten daadwerkelijk tot hun recht komen.

Patrick had een dankwoord voor Ellen voor haar bewezen

wasbeurten. Wie volgend seizoen? Ook Berry werd

bedankt voor de trainingen. En toen was het bier op en

kon iedereen met een voldaan gevoel naar huis of hun 2e

thuis. Ondanks de nederlaag een mooi seizoen gedraaid.

Onderling zit het wel goed, voetballend zitten we in de

juiste klasse. En de 2 toetjes, Nieuwkuijk-Elshout-dag en

weekend weg moeten nog komen. Iedereen bedankt !

We hebben goud: Titel voor Elshout 2
Zondag 30 april gaat de boeken in als de kampioensdag

van sc elshout 2. ‘s-Morgens, voor sommigen midden in

de nacht, om kwart voor 9 verzamelen om om 10 uur te

spelen. Iedereen lekker op tijd en weten waar het om

draait. Alleen bij winst waren we niet meer te achterhalen

door de concurentie. En boxtel, de tegenstander deze

dag, mocht niet onderschat worden. Met her en der weer

wat pijntjes en blessures hadden we een prima opstelling.

Maar ja. Wat je ook opstelt, het is altijd een representatief

elftal. De wedstrijd begon en al snel kwamen de eerste

kansjes. Maar, zoals zo vaak, komen we moeilijk tot

scoren. Hij moet een keer goedvallen. Na een 1 op 1 van

Mighty Mike met hun keeper miste

de topspits op een haar. Totdat er

een bal kwam van links en een

keer wel goed viel. Mike stond op

de goede plaats en maakte de

bevrijdende 0-1. Boxtel,die ook

wel wilde voetballen moest nu

helemaal komen. Kort voor rust

was er een onoplettendheidje van

Elshout. De spits van Boxtel kwam

oog in oog met onze Rensie. Een

schuiver in de lange hoek was een doelpunt geweest.

Echter koos hij ervoor om een medespeler te bereiken.

Uiteraard zat er een Elshouts been tussen. Gaan we toch

met 0-1 rusten. De tweede helft eigenlijk hetzelfde

spelbeeld. Elshout in de aanval onder leiding van Brian die

dun band om gekregen had. Speelde een prima partij

maar zo waren er wel meer. Na een tijdje in de tweede

helft was er een briljante pass van Dick op de

vrijgekomen David die alleen de laatste man nog voor

zich had. Deze speler had een draaicirkel van een

Scania(onk) en dus geen partij voor de lichtvoetige David.

Een diagonale schuiver was de 0-2. Met nog een tijdje op

de klok geloofde iedereen het wel. We hadden de

wedstrijd onder controle en Boxtel vond het wel prima.
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maar mochten we hem nog niet omhoogsteken. Waarom

niet? Lang verhaal. Komt goed. Na een prima warming up

en instelling gingen we de wei in. Pak um beet 150 man

publiek en veelal Elshouts gekleurd zag dat Baardwijk

furieus begon. Ze wilden snel scoren maar ja.....the

Animal was back and was hungry. Ruud van Mook was

samen met Jochem van het tweede (onk,onk) de leiders

van de achterste linies. Na 10 minuten razernij van de

thuisploeg zag je de wedstrijd kantelen. Ze lieten ruimte

in hun rug en das niezoslim. Een pass van ons over hun

verdediging was het startschot voor Mike om hun keeper

te verschalken. Dat lukte en de bal rolde....en rolde....en,

tegen de paal. Dat had hem al mogen zijn.We werden

sterker en sterker maar bleven oppassen voor de

tegenstoot. Verder dan afstandschoten richting het RKC-

stadion kwam het niet. Voor ons was David een paar keer

dichtbij maar miste.Totdat een inswinger in de Borkse 16

op het hoofd van Dennis kwam. Deze inzet belandde

weer op de omlijsting van het doel. Kortom de lat. De bal

ging verticaal en bij het neerdalen nogmaals op de lat.

Dwing je geluk af of wa? Dan maar naar ideale

schoonzoon Rick. Wederom pompte hij het leer de 16 in.

Maar bij Rick kan hij dan, schijnbaar, overal terecht

komen. De voorzet veranderde pardoes in een schot op

goal die via de keeper weer op de lat kwam. Zucht. Rick

is nog wel bij de keeperexcuus aan wezen bieden en dat

het zo niet bedoeld was. Sorry. We gingen naar de T met

de brilstand. Overigens was er geen T maar een soort

slechte ranja dat eruit zag als bedorven ochtendurine.

Bah. De tweede helft wisten we, omdat we hoog tempo

spelen, dat de tegenstander vermoeid ging raken. Steeds

meer en verder kwamen we op de helft van de

tegenstander zonder echt grote kansen. Totdat, wie

anders, Mighty Mike de diepte in werd gestuurd, hun 16

indribbelde en diagonaal inschoof. 0-1 Het gehele

Baardwijkcomplex ingenomen door de Elshoutse fans

stoof van de banken om deze bevrijdende treffer te

vieren. Daarbij vermeld dat de doelpuntenmaker, Mike,

geblesseerd was ten tijde van de wedstrijd. Gewoon op

karakter Goaluh make. De koppies van de Borkse gingen

hangen en hun krachten verlieten het lichaam. We kregen

nog wel kansen maar speelden dat niet goed uit. Stan

Muskens, gepromoveerd naar het tweede, stoomde door

het middenveld naar de aanval en kon zich onsterfelijk

maken maar de aanval stierf in schoonheid.(onk). Het was

nog een minuut of 8 plus blessuretijd te spelen totdat

Maikel Nooijen het aan de stok kreeg met het zuid-

Europese temperament. Na een periode van een maand

van blessureleed vocht hij zich terug in het elftal. En u

raadt het al........eentje van Bork en Maikel "dat doet ie

anders nooit" Nooijen sloegen mekaar op de bakkus. De

scheidsrechter was er klaar mee en floot prompt af.

Gewoon gewonnen met. 0-1. De euforie was groot in het

Elshoutse kamp. De vergeten (dur dieje kale) musicbox

werd na hereniging met het elftal flink van Jetje

gegeven. Alle felicitaties werden hartelijk

ontvangen en we wisten dat we iets moois

gedaan hadden. De schaal is zowat binnen. Man

B1 pakt de eerste competitieoverwinning in 2017 
Na het doelpuntrijke verlies (4-7) van vorige week, waar

we na 34 seconden al konden vissen moesten we vandaag

aantreden tegen de nummer 7 van de ranglijst, Nivo

Sparta. Na een snelle warming-up, een keertje niet die

lange van David, gingen we maar een kwalitatief hoog

positiespelletje doen. Dan de wedstrijd maar, voor het

eerst dit seizoen stonden we niet na 10 minuten achter,

hulde daarvoor jongens! Toch waren we allemaal flink

onder de indruk van de man met de baard en kreeg Nivo

een paar kansjes die door Dave als keeper werden gered.

Toen gingen wij maar eens aanvallen en kregen we een

ingooi waaruit Edgar de bal in t hoekje schoof. Toen

stonden we eens een keertje voor in de competitie, wat

een heerlijk gevoel was dat toch weer. Dit geweldige

gevoel duurde helaas maar 5 minuten en stond het weer

gelijk. Verder ging het gelijk op maar eentje van Nivo vond

dat zij eigenlijk stukken beter waren en schoot maar eens

op doel toen er al was afgefloten. Hij mocht even gezellig

kletsen met de scheids en vertelde aan hem dat hij meer

voor Nivo moest gaan fluiten want ze konden niet

winnen. De scheids maakte even een woordgrapje over

zijn bril en dat kon hij niet waarderen dus ging hij er

vrijwillig 10 minuutjes af, ook al wilde hij een kooigevecht

met de scheids organiseren. Toen zetten wij maar eens

aan en kregen we een bijna ingooi en kon Edgar naar de

goal toe lopen. Hij moest weer te ver doorlopen dus

moest hij weer omdraaien met ‘t balletje achterlangs en

z'n tegenstander snapte het niet meer en prikte Edgar de

bal weer in t hoekje. Lekker met een 2-1 voorsprong

rusten, de sinaasappelranje smaakte nu nog beter. De 2e

helft dacht Dave even sportief te doen door de bal maar

eens aan Appie van Nivo te geven maar Appie vond de

paal mooier klinken dan het netje dus stonden we nog

steeds voor. Met Joris in de spits, die overigens vallend

druk zette, kregen we nog kansen. Met Joep aan de

andere kant in de spits kregen we nog meer kansen, voor

Thijs de grootste maar die punterde hem 5 cm langs de

paal. Met Jelle als Messi de vrije trappenkunstenaar

schoot hij 2x net rakelings langs de haak. Nivo wilde

eigenlijk Dave nog laten vissen maar die had daar weinig

zin in. Joris deed daarna Appie na door ook de paal geluid

te geven en toen vond de scheids het genoeg geweest en

waren de zwaar bevochten 3 puntjes voor ons! Helaas

staan we nog steeds bovenaan (van onderen) maar dit

smaakt naar meer!

SC Elshout 2. Topper tegen Baardwijk wordt 0-1 
Cathy van Delft.........Wie zegt u? Cathy van Delft.........Die

voetbalt toch bij de sc Elshout chicks? Ja klopt. Dat die

nog een grote rol ging spelen in de kampioenschapsrace

van Sce 2 kon niemand voorzien. Na een zeer zwaar

programma van onze boys was er her en der wat spier-

en gewrichtsschade opgelopen. Maandagavond zat de

wachtkamer overvol bij fysiomevrouw van Delft. Als

kievieten lopen ze weer. Iedereen wilde wedstrijdklaar

zijn voor de clash met Baardwijk 6, de nummer 2 van de

ranglijst. Bij winst hadden we de kampioensschaal vast 15



adverteerders steunen ons, 

steunen jullie de adverteerders?

Koop bij onze 
adverteerders
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WSC A3 - Elshout A1 1-3 
Afgelopen zaterdag de wedstrijd tegen WSC A3. Een

ploeg waar we in de najaarscompetitie van verloren. Al

snel werd duidelijk dat ook WSC veel te laag staat in de

competitie. WSC zette snel druk op ons en in eerste

instantie wisten we hier geen grip op te krijgen. Gelukkig

wist Sam elke bal keurig te verwerken waardoor WSC

niet echt gevaarlijk werd. Na een gemiste kans van Nick

was het na 20 minuten Dion die een geweldige pass had

op Charlie die beheerst 0-1 maakte. Doordat WSC druk

zette op onze helft kwam er ruimte achter de

verdediging van WSC. Een kopie (lees weer een

geweldige assist van Dion) van de 0-1 zorgde ervoor dat

Charlie ook de 0-2 maakte voor rust. We hebben deze

competitie wel eens vaker met 0-2 voorgestaan waarna

we nog verloren, dus tijd om de ervaring uit het vijfde

elftal erin te brengen. Met Max en Arnoud in de

achterhoede wist WSC nog wel terug te komen op 1-2

maar na de 3e assist van Dion, waarbij Thomas de

beslissende tik in het doel gaf, was de wedstrijd wel

beslist. Er werd hard gewerkt en de punten gaan dan ook

verdiend mee naar Elshout.

Zevenklapper Elshout 3 
10.30 uur voetballen, 09.45 uur aanwezig. Voor sommigen

onder ons, vooral de

jongste lichting is dit te

vroeg. En dan is de Heeb

de laatste tijd keurig op

tijd of meldt hij zich

netjes af, hebben we een

miniheeb die helemaal

verzaakt. Niet zo mooi,

Joris. 10 minuten voor

aanvang hebben we

slechts 10 spelers. Toch

starten we met 11,

nadat Willem ook maar eens aan komt waaien. Volgens

een welingelichte bron ligt het aan hun moeders. Mooi

gesproken. En ja hoor, het resultaat is er dan ook na 2

minuten naar. 0-1 en we kunnen weer in de achtervolging.

Gelukkig hebben we vandaag in CHC een tegenstander

in matige doen. Dus besluiten we druk te gaan zetten.

Carlo maakt de gelijkmaker en Elshout drukt door. Tim

kan het niet laten om naar voren te stuiven en zet

Elshout op voorsprong. Elshout laat CHC op te

makkelijke wijze terug komen, waar de verdediging er

niet goed uit ziet. Net voor rust maakt Jordy uit een

mooie assist van Jorne de 3-2. Na de rust een beter

Elshout, dat via Jorne op 4-2 komt. Een gerustellende

score, dus werd er maar eens gedacht aan het publiek.

Tussen de prachtige goals van Tim en Jorne mocht CHC

nog een keer scoren. En de Heeb zorgde met de 7-3 voor

het slotakkoord. Positieve vermelding dat iedereen en

met name onze Joost zich keurig gedroeg. Nog 1

wedstrijd, die we moeten winnen voor een

mooie eindklassering. Wel een andere instelling

voorafgaande wedstrijd. Dus op tijd allemaal ! 17

of the match was zondermeer Hans the Young alias de

ooievaar (Leo). Hij zat overal tussen en was een rots in

de branding. Prima. In de hoed ging het even goed los en

het bier stroomde rijkelijk. Maar, dooddoener, we zijn nog

geen officieel kampioen. Er moet nog gewonnen worden

van Boxtel of lsv. Na afloop van de hoed werd de leider

keurig thuisgebracht door Diana van Delft. Juist ja..... De

zus van ..Tegeltje van de week: Hedde weer ergens zeer,

belde gewoon Cathy weer (onk).

Haarsteeg A3 - Elshout A1 0-1 
Veel Elshoutse supporters(sters) langs de lijn, dus tijd bij

Dion om zijn oranje schoenen weer uit de kast te halen

om zijn kwaliteiten te tonen op het veld. Echter begon de

avond al goed omdat dezelfde Dion vergeten was om de

shirts te wassen. De warming up verliep erg soepel

omdat de geblesseerde spelers 20 minuten naar een bal

in de bosjes hadden lopen zoeken... Dan de wedstrijd...

Met 2 B-junioren (Edgar en Joris) in de basis konden we

wat meer fysieke strijd leveren tegen het eveneens

fysieke Haarsteeg. Al snel werd duidelijk dat Haarsteeg

niet helemaal met hun eigen team speelde maar dat geeft

niets. In de eerste helft ging het spel op en neer en

kregen beide teams kleine kansjes. Net voor rust wist

Edgar door te stomen en de 0-1 binnen te schieten. In de

rust nog gehamerd dat we niet moesten inzakken om zo

de tegenstander in de wedstrijd te laten komen. Toch

konden we niet voorkomen dat Haarsteeg wat kansen

kreeg maar deze wisten telkens de goed keepende Sam

te vinden die een dag eerder zijn debuut maakte in het 1e

in de spits. Op het eind van de wedstrijd moesten we veel

wissels toebrengen vanwege blessures. Hierdoor werd

het spel niet beter, maar kregen we wel een aantal grote

mogelijkheden om de score te verhogen. Helaas lukte dit

niet en zo bleef de 0-1 op het scorebord staan. Door

deze overwinning komen we in de stand weer een beetje

in de buurt waar we horen. Met een 3e plaats kunnen we

nog 2e eindigen dus er is nog genoeg om voor te spelen!

SC Elshout 1 - HHC'09 0 - 1 
Een verslag schrijven van deze wedstrijd viel niet mee,

deze keer dus heb ik me maar laten inspireren door de

andere Hooligans. Op de eerste plaats hadden we

moeten winnen, dat staat vast, maar het was een slappe,

slome, slordige en slechte wedstrijd. Dat HHC'09 in de

79e minuut scoorde, hadden we aan onszelf te danken

schreeuwde Gilbert vanaf de bank. Wij hadden het

Heusdense Gilbert wel gegund maar het mocht niet zo

zijn. De Hooligans hadden weer een loterij

georganiseerd, de opbrengst gaat naar aankleding en ver-

fraaiing van het sportpark. De, door groenteman W.J.

Geelen gesponsorde hoofdprijs bleef bij de Hooligans,

Bert-Jan ging ermee vandoor. Misschien een lichtpuntje

voor Gilbert, een setje geraniums is in de familie de Fijter

gebleven, toch nog iets... Ook bijzonder was de verkiezing

van maar liefst 3x "Man of the match" deze week, de pupil

van de week was de drieling Dirks en die kozen 2 x voor

Sven en 1x voor Stan de Jong.
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Van de bestuurstafel in mei 2017 
Meimaandviering in ‘t Rad 
Als het clubblad uitkomt hebben we waarschijnlijk al 3

zondagen gedraaid in ‘t Rad met de koffie- en worsten-

broodverkoop . De eerste zondag is heel goed verlopen

met een verkoop van 250 worstenbroodjes, dat was een

record. 

Het worstenbrood halen we bij René van Dommelen in

Elshout, dus we hebben echt gekwalificeerd Brabants

worstenbrood en de recensies waren heel goed. Zelfs de

bakkers onder de pelgrims hadden er een goed woord

over. We hopen dat de verkoop zo doorzet.

Nieuwe AC leden 
We zijn naarstig op zoek naar leden voor de

activiteitencommissie om enkele keren per jaar iets

te organiseren voor onze leden. 

Wie wil ons helpen ?????????????????????
Voor info bel Albert 06-53252185.

Verenigingsdag op 18 juni
Op zondag 18 juni houden we onze verenigingsdag vanaf

ongeveer 10.00 uur tot 20.00 uur op het sportpark. Net

als vorig jaar hebben we weer een barbecue en veel

handbal, met allerlei moeder/dochterwedstrijden.

Binnenkort kan iedereen inschrijven via de site en komen

er stukjes op facebook.

Het is deze dag wel vaderdag, maar door het niet

beschikbaar zijn van andere data, moesten we op deze

dag gaan zitten.

Beachtoernooi op 11 juni 
Op zondag 11 juni houden we weer een beachtoernooi

op het sportpark. Op de site staat al de nodige informatie

aangegeven om in te schrijven.

Krachtcup op 24-25 juni te Berkel-Enschot
Op zaterdag en zondag 24-25 juni gaan we naar de

Krachtcup met de vereniging.

Momenteel wordt er via de coaches het e.e.a.

rondgevraagd en de belangstelling getoetst. Jullie horen

hier meer van.

Verjaardagen mei-juni

20 mei Roland Kop

20 mei Werner van Delft 

26 mei Maureen van Hulten

28 mei Kim van Hulten

29 mei Sharon van Rooij

30 mei Britt de Bont 

8 juni Renske Klijn

11 juni Floor van den Assem

14 juni Jikke Van den Besselaar

15 juni Lieke van Beurden

15 juni Sandra van Beurden

16 juni Monique van Sambeek 

16 juni Kim van Beurden

17 juni Sandra de Man 

18 juni Anouk van der Aa 

20 juni Nico Pol

20 juni Laura van Sambeek 

23 juni Jacqueline Musch- van Engelen

26 juni Demi Jonkers



Tachosdag
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Afgelopen zaterdag mochten een aantal meiden uit de E,

de F1 en uit de F2 mee oplopen met de Heren 1 van

Tachos uit Waalwijk. De heren van Tachos speelden een

erg belangrijke wedstrijd tegen HARO uit Rotterdam.

Tachos moest 1 punt halen om niet te degraderen, erg

spannend dus. Voordat de wedstrijd begon, kregen onze

meiden een rondleiding door de sporthal de Slagen van

een geblesseerde speler. Daarna mochten de meiden

gaan omkleden en mochten ze nog even warmlopen. Toen

de wedstrijd bijna ging beginnen mochten de meiden in

de gang allemaal een jongen uitzoeken. Nadat ze nog even

moesten wachten mochten ze 1 voor 1 met 'hun' jongen

het veld op lopen. Nadat de teams elkaar begroet hadden

mochten de meiden op een speciale bank, helemaal

vooraan naar de wedstrijd kijken. De wedstrijd werd erg

spannend maar gelukkig heeft Tachos de wedstrijd

gewonnen en hoeven ze dus niet te degraderen. De

meiden vonden het een spannende maar ook super leuke

avond. Bedankt Sandra voor het organiseren van deze

leuke avond.

Het was echt super leuk gisteren met de F en E bij Tachos

(zie foto’s)

Een geweldige ervaring voor de meiden.

Er waren ook veel ouders bij…….

Gr Sandra
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Mission Olympic Handbal D'Oultremont college
Een Handbalschoolteam van het d' Oultremontcollege

geheel bestaande uit speelsters van SC Elshout Handbal

is er helaas net niet in geslaagd om de eindronde van de

Mission Olymympic in Amsterdam te bereiken.

Van de schoolteams van een

school uit Hellevoetsluis en het

Willem v Oranjecollege wonnen

onze meiden vrij gemakkelijk

met grote cijfers.

Het college uit Boekel was met

één uitzonderlijk goede

speelster ons echter de baas.

Geflatteerd gingen we met 16-

10 ten onder.

Prima verdedigd en goed

aanvalsspel, waarbij vrijwel

iedereen een of meerdere keren

kon scoren, lieten zien dat er

genoeg kwalitatief goede speelsters aan komen!!

Gefeliciteerd meiden en teamleiding met dit mooie

resultaat



Hieronder nog een verslag van
Britt en Robin van onze D meiden:
In de ochtend krijgen de E, D en

C een training van Kevin en

Peter van de brabantse

handbalschool. Het begon om

kwart voor 9 met de warming-

up en stuiteren. Daarna gingen

we oefeningen doen voor de

bal-controle ook gingen we

aanval en verdedigen oefenen

met een erg leuke opdracht. Aan

het einde werd de gehele groep

in 4 delen gesplitst. Per 2

groepen kregen ze een half veld.

Daar deden we een spel. Het

was een soort

rugbyspel. Toen was de

training voorbij en

kregen we een uur

vrijetijd. En de D en E

mochten naar huis. Op

een paar D kinderen na

die hielpen mee met de

wedstrijd van de C

tegen de jongstenm van

de handbalschool.

Uiteindelijk had Elshout

gewonnen met 19-12.

Het was een erg leuke

ochtend!!

Britt Verbeek en Robin

van Delft.

Demo-dag
Afgelopen zaterdag een erg leuke

DEMOdag van de handbalschool

Brabant. De ochtend begon voor

onze jongste jeugd met een clinic.

Na deze clinic heeft ons D team

een wedstrijd gespeeld tegen het

2e team van de Brabantse selectie.

Na deze wedstrijd was onze

grootste jeugd aan de beurt. Ook

zij speelden een leuke pot tegen

het 1e team van de Brabantse

selectie. Al met al een super leuke

en leerzame dag.
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Verjaardagen gym
In de maanden mei en juni feliciteren wij

18 mei Hanneke Heetkamp

21 mei Martha Klerks

23 mei Meike Klijn

30 mei Teun Vrijhoeven

8 juni Renske Klijn

10 juni Emy van Weert

12 juni Doortje v.d. Aker

13 juni Evy van Hulten

20 juni Bieke Schwartzmans

22 juni Lynn Schoenmakers

25 juni Ank van Delft, 

25 juni Nasser Khodadadi

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

Ophalen oudpapier 10 juni  a.s.

Beste ouders en dames van de Gym.

Op zaterdag 10 juni is het weer de beurt aan de

gymnastiekafdeling om oud papier op te halen voor hun

club. We beginnen voortaan allemaal om 9.00 uur in twee

ploegen. Een ploeg 3 à 4 personen: ouders van de

kinderen. De tweede groep 3 à 4 personen de dames van

de gym ook 3 à 4 personen. 

Na afloop zo rond 11.00 uur is er koffie met

worstenbrood bij de Familie Groot. 

Bovendien is het ook nog eens gezond, frisse buitenlucht

en flink wat beweging. 

We beginnen dus om 9.00 uur bij café “In den

Gekroonden Hoed” 

Dus beste mensen praat er onderling eens een keertje

met elkaar over en help ons een handje en geef je op bij

de leiding.

Wij rekenen op U,

Het bestuur, afdeling gymnastiek.
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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
Nick Theunissen

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






