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Algemeen Bestuur
Het sportseizoen draait volop. Tot nu toe konden alle

wedstrijden op het vastgestelde tijdstip worden gespeeld.

Het eerste elftal heeft een paar mooie derby’s achter de

rug. Een bekerwedstrijd tegen Vlijmense Boys die na het

nemen van penalty’s werd verloren. Een mooie

overwinning op Nieuwkuyk waardoor S.C. Elshout 1 naar

de derde plaats op de ranglijst is gestegen. 

Het tweede damesteam, nieuw deze competitie, gaat

steeds beter draaien en de eerste doelpunten zijn

gescoord.

Bij de afdeling handbal loopt de zaalcompetitie op volle

toeren. Dames 1 wisselt overwinningen met nederlagen

af. Succesvol was de zwerfvuilinzamelactie waar de

afdeling handbal met 8 leden aan heeft meegewerkt. Er

werden diverse zakken gevuld met

zwerfafval.

De afdeling gymnastiek gaat de oefen-

avonden bundelen om de trainsters na het

afscheid van dhr. Nasser niet extra te

belasten.  

Kantine
De kantine kan zich verheugen in een

warme belangstelling. Zowel op donderdag

als zondag is het druk. Dat komt de omzet

ten goede maar het betekent ook dat het

invoeren van btwheffing per 1 januari a.s.

noodzakelijk zal zijn. Dit zal gevolgen

hebben voor de prijzen van een aantal

producten. Hoe groot die gevolgen zijn en voor welke

producten, dat wordt uitgezocht door de kantine-

commissie. 

Extra drukte vraagt ook om meer personeel. Het is

gelukt om voor de zondag nieuwe medewerkers te

vinden: Ginger van Berge Henegouwen en Mandy van

Erp. Voor de donderdagavond wordt nog uitbreiding

gezocht. De kantinecommissie zal daarvoor de elftallen

benaderen. Dan is er natuurlijk ook nog de  “Actie van de

Maand”. Voor november is dat de kipcorn. 

Rabobank Clubkas Campagne
De uitslag van deze “spek de clubkas” campagne is 1

november bekend gemaakt. S.C. Elshout heeft 344

stemmen gekregen en dat was goed voor 

€ 1233,61 en een vierde plaats. Een prachtig

resultaat dat nog beter was dan in 2015.

Iedereen hartelijk bedankt die, op wat voor

wijze dan ook, de actie voor S.C. Elshout

heeft ondersteund. Intussen heeft Adri van

den Hoven de cheque, uitgereikt door de

heer Mastenbroek van de directie, in

ontvangst genomen

Jaarvergaderingen
De jaarvergadering van de afdeling tennis en

van het algemeen bestuur zijn gehouden op

14 november. In het volgende clubblad zal

daarvan nog een verslag volgen.
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q Uiteraard werden ook onze 15, 25 en 40 jarige

jubilarissen gehuldigd waarover elders in het

clubblad meer. Fantastisch om te zien dat vele van

deze jubilarissen regelmatig een steentje bijdragen

aan onze club (zoals velen van jullie dat doen).

q Financieel staan we er goed voor en voor komend

jaar verwachten we een sluitende begroting en

realisatie te kunnen draaien. Er staan echter wel een

aantal grote investeringen op stapel zoals de

nieuwbouw maar ook het feit dat we als club

volgend jaar BTW-plichtig worden (gezien de

gestegen omzet van de kantine). Dit betekent

simpelweg gezegd dat we over de kantineomzet

BTW af moeten dragen (en de inkoop de BTW in

aftrek kunnen brengen). Dit heeft een impact op de

opbrengst van de kantine en een financiële

werkgroep kijkt momenteel naar de wijze waarop

we dat gaan inregelen. 

q Het is overigens heerlijk druk en gezellig in onze

nieuwe kantine. De wedstrijden tegen Nieuwkuijk en

Vlijmen werden goed bezocht door vele supporters

waarbij onze “hooligans” een loterij gehouden

hebben met een mooie opbrengst voor onze club

(er wordt over een mooie besteding nagedacht).

Ook was de voetbalquiz dit jaar weer erg leuk en

uitdagend. Kortom, ons “clubke” leeft en jullie doen

er met z’n allen veel aan om dat zo te houden. 

q Tenslotte nog een oproep voor onze leden. We

hebben een fantastische accommodatiecommissie

met Broertje, Toon, Sjaak, Jos en Marinus die Den

Donk onderhouden en tal van klusjes uitvoeren. Als

jullie ideeën hebben of zaken zien die hersteld of

aangepast moeten worden, willen jullie dan met

Sjaak contact opnemen. Sjaak is altijd zondag

aanwezig dus loop even binnen en onder het genot

van een bakske koffie kan je dan eventuele

verzoeken/ideeën met Sjaak en Toon

bespreken. Toon heeft hiervoor een speciaal

“benkske” ontwikkeld.

q Het is al november en Sinterklaas is alweer in het

land. Het begint koud en nat te worden en de eerste

afgelastingen komen eraan. Toch blijft het lekker

warm en gezellig bij ons “clubke”. Wat hebben we

weer een aantal mooie dingen meegemaakt. Ons

vlaggenschip dat van Nieuwkuijk won en op plaats 3

in de competitie staat waar we echt trots op mogen

zijn. Het 2e dat bovenaan staat in de competitie. Het

4e dat haar eerste overwinning binnensleepte.

Dames 2 dat haar 1e doelpunt kon vieren en iedere

week beter gaat spelen. Last but not least, de jeugd

die wellicht binnenkort haar eerste kampioenen

weer kan verwelkomen. 

q Daarnaast lopen diverse teams er weer fantastisch bij

dankzij onze sponsoren. Regiobank die de

trainingspakken voor de selectie uitreikte en

“Buurman en Buurman” die onze dames 1 sponsorde. 

q We hebben inmiddels ook onze jaarvergadering

gehad. Vele leden hadden de moeite genomen om

naar de jaarvergadering te komen. José van Uden

werd als verenigingsvrouw gehuldigd voor haar vele

verdiensten voor de club (oa kantine, jeugdbestuur,

kleding/materialen, teveel om op te noemen). Met

een mooie zorgvuldig uitgekozen bos bloemen en

de bijbehorende beker werd zij gehuldigd. José,

namens de gehele club dank voor je vele werk en

we hopen nog vele jaren gebruik van je diensten te

mogen maken. 

q Belangrijk punt was ook de bouw van nieuwe

kleedkamers en de presentatie van de plannen

hieromtrent. Door onze bouwcommissie werden de

plannen gepresenteerd waarbij er feitelijk 3

varianten zijn:

1. Bouw van 2 nieuwe kleedkamers in het

verlengde van de ontvangstruimte (op plaats

speeltuin) met een nieuwe bestuurskamer

eraan vast;

2. Bouw van 8 nieuwe kleedkamers en de

bestaande kantine handhaven

3. Totale nieuwbouw van kleedkamers en

kantine.

q Plan 1 werd in detail gepresenteerd en momenteel

wordt hard nagedacht over de mogelijkheden voor

variant 2 en 3. In november zullen we weer met de

gemeente samenzitten zodat het komend jaar de

plannen stap bij stap concreter kunnen worden. Plan

1 is relatief snel realiseerbaar (doelstelling 2017),

plan 2 en 3 zal wel 2019 worden. Momenteel kijken

we ook naar de plaatsing van mobiele units omdat

we die straks bij de nieuwbouw toch nodig hebben

en nu het gebrek aan ruimte in kunnen vullen.

Van de bestuurstafel, (november 2016)
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Jeugd
Jeugd Jeugd

Jeugd

De exacte uitwerking krijgt nog zeker veel tekst en

uitleg, wij als jeugdbestuur volgen de ontwikkelingen

op de voet en als er mededelingen zijn horen jullie dat

uiteraard snel. Bij Kees van de Hoven is al een

voorlopige opzet voorhanden voor diegene die niet

kunnen wachten.

- De competities draaien volop en een paar teams staan

bovenaan. Er kan nog van alles gebeuren, maar ik hoop

toch echt dat ik weer kampioenen mag huldigen, altijd

leuk!

- De jeugdtoto is bijna klaar en ik kan nu al spreken van

een zeer goede verkoop en dus opbrengst. We

bedanken dan ook alle verkopers voor hun inzet .

Groeten Frie

Uit de jeugdhoek
door de jeugdvoorzitter

- Allereerst onze felicitaties aan ons kaderlid José van

Uden.Tijdens de jaarvergadering is José benoemd tot

verenigingsvrouw van het jaar. Al 10 jaar doet José een

breed pallet aan taken binnen onze club waarbij je

moet denken aan jeugdbestuurswerk, sportpark-

diensten, jeugdtoto, diverse activiteiten, kantine,

kleding, Sinterklaas, garderobe, foto’s en bloemen en

waarschijnlijk nog wel meer. Terecht denk ik dan dat ze

in het zonnetje wordt gezet.  Nogmaals gefeliciteerd.

- Onze eigen jaarvergadering hebben we inmiddels ook

al gehouden en naast de gebruikelijke agendapunten

was er dit jaar een extra punt ingelast over de nieuwe

spelvormen bij het jeugdvoetbal. Inmiddels is er in de

media ook al het een en ander over uitgelegd, feit blijft

dat het een grote verandering gaat worden welke toch

zeker een impact gaat krijgen op onze teamindeling

maar ook op de vrijwilligers, lees leiders en trainers.

5

Nieuwe trainingspakken Vrouwen 1
Ons vrouwen 1 team is

voorzien van nieuwe

trainingspakken, gesponsord

door Buurman en Buurman.

Op zondag 6 november zijn, in

het bijzijn van beide sponsoren,

de nieuwe trainingspakken

uitgereikt aan het team. Ze

konden ze deze dag goed

gebruiken, want het was een

frisse dag. 

Weer een team dat voorzien is

van de nieuwe lijn trainings-

pakken. Wij willen

Buurman en

Buurman van harte

danken voor het

sponsoren van de

nieuwe trainings-

pakken.
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Jaarvergadering afdeling Voetbal

7

Tijdens de onlangs gehouden jaarvergadering van de

voetbal zijn een aantal leden gehuldigd omdat ze 15, 25 of

40 jaar lid zijn van de vereniging. 

Hier boven kan je alle jubilarissen zien. 40 jaar lid is Johan

van Mook. Wij danken de leden voor hun jaren lange

inzet voor SC Elshout.

Tevens is tijdens de vergadering José van Uden benoemd

tot verenigingsvrouw van het jaar voor het vele werk wat

ze doet voor SC Elshout voetbal. Ze is al veel jaren lid van

het jeugdbestuur, lid van de kantinecommissie, waarbij ze

veel uren in de kantine meehelpt, contactpersoon met

sportwereld voor kleding, jeugdtotocommissie en hulp bij

allerlei andere activiteiten. Wij feliciteren José met deze

zeer verdiende benoeming tot verenigingsvrouw van het

jaar. 

Hoofdbestuur voetbal

SC Elshout Voetbal en SC Elshout Handbal doen

gezamenlijk mee aan de actie van Jumbo. 

De actie is al een week onderweg en we hebben al reeds

125 punten gespaard. Dit kunnen er veel meer worden.

Dus nogmaals de oproep om de punten aan SC Elshout

te schenken.

Van woensdag 2 november t/m dinsdag 6 december 2016

kan er bij Jumbo Supermarkten in uw regio (Jumbo

Drunen) gespaard worden voor uw sportvereniging!

Samen met familie en vrienden kunnen onze klanten

sparen voor sportartikelen en ander relevant materiaal.

Hoe werkt de actie 

Tijdens de actieperiode ontvangen klanten van Jumbo bij

elke besteding van € 10,- een ‘Sparen voor je

Sportvereniging’ sportpunt met een code. Op de website

jumbosparenvoorjesportvereniging.nl kunnen zij heel

eenvoudig de punten toewijzen aan SC Elshout

SC Elshout Gym, Handbal en Voetbal.
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Selectie in nieuwe tenues
Het 1e team is in nieuwe tenues (shirts, broeken en

kousen) te bewonderen gesponsord door Regiobank

Elshout/ Klerksgroep uit Elshout. Op zondag 23 oktober

2016 werden de shirts in het bijzijn van een afvaardiging

van de regiobank/ Klerkgroep gepresenteerd. Naast de

nieuwe tenues voor het 1e werd de hele selectie

voorzien van nieuwe trainingspakken. Als club

versterken we hierdoor verder onze eensgezinde en

moderne uitstraling. Wij willen de regiobank/

Klerksgroep van harte danken voor het sponsoren van

de nieuwe tenues.
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in zat. Maar meer dan de 2-2 zat er niet in. Door

afwezigheid van Maaike (Met Jos slapen in een Hotel???)

stond Anouk de keepster van ons tweede team in de

goal. Zij heeft laten zien dat ons tweede team voorzien is

van een geweldige sluitpost. Verder heeft iedereen een

bijzonder goede tweede helft gespeeld en dat biedt

perspectief voor volgende week. Toen we terug waren in

de kantine was de grote vraag of er iemand iets van

Maaike had gehoord…. NEE niemand. Toen kwam rond

16.00 uur het verlossende appje Ja Jos had Maaike ten

huwelijk gevraagd. ALWEER FEEST.

© Toon

25-09-2016    
st Michielsgestel VR2 - SC Elshout VR1    2-2
We begonnen afgelopen zondag erg sterk in de

uitwedstrijd tegen St Michielsgestel. Na een aantal

gemiste kansen maakte Brit ons eerste doelpunt. In

eerste instantie schoot ze de bal tegen de keeper maar in

de rebound wist Brit toch te scoren. De rest van de

eerste helft bleven we de overhand houden en kregen we

nog kansen, maar helaas werd er geen doelpunt meer

gescoord.

De tweede helft begon behoorlijk gelijk op. Na 10

minuten scoorde St Michielsgestel een tegendoelpunt en

werd het 1-1. Dit doelpunt zette ons weer op scherp en

we kregen ons spel weer op orde. Er werd goed

gecommuniceerd en hard gewerkt, wat uiteindelijk

resulteerde in een 1-2 voorsprong door een mooi

doelpunt van Cathy. Helaas scoorde ook de tegenstander

nog een doelpunt in de slotfase van de wedstrijd en

gingen we teleurgesteld naar huis met 1 puntje.

© Marlon

09-10-2016     
LSV VR1 – SC Elshout VR1   4-10
Op deze prachtige zondag vertrokken we door het

ochtenddauw vanuit Elshout naar Lennisheuvel. Kosten

nog moeite werden gespaard in de voorbereiding van

deze belangrijke wedstrijd. Leona had zelfs haar eigen

voetbalschoenen meegenomen en bijna iedereen had

netjes de sokjes bij. De scheidsrechter had ontzettend

veel zin in de wedstrijd en besloot 5 minuten eerder te

beginnen. Dat was ook een tactiek om ons uit

concentratie te halen, maar Toon en Hans v. G. wisten ons

op professionele wijze te kalmeren. Verder gaf de

scheidsrechter op een creatieve en innoverende wijze

invulling aan de spelregels. In het begin was de wedstrijd

nog spannend, omdat we LSV nog niet verteld hadden dat

we gingen winnen. Ze probeerden daarom af en toe ook

te scoren. Dat hield ons ook scherp. We hebben

laten zien wat we in huis hebben; mooie

voorzetten, lelijke pingelballetjes, ballen op de

lat, verwoestende ballen in de kruising. Maar 11

Voetbalvrouwen 1 in het nieuw!
Start seizoen 2016 / 2017 SC Elshout VR 1.

Omdat de vakanties dit jaar erg laat waren zijn we ook

wat later begonnen met onze trainingen. We hadden

natuurlijk aan het einde van vorig seizoen al afscheid

genomen van Ilse. Maar daar stond de terugkeer van

Janneke tegenover. Maar tot onze grote spijt hebben we

inmiddels ook afscheid genomen van Priscilla die ons liet

weten dat ze in blijde verwachting is en van Janne die

toch weer gekozen heeft voor het hockey. Lindsey is in

de zomerstop bevallen van een wolk van een dochter en

werkt zelfs al weer een beetje aan de terugkeer in het

team. De trainingen op dinsdag die in het verleden werd

verzorgd door John Damen, worden nu verzorgd door

Erol en Willem-Jan. Dit naar volle tevredenheid van de

Dames. Op donderdag is Goed old Hans van Heist de

trainer. 

Na enkele trainingen stond ons weekendje trainingskamp

al op het programma wat daar allemaal gebeurd is, kun je

vast ergens in het clubblad lezen. Toen we terug waren

van het onvergetelijke weekend moest er toch aan

voetballen gedacht worden. Dus had Toon een

vriendschappelijke wedstrijd geregeld tegen Haarsteeg

VR 2 die we dit jaar niet in onze competitie treffen. Met

enkele dames van ons nieuwe VR 2 team hebben we daar

goed tegenstand gegeven en verloren we de wedstrijd

met 3-2. 

De zondag daarna hadden we vriendschappelijk

afgesproken met tsvv Merlijn uit tilburg. Deze wedstrijd

waar ook weer 7 dames van VR 2 meededen verloren we

met 2-3. Maar we wisten waar het aan lag dat de uitslag

zo op het scorebord stond ( 80 ). 

Maar dan... de competitie.....

18-09-2016  
SC Eshout VR1 - Wilhelmina VR2     2-2
Dan op naar zondag 18 sept de dag dat de competitie zou

aanvangen en wij er klaar voor waren. De eerste

wedstrijd thuis tegen Wilhelmina VR2 . We begonnen veel

te slap aan deze pot en stonden dan ook al na 4 minuten

met 0-2 achter . Pleun had de taak van Ilse overgenomen

en wat Ilse ieder jaar deed (minimaal 3 eigen goals

maken) was Pleun in de tweede minuut alvast mee

begonnen. 0-1 Na nog wat ongemakkelijke oplossingen

stond het al snel 0-2. Verders hadden beide teams weinig

kansen in de eerste helft. SC Elshout kwam heel anders

uit de kleedkamer dan de eerste helft en wisten al snel

de aansluitingstreffer te maken. Leona wist uit een zeer

moeilijke hoek de 1-2 aan te tekenen. Achterin hadden

Pleun en Diane de spitsen van Wilhelmina volledig in hun

zak en kregen daardoor geen enkele kans meer. Toen

Jessica halverwege de tweede helft de 2-2 kon scoren

dacht iedereen dat er misschien nog wel een overwinning
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moesten veel verdedigen en voorin konden we de bal

moeilijk vasthouden. Na een kwartier ging dit een stuk

beter en werd er goed gevoetbald. Het werd beloond

met een mooie goal van Jessica. Het bleef goed lopen en

daardoor werd het met heel mooi overspelen en een

schot van Fenna 2-0. Na de rust moesten we het

dichthouden en dat lukte. We hebben tot de laatste

minuut erg hard moeten werken om het dicht te houden,

maar het is gelukt! We hebben de wedstrijd gewonnen

met 2-0. Met complimenten aan alle meiden want

iedereen heeft keihard gewerkt.

© Maaike

06-11-2016     
SC Elshout VR1 - SCI VR1      2-1
Een koude regenachtige ochtend, SCI stond op ons te

wachten. Ze staan 2 plaatsjes onder ons dus we moeten

toch wel de 3 punten zien te pakken. Een bank van heel

wat miljoenen en topspeelsters in het veld. Na een

lekkere warming-up, peptalk van Toon en te hebben

gezongen voor Hans gaan we het veld op. 

Na 10 minuten komen we op voorsprong door een

corner van Leona die ze netjes boven in de hoek krult.

De vreugde is van korte duur want aan de andere kant

wist SCI onze keeper Fenna te passeren, 1-1! Vervolgens

maakte Cathy er in de 30ste minuut met een mooie goal

2-1 van. We hadden nog enkele kansen die we helaas niet

konden benutten, maar aan de andere kant waren we ook

erg blij om het fluitsignaal te horen zodat we snel de

punten mee konden nemen. Zeker niet onze beste

wedstrijd maar de 3 punten en onze nieuwe trainings-

pakken maakten de dag toch goed.

© Janneke

Zondag 6 november hebben wij van onze sponsors Buurman
& Buurman superdeluxe mooie elegante en stijlvolle
trainingspakken mogen ontvangen. Vanaf nu kunnen wij op
zondag (nog meer) shinen! 

BEDANKT Buurman&Buurman!
13

bovendien lekker het balletje rond tikken en af en toe

scoren. De scheids liet de tegenpartij ook scoren dankzij

twee discutabele penalty’s, waarvan één sportief naast de

goal belandde. Dat was wel aardig voor LSV. Cathy was

één met de goal en scoorde in totaal 5(!) doelpunten;

Leona scoorde ook nog even 3 doelpunten door te

vlassen vanaf een metertje of 30. Jessica & ik wilden niet

achterblijven en tikten de bal ook in het netje. De

wedstrijd eindigde in 4-10 overwinning voor ons J. Nu

staan we 4e in de competitie, volgende week treffen we

de koploper, dat wordt dus spannend!

© Lieke

16-10-2016    
CHC VR1 – SC Elshout VR1    1 – 0 
Vandaag mochten we lekker uitslapen, dat was wel zo

prettig na al die Oktoberfesten. In de kantine aange-

komen, werd ons al snel duidelijk dat we een van onze

sterspeelsters moesten missen, Leona had namelijk in de

nacht een flinke smak gemaakt, wat haar welgeteld 25

hechtingen en een dik oog op leverde. De wedstrijd

meedoen leek daarom niet zo verstandig! Gelukkig

hadden we nog een andere sterspeelster achter de hand,

Marlon werd geappt en stond al snel paraat om ons team

te komen versterken. Om 11 uur de aftrap bij CHC. We

hadden al snel door dat dit een pittig potje zou worden.

Het fysieke spel van CHC lag ons niet zo, wij zijn dat toch

niet zo gewend, flink duwen, natrappen enzovoort. De

scheidsrechter was er wel aan gewend, want er werd niet

echt veel voor gefloten. We hielden ons sterk, in het begin

met name door de bal maar steeds naar voren te

trappen, maar na verloop van tijd ook door goed over te

spelen. Toen we de rust in gingen, was het 0 – 0. We

hadden het puntje al bijna op zak en toen de tweede helft

in. Dat viel toch even tegen, na een mooie voorzet van

CHC schoot hun snelle spits de bal bij ons het goal in. 

1–0 voor CHC. Cathy werd ingebracht, we probeerden

terug te komen. Zo’n 10 minuten voor het einde van de

wedstrijd volgde er nog een mooi schot van Janneke op

bijna open goal. Een veldspeler van CHC kon echter een

doelpunt voor ons net voorkomen. Het bleef 1 – 0, geen

punten mee naar huis deze keer, maar.... Het was wel

heerlijk weer en we hadden weer wat calorietjes

verbrand (en er daarna ook weer aan gegeten dankzij de

heerlijke cake van de jarigen, thnx Ellen, Pauline en

Jenny!). 

© Diane

30-10-2016    
SC Elshout VR1 – Helvoirt VR2    2-0
Om te beginnen mochten we nieuwe inloopshirt passen,

iedereen was erg enthousiast over de shirts. Daarna de

wedstrijd tegen Helvoirt we wisten dat het geen

makkelijke wedstrijd zou worden maar we gingen er

allemaal voor om de 3 punten mee naar huis te nemen.

We begonnen wat moeizaam aan de wedstrijd, we



14



Waar de afgelopen wedstrijd snel balverlies werd geleden

en de tactiek amper werd uitgevoerd liep dit vandaag wel

naar behoren. Wilhelmina was een goede tegenstander

en de wedstrijd ging leuk op en neer. Met een 0-0

russtand was iedereen tevreden over de gang van zaken.

In de tweede helft was het spelbeeld hetzelfde. Beide

teams kansen en een gelijkspel was een eerlijk spelbeeld.

Na de onverwachte 1-0 was het Elshout dat net voor tijd

de 1-1 maakte via een penalty benut door Thomas. Ga zo

door mannen. Zaterdag weer bekeren!

SC Elshout tegen BZS 019 2-5 
Na de zepert tegen OJC 5 hadden de A spelers van

Elshout iets recht te zetten tegen koploper BZS. Echter

was het na 1,5 minuut al 0-1 door een fout van de keeper.

Na de 0-2 van BZS ging Elshout iets beter voetballen.

Elshout miste een grote kans op de 1-2 en in de

tegenaanval is het direct 0-3 na balverlies. Na de rust een

beter Elshout. Na de 1-3 volgde direct de 2-4. Toen

Elshout op jacht ging na de aansluitingstreffer was het

echter al direct 2-5 waarna de wedstrijd gespeeld was.

Dat we wedstrijden verliezen is niet erg maar er moet

wel een ontwikkeling gemaakt worden door iedereen.

Elshout 3 strijdend ten onder 
Op het belachelijk vroeg tijdstip van 08.45 was iedereen

op tijd en fris en fruitig in de kantine om naar ODC te

vertrekken. We waren met zo velen dat er zelfs 1

vrijwillig z'n voetbalspullen kon thuis laten (waarvoor

dank Willem) en 2 iets minder vrijwillig hun spullen thuis

lieten. Elshout begon goed en kreeg de betere kansen

tegen subtopper ODC. Helaas stond de lat 2x of een

medespeler een doelpunt in de weg. Daarbij was het

vizier niet altijd op scherp. Aan de andere

kant voorkwam Berry met een paar

reddingen een tegentreffer. Toch stond

Elshout bij rust met 1-0 achter na

weifelend verdedigingswerk. Vrij snel na

rust kwam ODC op 2-0 door een

schitterende vrije trap. Daarna golfde het

spel op en neer totdat Elshout een penalty

kreeg die onberispelijk werd binnen

geschoten door Carlo. Elshout ging op

zoek naar de gelijkmaker, maar het

verdiende punt ging niet mee naar

Elshout. Over 2 weken de derby tegen

RKDVC waar we vol voor de overwinning

gaan.

Elshout 3 laat behoorlijk afweten
tegen CHC 
10.00 voetballen in Den Bosch.

Voor 5 man was het tijdstip om

te verzamelen te vroeg. 2 15

Verslagen SC Elshout 
Elshout A1 pakt eerste overwinning in competitie. Waar

het in de beker soepel loopt, gaat het in de competitie

nog wat minder. Afgelopen zaterdag was dan de

ommekeer tegen de A2 van RKTVC. Na een goede start

van de wedstrijd waarbij het aftasten was, kwam Elshout

al vrij snel op voorsprong. Elshout was voornamelijk bezig

met het opzetten van de aanvallen maar in een omschakel

moment was het RKTVC dat de 1-1 aantekende. Na de

1-1 wederom een voetballend Elshout en het was dan

ook terecht dat de 2-1 viel. In de tweede helft hetzelfde

spelbeeld. Op het einde vooral angst dat de 2-2 nog zou

vallen dus terugschakelen naar 1-4-4-2. Toen Cas een

aantal minuten voor tijd de 3-1 maakte, was het zeker dat

de punten in Elshout zouden blijven. Super jongens!

RKDVC A4 - Elshout A1 1-4 
De comeback van Harrie als tijdelijke leider is uitgelopen

op een overwinning op RKDVC. Elshout begon zwak aan

de wedstrijd en wist niet in de formatie de blijven spelen.

RKDVC kon er niet veel tegenover zetten en het was

Charlie die de 0-1 en 1-2 maakte. Tussendoor wist

RKDVC te scoren omdat er achterin een aantal stonden

te slapen... Cas maakte de 1-3 en de 1-4 kwam via Dylan

en de keeper van RKDVC. ‘s Avonds een feestje van de 

A-jeugd spelers. Wellicht waren de meeste hier al mee

bezig??? Harrie bedankt voor de hulp!

Elshout A1 verdubbelt punten tegen Wilhemina.
Afgelopen zaterdag mocht de A1 van Elshout voetballen

tegen de A2 van Wilhelmina. Na de aankomst op het

drukke sportpark zochten we een plekje (lees veld) waar

we konden warm lopen. Nadat we een doel en een stukje

veld hadden gevonden wilden we starten aan de warming

up. Echter was de trainer van

de A4!! het er niet mee eens

dat wij op ‘’zijn’’ veld aan het

warmlopen waren. Na wat

tumult vanaf zijn zijde besloot

deze man onze ballen weg te

trappen en aan onze spelers te

komen. Nadat we deze man

hadden uitgelegd dat dit toch

niet de gang van zaken was

vervolgde de trainer van dit A4

elftal zijn weg naar de

bestuurskamer om daar zijn

beklach te doen over ons.

Nadat wij inmiddels met

dezelfde A4 het veld keurig

hadden gedeeld hadden we

onze warming up eindelijk

gewoon kunnen doen. Op het

nieuw kunstgrasveld begon

Elshout goed aan de wedstrijd.



adverteerders steunen ons, 

steunen jullie de adverteerders?

Koop bij onze 
adverteerders
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Verjaardagen 
De afdeling voetbal feliciteert de volgende jarige leden

17 november Joost Smits

19 november Lars Findhammer

19 november Roel Pelders

20 november Sjoerd van Heesbeen 

25 november Johan de Haan 

25 november Bjarg van der Staak

26 november Rob Bechtold

26 november Stan Muskens

26 november Casper Verhoeven

27 november Merijn van Alphen

28 november Remco van den Hooven

1 december Guido Smits

3 december Luc Smits

6 december William van Mook

9 december Gijs van der Aa 

9 december René Damen

9 december Friedy van Engelen

9 december Koen Smits

10 december Bram de Kort 

10 december Antoine Kuijpers

10 december Jos Muller

10 december Mies Ossenblok 

11 december Dennis de Gouw

12 december Sam van Bokhoven 

12 december Erik Muskens

13 december Willem van Baaijen

14 december Remco van Baaijen 

15 december Piet de Man 

16 december Tom Schwartzmans

17 december Danique van Berlo

17 december Kees van Bladel 

17 december Rinie Fitters

17 december Sophie Mommersteeg

17 december Jessica de Wilt

20 december Wessel van Delft 

24 december Job Simons

25 december Jan-Willem van Bokhoven 

25 december Max van Keulen

25 december Tonnie Vermeulen

26 december Diedi Muller

26 december Youri Sterk

27 december Charley Lisay

28 december Pleun van Venrooij 

29 december Michel van Dijk

30 december Yigit Hanca

30 december Mandy Timmermans

31 december Yavi van Berkel

31 december Willem Jongen

31 december Mart Klijn

mensen hebben zelfs Den Bosch nooit gehaald. Hopen

dat dit eenmalig was. En zoals vaker op het veld te laat

wakker, 2-0 achter. Mooie aansluitingstreffer van Mike.

Helaas een dubieuze penalty van de verder goed leidende

scheids deed de das om. Daarna nog goede kansen, maar

de 3-1 bleef staan.

Elshout 3 bindt OJC 34 aan zegekar 
Na de 1e overwinning vorige week zou nu OJC de

dadendrang van Elshout moeten ondervinden. En zelfs

een fisje in Hedikhuizen of all places mocht dit niet

voorkomen. Vanaf het eerste moment zat Elshout er kort

op en kwam OJC niet onder de druk uit. Na 20 minuten

werd Stan zwaar bestraft met een gele kaart en kreeg

ook OJC kansen. Maar Berry stond zoals de avond

ervoor paraat. Nadat Stan weer in de wei stond, scoorde

Ruud na een prachtige assist van Jorne de openingstreffer.

Na rust wederom een sterker Elshout. Toch duurde het

tot de 67e minuut dat er gescoord werd. Met een

prachtige actie maakte Jordy de 2-0. Nauwelijks een

minuut later maakte Naud de 3-0. Daarna liet Elshout

even de teugels vieren, waardoor OJC aan de eretreffer

mocht ruiken. Zo ver lieten we het niet komen en nadat

hij een makkelijke kans verprutst had, zorgde Heeb met

een prachtig schot voor de 4-0. De score had zelfs hoger

kunnen uitvallen, als Baaijen in de laatste minuut een

strafschop niet werd ontnomen. Goed gespeeld, blijf zo

doorgaan.

Elshout 3 - Nieuwkuijk 7 2-0 
Op deze mooie zondagmorgen mochten we laten zien of

de tactische besprekingen hun doelstelling zouden

bereiken. Helaas is het nog steeds lastig om op tijd te

komen, maar de boetepot wordt zo aardig gespekt. Na

een goede warming-up werd voorafgaande de wedstrijd

de scheidsrechter een presentje aangeboden in de week

van de scheidsrechter. Elshout begon scherp. Er werd

meer druk naar voren gezet dan voorheen, waardoor de

tegenstander vaak de bal bij ons inleverde. Ook werden

de duels sterk aangegaan en werd het publiek af en toe

getrakteerd op vlotte combinaties. Na 24 minuten

soleerde Jordy door de verdediging van Nieuwkuijk,

waarna hij hem aan Robbert gaf, die met een bekeken

schot de 1-0 op het bord bracht. Hierna werd Elshout

wat slordiger, maar Nieuwkuijk kwam niet langszij. Na

rust wederom een sterker Elshout. Talrijke kansen(4x

voor nieuwkomer Ruud) gingen er niet in, tot Heeb met

zijn enige rustige moment van de dag de bal prachtig over

de keeper stiftte. Nieuwkuijk liet het er niet bij zitten,

maar wij zijn niet bang, want Berry was er bij. Aan de

andere kant ging de bal er ook niet in, waardoor de 2-0

als einduitslag genoteerd kon worden. Een welverdiende

overwinning, als iedereen met de juiste instelling voetbalt

en er duidelijke communicatie is, vallen er nog meer

punten te behalen in deze competitie.



SC Elshout 4 - ZIGO 6 2-4 (0-1)
Na een mooie avond in Hedikhuizen waar het bier flink

werd genuttigd wachtte ons vandaag de uitwedstrijd

tegen ZIGO. Opnieuw een tegenstander die nog geen

puntverlies heeft geleden. Het beloofde dus weer een

zware strijd te worden. Jos liet dit keer niks aan het

toeval over en zette op donderdagavond al de wekker.

Opnieuw was hij op tijd en de rest van de sterren

overigens ook. Tijdens onze warming-up raakte de club-

officials in paniek want ook ZIGO bleek in het wit te

spelen. Zodoende begonnen we vandaag dus in onze

blauwe tenue. In het begin bleek dit voor sommige

spelers toch nog verwarrend, want sommige ballen

werden gewoon netjes in de voeten van de tegenstander

ingeleverd. Na een kleine omzetting binnen het veld lukte

het ons uiteindelijk wel om de bal wat langer in de ploeg

te houden en konden ook wij aan aanvallen gaan denken.

Het was nog steeds niet hoogstaand wat beide partijen

lieten zien tot de spits van ZIGO niet werd aangepakt en

de bal zuiver in de verre hoek knalde, 0-1. Appel was

kansloos. Met deze achterstand gingen we de rust in. In

de kleedkamer een goede analyse van leider Polleke die

ook had gezien dat BP was doorgeschoven. Toen was het

de beurt aan Pol om tactische wissels toe te passen.

Lippah kwam in de spits voor meer snelheid voorin en op

de zijkanten ook 2 verse krachten. 

De tweede helft begonnen we vol goede moed maar

door geschutter in de defensie stonden we vrij snel met

0-3 achter. Elshout herpakte zich maar in de zoektocht

naar een doelpunt werd het verdedigen weleens

vergeten. ZIGO maakte hier nogmaals dankbaar gebruik

van en zo stond het 0-4. Toen Poncho weer in het veld

terugkeerde en Lippah terug zakte naar het middenveld

begon het dan toch te lopen. En goede voorzet van de

kruut op Bertus moest de 1-4 betekenen, maar deze kans

bleek toch te missen. Er werd vroeg druk gezet en de

defensie van ZIGO leverde de bal zo in bij Bertus. Hij

haalde verwoestend uit en schoot de bal recht in de

kruising! (Eigenlijk was het een zaatbal die via de keeper

opstuitte en de verdediger van ZIGO die de bal volledige

miste) 1-4. Elshout kreeg vertrouwen en ging verder met

het vroeg onder druk zetten op de verdediging. Zo

onderschepte de Klink de bal van hun laatste man en

omspeelde de keeper, voordat hij af kon ronden, werd hij

tegen de vlakte gewerkt met een penalty als gevolg. Door

commentaar op deze beslissing werd er nog een speler

10 minuten naar de kant gestuurd. De penalty die volgde

werd koelbloedig binnen geschoten (al dachten

sommigen daar anders over). Met een manmeer situatie

en paniek bij de tegenstander leek er nog wat mogelijk

voor Elshout. Helaas konden we het net niet doen bollen

en verloren we opnieuw. Zonde want ook vandaag had

meer ingezeten. Na de wedstrijd gingen we weer

vrolijk verder met waar we gisteravond

waren gebleven.
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Verslagen Elshout 4
Baardwijk 8 - SC Elshout 4  2-4 (1-0)
Opnieuw stond er vandaag een uitwedstrijd (de 5e
alweer) op het programma en opnieuw veel te vroeg. 9
uur verzamelen bleek niet voor iedereen haalbaar. Joep
kwam net als vorige week net voor aanvang aankakken en
Appeltje schitterde vandaag van afwezigheid. Gelukkig
zitten we komende weken niet om vlaggers verlegen. Jos
is goed op dreef en was opnieuw ruim op tijd. Hoe kan
het ook anders als je tas nog "netjes" is ingepakt van de
week ervoor. Helaas moest Jos in de warmingup al
afhaken door een oude blessure die weer opspeelde. 
Zo begonnen we de wedstrijd met nog 13 fitte spelers.
Elshout begon sterk en al snel was er een goede doel-
poging van de kruut die de buitenkant van de paal raakte.
Niet veel later schoot de Klink van afstand maar zijn
schot ging net over. Niet veel later was Elshout alsnog
dichtbij de 0-1, uit een vrije trap raakte Rens de lat. De
openingstreffer hing in de lucht en na een kwartier viel
deze dan ook, hoe kan het ook anders, aan de andere
kant. Zeker gezien het sterke begin kwam de 1-0 hard
aan. Een paar slordige momenten achterin gaven Bork de
mogelijkheid om de voorsprong te verdubbelen. Goed
keeperswerk van Padje hield ons overeind. Elshout
herpakte zich maar zag nog voor rust ook de kruut
uitvallen, de uitgeslapen Joep kwam voor hem in de ploeg
en the beast zakte een linie terug. In de rust konden we
nog maar een keer wisselen en zo maakte Cassie plaats
voor Lip. Mede door de weinige positiewisselingen kwam
Elshout ook de tweede helft goed uit de startblokken. Na
de aftrap werd direct de aanval gezocht en Joep zag zijn
poging net voorlangs gaan. Opnieuw zocht Elshout de
aanval en uit de kluts belande de bal voor de voeten van
de Klink. Die handelde snel en schoot met een van zijn
chocoladebenen de bal tergend langzaam in de hoek, 1-1.
Al snel kwamen we toch weer op achterstand doordat
we even niet goed stonden. Bork profiteerde hiervan
door een schot van afstand. Daarna was het René die ons
toch weer op gelijke hoogte bracht. Althans zo leek het.
Hij werd afgekeurd wegens buitenspel wat in onze ogen
absoluut niet zo was. Zo bleef het 1-2. Bork probeerde te
voorkomen dat René een vrije trap snel te nemen, maar
voordat ze dat konden doen had René Joep al
weggestuurd en zo kwamen we toch weer op gelijke
hoogte. Ook de grensrechter kon dit niet voorkomen, 2-
2. Elshout nam de touwtjes in handen en kwam via Joep
op een verdiende voorsprong. Een kwartier voor tijd viel
ook de Klink nog uit waardoor we geen wissels meer
over hadden. Het laatste kwartier was het billen knijpen
geblazen en de 3-3 hing in de lucht. In de slotfase zorgde
Joep gelukkig met zijn hattrick dat we opgelucht adem
konden halen. Met een verdiende 2-4 overwinning
konden we tevreden zijn. Dat de grensrechter naderhand
nog toegaf dat de "buitenspel goal" onterecht was
afgekeurd mocht voor ons de pret niet drukken. 
Klasse wedstrijd mannen! Hard gewerkt en eindelijk die
verdiende 3 punten in de pocket!
De verslagcommissie
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Van de bestuurstafel in november   
Clinic op 28 december
Tussen Kerst en Nieuw houden we weer een

handbalclinic in de sporthal Onder de Bogen. De middag

begint om 14.00 uur en eindigt om 17.00 uur voor de C,

D , E en F jeugd. De middag staat onder leiding van Frank

van Ommen (coach van het Heren 1 team van Tachos).

1e steen nieuwe sporthal 

Woensdag 2 november

is de eerste officiële

handeling geweest van de

1e steen van de nieuwe

sporthal. Medio mei

2017 zal de sporthal

klaar zijn en na de

bouwvakvakantie kunnen

we de zaal in gebruik gaan

nemen.

Handbalschool Brabant 
Momenteel hebben we iemand die op de Brabantse

handbalschool zit en daar goed in meedraait. Kari van de

Staak is daar als keepster en we zijn trots dat ze daar mee

mag doen. We wensen Kari veel succes bij onze club en

bij de Brabantse handbalschool.

Brief vrijwilligers werk bij onze club
Vorige week is er weer een nieuwsbrief

uitgegaan met het verzoek aan de ouders

om zich als vrijwilligers op te geven voor

bepaalde taken. Er stond ook een foutje is

over de vacature van wedstrijd-

secretariaat, maar deze is al een tijd

gevuld.

We zoeken nog wel bestuurleden voor

jeugdzaken of andere begeleidingstaken.

Dus als er ouders zijn die af en toe iets

voor ons willen doen, dan kunnen ze zich

opgeven via het contactadres op de site.

Nieuwe shirts voor onze dames 3
Afgelopen zaterdag 5 november hebben

onze dames 3 een nieuw shirt gekregen

van de Klerks Groep. Wij wensen de

dames veel succes in de nieuwe shirts en

danken Lucien en Marianne voor deze

mooie shirts.
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Verjaardagen november-december

17 november Lia Pulles

18 november Cindy van den Hooven 

20 november Dian van Wanrooij

23 november Ilse van Noort

30 november Rianne van Bladel

3 december Anouk van Sambeek 

3 december Miranda de Man 

8 december Mala Aerts

10 december Eline Koppenhol

14 december Ed van Delft 

14 december Yvonne van Rooij - Smits

15 december Corina van Oosterhout 

21 december Gerard Beekmans

23 december Eefje Groenendaal

25 december Henriette van Noort 

26 december Marit Smits

29 december Fleur van Sambeek 

29 december Jeanne de Man 

Naam sporthal
Weet jij een mooie naam voor de nieuwe sporthal op de

locatie Dillenburg in Drunen? Doe dan mee aan de

naamwedstrijd.

Afgelopen woensdag 2 november gaf wethouder Hanne

van Aart het startsein voor de bouw van de nieuwe

gemeentelijke sporthal op de locatie Dillenburg in

Drunen. De sporthal vervangt de tegenovergelegen

sporthal Onder de Bogen, die niet meer voldoet aan de

eisen van deze tijd.

De nieuwe sporthal is ontworpen door

architectenbureau De Twee Snoeken uit ‘s-

Hertogenbosch. Hieronder zie je een impressie van de

nieuwe hal.

Ben je geïnspireerd door het fraaie ontwerp van de

nieuwe hal en heb je een mooie en toepasselijke naam

voor sporthal? Vul het formulier in te vinden op

www.heusden.nl/naamsporthal

Inzenden van namen kan tot 1 januari 2017. In de loop

van januari maken we de vijf mooiste namen bekend.

Daarop kan vervolgens gestemd worden, zodat

uiteindelijk de inwoners bepalen hoe de nieuwe sporthal

gaat heten.

Foto: Architektbureau Twee Snoeken



Verjaardagen gym
In de maanden november en december feliciteren

wij

18 november Lio van Weert

19 november Anja de Jong

20 november Sjors Verdugt

21 november Lot van Bokhoven

24 november Tessa van Delft

26 november Feone Knippels

29 december Annemiek Verhoeven

Allemaal van Harte Gefeliciteerd!!!

Zijn we jouw verjaardag vergeten te vermelden, of

staat de datum verkeerd vermeld, geef het dan even 

door aan het secretariaat gymnastiek@scelshout.nl
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Grote Clubactie groot succes!
De grote clubactie loopt bijna ten einde. Wij als bestuur zijn

zeer tevreden over het resultaat. Met een goed gevoel kunnen

we zeggen dat de leden uitstekend hun best hebben gedaan en

dat we ons beoogde doel hebben gehaald. Wij hadden gehoopt

dat er 200 loten verkocht zouden worden en met trots kunnen

we melden dat het er (tot nu toe) 239 zijn!!!

We hebben zelfs drie topverkopers in ons midden die alle drie

21 loten hebben verkocht! Deze kanjers zijn: Jesse Vrijhoeven,

Pien Klerks en Mark Brok.

Het geld wat we hiermee verdiend hebben, is al goed besteed.

We hebben hierdoor mooie materialen kunnen aanschaffen wat

de gymlessen nog leuker en beter zal maken.

Iedereen bedankt voor zijn inzet, we zijn
trots op jullie!
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Kantinediensten
Week 47: Kantinedienst: Jos van den Hoven van zondag 20 t/m zaterdag 26 november 

Week 48 Kantinedienst: Gerard Verhoeven van zondag 27 nov t/m zaterdag 3 december

Week 49: Kantinedienst: Albert van der Sanden van zondag 4 t/m zaterdag 10 december

Week 50: Kantinedienst:  José van Uden van zondag 11 t/m zaterdag 17 december

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 27 november Annie van Hulten Ginger/Mandy van Erp

maandag 28 november

dinsdag 29 november selectie

woensdag 30 november

donderdag 1 december 19.30-eind Marianne Ossenblok Ed van Delft

vrijdag 2 december

zaterdag 3 december Annie van Hulten

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 4 december Bianca van Dijk Ginger/Bertie vd Heijden 

maandag 5 december

dinsdag 6 december selectie

woensdag 7 december

donderdag 8 december 19.30-eind Els Klerks Jeanne van der Sanden

vrijdag 9 december

zaterdag 10 december Sjef vd Wiel/Bianca van Dijk

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 11 december Sjef van de Wiel Ginger/Els Klerks

maandag 12 december

dinsdag 13 december selectie

woensdag 14 december

donderdag 15 december 19.30-eind Sjef van de Wiel José van Uden

vrijdag 16 december

zaterdag 17 december Sjef van de Wiel

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 20 november Marianne Ossenblok Ginger

maandag 21 november

dinsdag 22 november selectie

woensdag 23 november

donderdag 24 november 19.30-eind Annie van Hulten Ine van de Brandt

vrijdag 25 november

zaterdag 26 november Marianne Ossenblok



Algemeen Bestuur
Voorzitter
Adri van den Hoven  0416 378694
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 0416 377514
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
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