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Algemeen Bestuur
Uitslag Rabobank Clubkas Campagne,

Begin november is de uitslag van de Rabobank Clubkas

Campagne bekend geworden. Er was maar liefst een

bedrag van €150.000,- te verdelen voor alle deelnemers

aan deze mooie actie van de Rabobank. Iedereen die lid

is van de Rabobank en in het werkgebied van Rabobank

De Langstraat woont (gemeente Waalwijk, gemeente

Loon op Zand en de Heusdense kernen Drunen en

Elshout) mocht 5 stemmen uitbrengen op verenigingen of

stichtingen die hij/zij een warm hart toedraagt. Regel

daarbij is dat je maximaal 2 stemmen per vereniging of

stichting mag geven. Je moet dus meerdere organisaties

blij maken met jouw stem ….! In totaal hebben bijna

6000 Rabobank-leden ongeveer 30.000 stemmen

uitgebracht en dat betekent dat elke stem € 5,- waard is.

Per persoon mocht er dus € 25,- uitgedeeld worden! De

uitslag is voor SC Elshout Omni geweldig te noemen!!!

Er zijn 346 stemmen op SC Elshout uitgebracht (2 meer

dan vorig jaar) en dat betekent dat we € 1725,- gaan

ontvangen. Van de 335 (!!) deelnemende verenigingen en

stichtingen is SC Elshout als 5de geëindigd !!!! Waarin een

klein dorp groot kan zijn en waar de saamhorigheid als

vanzelfsprekendheid wordt getoond. Ik wil daarom

iedereen die heeft meegedaan hartelijk bedanken!

Voor iedereen die (nog) niet meegedaan heeft wil ik

vragen om volgend jaar wel mee te doen. Word (gratis)

lid van de Rabobank (dat kan al als je een betaalrekening

bij de Rabobank hebt) en help met een paar “muis-

klikken” SC Elshout aan een mooie financiële opsteker!

Op de website van de Rabobank staat de volledige uitslag

en daar kun je nog eens rustig bekijken hoe goed SC

Elshout het gedaan heeft! Op naar de Clubkas Campagne

van 2018!!

Trots!

Caspar van den Brandt,

Voorzitter Omni SC Elshout.  
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waarbij ideeën geopperd kunnen worden en we

werkgroepen verder gaan formeren. Datum zal via

Facebook/twitter en de leiders/trainers van de

teams bekend gemaakt worden. Ook hierbij hopen

we weer een beroep op jullie te kunnen doen voor

ideeën en ook de verdere uitwerking zodat we in

2019 een fantastisch 50 jarig bestaan kunnen vieren.

q Vooruitlopend op de nieuwbouw is tijdens de

jaarvergadering ook besloten om voor iedereen de

contributie met € 10,- te verhogen op jaarbasis. 

q Mooi was ook te zien de vele jubilarissen. 15 jaar

maar liefst 15 personen. Jeroen van Hulten en Robin

van den Brandt maar liefst 25 jaar. Piet de Man,

Marcel van Heesbeen, Antoinne Knippels, Wim de

Hart en Frie Smits maar liefst 40 jaar lid van onze

vereniging. 

q Op voetbalgebied kan er eigenlijk maar één

prestatie gemeld worden en dat is de eerste

overwinning van onze Dames 2. Na vele

verliespartijen vorig jaar en dit jaar 2x een gelijkspel

is de eerst overwinning een feit. Hulde voor Dames

2 en leiders/trainers en uiteraard zijn inmiddels ook

de bonnen van Sjaak voor de eerste keer

overhandigd. Vele punten en overwinningen zullen

vast volgen, maar erg mooi om te zien dat het harde

werken van het afgelopen jaar zich begint uit te

betalen.

q Tenslotte hopen wij jullie allen op de Kerst-in en

Nieuwjaarreceptie te mogen begroeten.

3

Van de bestuurstafel (november 2017)

q De jaarvergadering hebben we inmiddels gehad. Een

zeer goede opkomst waar we als bestuur erg blij

mee zijn. Zoals zo vaak gezegd, de club is van en

voor de leden, dus fantastisch als er zo velen

aanwezig zijn op de jaarvergadering.

q Hoogtepunt van de jaarvergadering was uiteraard

benoeming van Frie Smits als verenigingsman van

het jaar. Frie is 9 jaar voorzitter van onze jeugd-

afdeling geweest en in totaliteit al meer dan 24 jaar

vrijwilliger binnen onze vereniging. Fameus zijn Frie’s

speeches voor de kampioenen en dan met name bij

de F-jes en de bekerwinst bij de B-junioren. Frie zal

door Marcel Vrijhoeven als jeugdvoorzitter

opgevolgd worden en Frie zal binnen het

hoofdbestuur van SC Elshout actief blijven. Frie,

bedankt namens de gehele club en we hopen nog

vele jaren van jouw inzet gebruik te kunnen maken.

q Op de jaarvergadering werden ook de plannen en

status van de nieuwbouw toegelicht. In november

hopen we het “groenlicht” te krijgen voor het

plaatsen van 2 tijdelijke units als kleedkamer en zijn

er verdere gesprekken met de Gemeente over de

nieuwbouwplannen, kosten etc. 

q Ten aanzien van het 50 jarig bestaan willen we in

december een bespreking met onze leden plannen

 Frie Smits 

verenigingsman 

van het Jaar. 
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Jeugd
Jeugd Jeugd

Jeugd Uit de jeugdhoek
door de jeugdvoorzitter

Tijdens de jaarvergadering van 30 oktober jl. hebben we

als jeugdbestuur samen met het kader afscheid genomen

van Frie Smits en Luc Dankers. Frie heeft maar liefst 12

jaar in het jeugdbestuur gezeten, waarvan de laatste 9 jaar

als voorzitter. In deze hoedanigheid was Frie een bekend

gezicht op het sportpark, met altijd ruimte voor een

praatje met ouders, trainers, leiders en spelers. Hiermee

zorgde hij voor verbinding en behoud van het voor

Elshout typerende ‘ons kent ons’ gevoel. Luc heeft 9 jaar

zitting gehad in het jeugdbestuur. Naast zijn bijdrage

achter de schermen was hij ook de drijvende kracht

achter bijvoorbeeld de sportdag en het discozwemmen.

Hoewel beide heren gelukkig bij de club betrokken zullen

blijven, zullen we hun bijdrage binnen het bestuur gaan

missen. 

Hier staat tegenover dat René Damen het jeugdbestuur

komt versterken. René – voor velen een bekend gezicht

- is reeds langere tijd als leider actief binnen de club en

zal nu ook zijn bijdrage vanuit het bestuur gaan leveren.

We zijn hier vanzelfsprekend erg blij mee. Het valt niet

altijd mee om voldoende mensen te vinden die hun

schaarse tijd beschikbaar willen stellen voor de

(spel)vreugde van anderen. Gelukkig zien we deze

bereidheid binnen de club breder, zo hebben we voor

onze jongste jeugd recent nieuwe trainers en leiders

mogen begroeten (bedankt Nick Theunissen, Cathy van

Delft en Diedi Muller). Maar minstens zo trots zijn we

natuurlijk op onze andere kaderleden, die op zaterdagen

bij weer en wind op het veld staan of het bestuur

ondersteunen bij het organiseren en uitvoeren van

activiteiten. Zonder al deze mensen zou SC Elshout niet

kunnen bestaan!

Daarnaast blijven Kees, Jose, Jos, Dick, Stan en ikzelf actief

binnen het bestuur. Ondergetekende heeft daarbij de eer

om in navolging van illustere voorgangers – zoals Andre

van Hulten, Toon Kuijpers en Frie Smits - als voorzitter te

mogen fungeren. We hopen als bestuur randvoorwaarden

voor veel spelplezier te blijven scheppen en waar

mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van leden en

ouders. Mocht u behoefte hebben om uw mening te

ventileren, een idee aan te dragen of misschien eens een

complimentje uit te delen richting een van de

vrijwilligers, dan kunt u ons natuurlijk altijd persoonlijk

aanspreken.

Groeten, Marcel

En wat nog meer:

• Rabobank de Langstraat heeft de OMNI verblijd met

een cheque van ruim € 1.700 vanuit de ‘Stem de Clubkas

Campagne’. Rabobank dank hiervoor!

• Op zaterdagochtend 2 december is samen met

handbal en gymnastiek de sinterklaasvoering voor de

jongste jeugd;

• Het jaarlijkse indoor soccertoernooi vindt weer plaats

tussen kerst & nieuw (woensdag 27 december);

• Onze jeugd is verblijd met nieuwe shirts van

Assurantiekantoor Van den Hoven (JO19), Van Delft Staal

(JO17) en Praktijk van de Wiel (JO13-2). Dank aan deze

sponsoren!

• Felicitaties aan Wouter Verdijk en Michel van

Dijk vanwege hun 10-jarige jubileum bij ons kader!

We hopen nog vele jaren van jullie inzet gebruik

te mogen blijven maken. 5
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De hoogte van de contributie voor dit jaar 

bedraagt in euro's:               

Senioren € 145,=   

Junioren € 110,=   

Pupillen € 100,=  

Steunende leden betalen € 45,= per jaar.

7

Verjaardagen 
De afdeling voetbal feliciteert de volgende jarige leden

9 november Dennis Jansen

10 november Dion van Oorschot

11 november Joost van Delft 

14 november Martijn Klerks

15 november Michael Simons

16 november Sem van Delft

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

Bericht van de penningmeester

A. Op de ledenvergadering van de afdeling voetbal op

31 oktober 2017, is besloten om de contributie-

bedragen voor dit seizoen te verhogen.

Onderstaand staat de huidige regeling.

B. De contributie zal bij de leden die de vereniging

daartoe hebben gemachtigd (ruim 95%), worden

geïnd. Dit zal worden gedaan vanaf heden (12

november 2017)

C. Leden die de contributie niet automatisch laten

afschrijven dienen deze vóór 1 december 2012 te

betalen.

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

volgt er een nota waarop € 3,- extra aan

incassokosten in rekening wordt gebracht.

E. Is op 1 januari 2017 de contributie nog steeds niet

betaald, dan zal een speelverbod worden opgelegd

totdat is betaald. Leden die om welke reden dan

ook problemen hebben met het betalen van de

contributie, kunnen met de penningmeester een

regeling treffen. 
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Viola 1 - SC Elshout 1 1 - 4  
Een kwartier eerder dan normaal op weg naar Alphen, wij

denken dat deze club het verst uit de buurt ligt van de

hele competitie.

Het begin van de wedstrijd is trubbelig, Stef redt de

eerste 10 minuten. In de 12e minuut scoort Luc v.d. A. de

0-1 via een corner en wat gefrut voor het doel. 5 minuten

later is het 0-2 door Thom nadat Remco het eerst

probeerde. Dan in de 22e minuut benut Viola een penalty,

wij zien niet waarom ze hem krijgen, maar waarschijnlijk

een klein duwtje in het strafschopgebied.

Het begin van de 2e helft is voor Viola, ze krijgen kansen

maar telkens is het Stef weer die goed keeperswerk

verricht. Sven geeft de bal een poeier maar schiet net

naast. Even later wordt er een doelpunt afgekeurd en

wéér snapt niemand waarom, later horen we dat er

iemand geroepen heeft, oké, dan is het terecht. We

krijgen steeds meer kansen, en Thom scoort weer 2 keer,

een hattrick op zijn naam, en zo komt de stand op 1-4.

Viola zet een offensief in maar we houden stand. We

hadden debuterende Thomas Dankers ook nog wel een

doelpuntje gegund maar de bal gaat ver over. Eindstand

blijft dus 1-4. Een mooie wedstrijd, zeker de tweede helft,

tegen een mooi clubke, met supersportieve grens-

rechters aan beide kanten en een aantal ballenmeisjes

deze keer.

Goed gedaan jongens en leiding, we staan ineens weer op

de 3e plaats!

Jong Brabant 1 - SC Elshout 1 2-0  
In een rommelige wedstrijd heeft Jong Brabant in het

begin het betere van het spel. Nadat Elshout gewend is

aan het kunstgrasveld krijgen ze een paar kleine kansjes

die niet benut worden. Ook Jong Brabant

krijgt wat kleine kansjes die ook niet benut

worden. Na 25 minuten wordt het spel stil

gelegd na een botsing tussen Stan de Jong

en een speler van Jong Brabant, beiden

moeten gewisseld worden. Het spel wordt

er echter niet beter op en zo wordt het

een 0-0 ruststand.

Ook na de rust een beter spelend Jong

Brabant en een kwartier na rust viel ook de

1-0. Hierna golfde het spel op en neer en

viel de beslissing 5 minuten voor tijd met

een schitterende goal van Jong Brabant.

Jammer, de wedstrijd had nog anders

kunnen lopen als de, overigens goed

fluitende scheidsrechter aan Elshout een

terechte penalty had gegeven toen de stand nog 1-0 was.

Jammer jongens, we zullen hard moeten blijven werken

om de punten bij elkaar te sprokkelen.

(Met dank aan Ad v.d. Aker voor dit verslag)

SC Elshout 1 - VV Riel 1 4-1  
Vorige week verloren we, Gilbert dacht dat het misschien

lag aan het kleine aantal Hooligans langs de kant in Berkel

Enschot.... dat laten we ons geen twee keer zeggen

natuurlijk, deze middag waren we weer in grote getalen.

Het begin is veelbelovend, in de 7e minuut scoort Thijs de

1-0. Even later blesseert helaas de keeper van Riel zich,

Gilbert roept de tip, over de grond voortaan. Het werpt

zijn vruchten af, in de 27e minuut maakt Luc de tweede,

2-0, en ja hoor, over de grond. Iedereen denkt, kat in het

bakkie, maar het kakt even in en net voor rust scoort Riel

2-1, en alsof dat nog niet genoeg is krijgen ze ook nog een

penalty, joepie, nr. 7 van Riel, die nogal nadrukkelijk

aanwezig is de hele wedstrijd zet hem niet, natuurlijk

door ons keeperke Stef.

De tweede helft begint duidelijk met een sterker Elshout,

een aantal onduidelijke beslissingen brengt ons van de

wijs lijkt het wel. De tegenstander zeurt en zuigt, en

iedereen is van slag inclusief de toeschouwers. Het is een

slechte wedstrijd, maar het wordt gered door Thom, hij

scoort 2 keer in de 87 en 90e minuut en zo is de

eindstand 4-1. 

De keepers zijn deze keer echt de winnaars, Stef voor de

redding in de 44e minuut en de keeper van Riel omdat hij

ondanks zijn blessure en het gemis van een

reservekeeper de wedstrijd móest uitkeepen.

Een klein beetje winnaar voelen zich de Hooligans, wij

waren met velen en we hebben toch maar mooi

gewonnen. Volgende week moeten we toch echt aan de

bak tegen OVC 26, ze staan een plaats boven ons maar

een wedstrijd minder gespeeld, nu gaat het echt

beginnen!

OVC 26 1 - SC Elshout 1 2-1  
Oh jee, een prachtig mooi kunstgrasveld heeft OVC, en

daar wordt Elshout niet zo blij van. Ervaring leert dat we

daar niet zo heel goed op uit de voeten komen.

De eerste helft gaat het mooi gelijk op, Elshout heeft

licht overwicht. De kansen zijn het meest voor ons

maar helaas gaat de bal er niet in. OVC zet er wel een,

maar die wordt afgekeurd vanwege een overtreding op

Stef. Dat brengen we er goed vanaf. Het is duidelijk dat

we het de eerste helft af hadden moeten maken, de

tweede helft wordt meer voor OVC. De wedstrijd

wordt feller en er vallen over en weer wat meer

overtredingen en gele kaarten. Tikkie takkie voetbal

noemen ze het geloof ik. OVC zet de openingstreffer in

de 70e en de 2-0 in de 84e minuut. In de blessuretijd

houdt Thom de eer hoog er zet de 2-1. Jammer er had

meer in gezeten, gelijkspel was meer terecht geweest,

maar ja, dat zal OVC een worst wezen. De uitslag

van de loterij hebben we gemist dus ook wat

dat betreft visten we achter het net deze keer.
9

Verslagen SC Elshout 1
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kunnen produceren. Genoeg over de eerste helft.

Na de thee) werden twee verse krachten van Elshout 3

het veld ingestuurd. 3 is meer dan 2, dus op papier gingen

we hier sowieso op vooruit.

Good old Ruud dacht een prachtige voorzet te geven.

Deze werd echter door iedereen, inclusief keeper, gemist.

Stand: 1-1. Hierna kwam onze favoriete scheidsrechter in

het spel, ook hij rook 3 punten en dacht het spel naar

zich toe te trekken. Een paar gele kaarten vielen, helaas

konden de matroosjes hier niet van profiteren. Gelukkig

kreeg Das Phantom het op zijn heupen, wat resulteerde

in een hattrick en een 4-1 eindstand.

Sc Elshout 2 - SCI: 
Matroosjes raken wederom van koers.
Na het bekersucces is een week lang op een roze wolk

geleefd. De tussenstand in de LLL-cup bracht de

matroosjes echter weer met beide benen op de grond.

Het weekend was weer aangebroken.

Zoals vertrouwd mochten de matroosjes eerst de wilde

zeeën van de zaterdagavond verkennen. De schepen

vertrokken in allerlei windrichtingen, waar maximaal

werd gepresteerd. Zo gingen de matroosjes, met dank

aan subtropische storm, o.a. richting de provincie

hoofdstad, paaartycentrum t Hart of thuis bij de duif of in

De Tas. Maar het was gezellig.

De zondag stond in het teken van de comeback van

Captain Blik. Na een overwinning bleek zijn boot weer te

zijn aangemeerd en konden de matroosjes op volle

oorlogssterkte op pad. Omdat we met voldoende man

waren, de scheids een ochtend vrij had en ook de

tegenstander zich niet had verslapen, moesten we

voetballen. Waar het sfeerteam zichzelf had verslapen,

kon deze keer niet worden genoten van de Champions

League deun. Dit had direct effect op de matroosjes,

resultaat: de eerste 5 minuten geen tegengoal. Gelukkig

wel de vertrouwde ruststand van 0-1. 

Toen was het tijd voor de thee. Spannend feitje, deze

duurde vandaag ook weer 15 minuten.

Waar Captain Blik in de 2e helft zijn matroosjes naar een

gelijkspel leek te sturen, ging dit alsnog mis. Captain Blik

liet, met de haven in zicht, zijn matroosjes onbemand

achter. Dit bleek een gevoelige tik voor de manschappen,

waarbij het wegvallen van de captain een emotionele

impact had. Tot in de ziel geraakt konden de matroosjes

het niet meer opbrengen de gelijkmaker binnen te

prikken. Maaar bijkomend voordeel, het was wel tijd voor

de kantine. Hah, bier.

SV SSSt 3 - SC Elshout 2: 
Matroosjes kapseizen een keer niet
De matroosjes kennen helaas personele problemen.

Gedurende de week werd het team geconfronteerd met

de eerste man overboord. Na enkele nederlagen en wat

blessureleed opgelopen tijdens het laden van de

kanonnen heeft Tim helaas besloten de Titanic te

verlaten.

Ook was er goed nieuws: het wekelijkse weekend is weer

aangebroken, wat betekent dat de matroosjes weer in de

haven hebben aangelegd. Deze keer bleek haven 't Hart

de juiste plek om het schip te bevoorraden. Meerdere

vaten gerstennat werden op schip getakeld, waarbij een

enkele matroos richting de rode zee trok. In haven 't Hart

stond de beste zanger uit Giersbergen en omstreken op

het programma, wat voor een volle zaal zorgde.

Morgen is het zondag, de dag dat de matroosjes door

zullen varen naar Udenhout. Hier zal helaas nog even

gevoetbald moeten worden, waarna de kantine mag

worden bezocht. Naar verwachting zal Elshout 2 de

wedstrijd met 2-1 winnen. Na een zware avond volgt

natuurlijk een moeizame wedstrijd. Met name de

warmingup mag wat beter, ook was het jammer dat Rens

zich had verslapen. Over het veldspel kunnen we kort

zijn, als er op zaterdagavond net zo wordt gebald als

zondagochtend, gaan we nog mooie zaterdagavonden

beleven.

Voor al onze trouwe volgers: we bleken er gisteren helaas

een goal naast te zitten. De matroosjes wonnen met 3-1.

Eerste stuurman Bart aan het roer bij Elshout 2
Deze keer vanwege een wedstrijd op zaterdagmiddag een

mindere zaterdagavond om het verslag kleur te geven.

Onze excuses, we proberen de schade hiervan volgende

week in te halen. Voor onze autistische volgers: alles komt

in chronologische volgorde, dus de zaterdagavond aan het

einde van het verslag.

Captain Blik wist vorige week zondag op tijd het

zinkende schip te verlaten. Sindsdien is geen woord meer

van hem vernomen. Gelukkig bleek de back-upkracht

Bart een ware leider in de mediastorm die over Elshout

2 heen raasde. Ondanks felle kritiek vanuit o.a. HTR

bleven de matroosjes dicht bij elkaar

Als ware bijna-beker-winnaars van afgelopen seizoen

werden de heren onder de Champions League tune

verwelkomd op het hoofdveld(?!). Met groot applaus

vanaf de uitverkochte statafels langs de lijn werden de

matroosjes ontvangen.

Over het begin van de wedstrijd maken we geen

woorden vuil. Zou het echt weer zo slecht zijn als vorige

week? Zal toch niet? We waren in ieder geval na 2

minuten alweer in de gelegenheid om de gelijkmaker te

Verslagen SC Elshout 2

11



12



de moeder van desbetreffende speler onze goalmaker

bijna te lijf ging leverde zowat een bitchfight op. Jaaaa..

..we zorgen voor vermaak.2-2 was de eindstand en was

goed zo. Puntje gepakt,leuke middag gehad en warempel

staan de sponsors weer in de rij..

Wordt vervolgd en.....sc Elshout 3 leeft.

Elshout 3 doet wat het moet doen.7-0
Vandaag, 29 oktober, mochten/moesten we naar de

vrinden van Fc Engelen. Na 4 wedstrijden hadden ze een

doelsaldo van +42 en dus de koploper. Afgesproken was

dat we niet teveel in de aanval gingen. Veel te

link.Gelukkig konden we de "van Delftgroep" achterin

zetten. Dat dat een zekerheid is om hun spitsen af te

stoppen moge duidelijk zijn. Helaas gebeurde dat 3 maal

onreglementair binnen de box. De eerste was nog bij de

0-0 en was volgens Petje discutabel. Hij kon um geven en

da dintie ok. Bij alle 3 de pingels zat onze Ber er kort bij.

Dat onze knuffelbeer zelfs zijn hoofd inzet om een goal

te voorkomen is te prijzen. Ber ging groggy neer en bij de

opmerking van Joost dat zijn hoofd dik werd merkte er

een paar op dat dat van tevoren ook al was. Geen stress.

Ook wij hadden een paar kansjes. Joris en Dennis

produceerden prima schoten op goal maar zij hadden wel

een goeie keeper. Dat Engelen een paar klassen te laag

stond is voor niemand leuk. De andere 4 goals waren van

kwalitatief hoog niveau. We deden wat we moesten doen.

Met zo weinig mogelijk verliezen. En dan is 7-0, geloof me,

een prima uitslag. Maarrrr.......we hebben wel weer

gelachen. Zo was daar clubvrouw Annie.De lieve

mevrouw zorgde met haar 36 urige werkweek voor het

reilen en zeilen van Engelen.De 2 j's zouden de 2 j' s niet

zijn om uitvoerig kennis te maken met deze 83-jarige

steunpilaar. Geweldig. Ook zagen we nog Antonie Lulling.

Verder waren er de nodige sce 3 grappen en grollen en

was het gewoon weer dikke pret. Volgende week weer

verder met de sc Elshout 3 oudermiddag.

Elshout 3 mist Jos, maar wint wel.
Het was een wonderschone zondagochtend in het altijd

zonnige rhodos. Een glimmend kaal bolleke, ingevet met

factor 60, verscheen door de balkondeuren. Met

gemengde gevoelens zat Jos van Sluisveld aan zijn eerste

pina colada van de dag. Van de ene kant blij dat hij mocht

genieten van alle wondertjes die rhodos te bieden heeft,

maar van de andere kant bedroefd omdat hij zijn trots,

het 3e van Elshout, niet kon zien spelen vandaag. Maar

zoals Jos heel de ochtend aan ons heeft gedacht hebben

wij als team ook aan jos gedacht, of jaa aan zijn dochter.

Zoals Jos met zijn romantische vakantie bij zijn vrouw

punten probeerde te scoren, probeerde het

derde van Elshout dat vandaag op sportpark

den donk. Toen we hoorde dat Patrick met het

5e mee zou doen, begonnen we er als team in 13

Verslagen SC Elshout 3
Berry leidt SC Elshout 2 naar punt.
Vandaag was de dag dat de ouders van het zooitje

ongeregeld, ofwel sce 3, konden komen kijken naar hun

eigen godenzonen. Dat dat bij sommige spelers enige

onrust veroorzaakte bleek uit het feit dat onze Micky, En

nee, niet van al die goals, ontzettend onrustig was.Zeg

maar gerust adhd-achtig. Bij navraag bij moeders bleek

dat Lotje niet was blijven slapen. Gelukkig was het kruid

niet verschoten. De wedstrijd begonnen waarbij RWB, de

opponent van vandaag, het betere van het spel had. Na al

ons verdedigend werk was het vrouw en kinderen eerst

om ons doel schoon te houden. Wonderwel konden we

rusten met de brilstand. Dat de 0-0 op het bord stond

was te danken aan Jornyporny die een 1 op 1 situatie met

de keeper richting Mariëndonkstraat wist te shotten.

Gebeurt de beste wel eens een keer. En bij Jorne ook.

Het tweede bedrijf was koud begonnen waarbij RWB

toch de 0-1 wist te maken. De domper was voelbaar

voor ouders en vriendinnekes. We lieten het er niet bij

zitten en gaven vol gas. We speelden pressie en

penetreerden volop. Ook in hun verdediging. Totdat een

dieptepass op Ruud in hun 16 op smerige wijze onklaar

werd gemaakt door hun keeper. Kortom:strafschop.

Deze werd verzilverd door Carlo. Het spel ging beide

kanten op en golfde op en neer. Plots werden we

opgeschrikt door het fluitsignaal van de ref die een

overtreding onzer zijde had gezien binnen de box. Pingel.

De 2j's hadden totaal geen vrees want........we hebben

Berry.

Deze goalie en totaalfoeballer was de avond ervoor,

Kafke 's evening, op de proef gesteld door de verleidingen

van nogal wat vrouwelijk schoon. Onze vingervlugge

sluitpost zou dit varkentje ook wel even wassen. En

warempel.....heer en meester. Hij zat in de goeie hoek en

stopte de inzet van de RWB spits.

Werkelijk gaven we volgas om de 3 .. binnen te harken,

totdat een kwartier voor tijd, wederom Carlo werd

weggestuurd en met een soort van lucky inzet scoorden

we de 2-1.

Zouden de Elshoutenaren stunten??? RWB was de eerste

helft stukken beter en verdiende de voorsprong. Het was

retespannend om de voorsprong te behouden. Het

zwaard van Damocles viel echter op de sce 3verdediging.

Bij een verdedigende actie van Mike, die zijn rentree

maakte, omspeelde hij ongelukkig zijn eigen keeper

waarbij RWB de 2-2 makkelijk liet aantekenen. Mooi voor

het publiek. Hinkelend op 2 gedachten, op de winst of een

puntje, was het de oma van Mick die speeltijd voor

kleinzoon afdwong. Dat oma Mick bijna aan de basis

stond van een overwinning bleek uit het feit dat heer

Zeeuwen van een afstand van een metertje of 30

onderkant lat wist te raken. Oma gilde het uit van

vreugde. Echter was de bal niet over de lijn.Tju.

Dat daarna Carlo een speler van RWB torpedeerde en



14



gladiolenvoetbal, het vertrouwde 4-4-2 werd

omgeschakeld naar 3-4-3, met deze Barcelona-achtige

moest het punt/de punten binnengesleept worden. En

daar was dan eindelijk de verdiende gelijkmaker, echter

gooide de wsc grensrechter roet in het eten en vlagde

deze af. Uithuilen en verder voetballen, helaas voor

Elshout, konden er maar weinig goede kansen gecreëerd

worden. De scheids gaf aan dat er nog 2 minuten te

voetballen waren. Alles naar voren en hopen dat de bal

goed zou vallen. Helaas gebeurde dit niet en verloor

Elshout 4.

Toch willen we Dirk, Heeb, Edgar en Charlie bedanken

voor het meespelen. De contacten worden gereed

gemaakt, en kunnen binnenkort ondertekend worden.

RKDVC 7 - SC Elshout 4  2-2 (1-0)
Na een onodige 1-0 nederlaag onder leiding van

succescoach Polleke vorige week waarbij Martijn het net

wel wist te vinden en Klink en Jos 2 open kansen misten

wachtte vandaag ons te derby uit tegen RKDVC. Met 7

spelers op tijd aanwezig op dit vroege tijdstip vertrokken

we richting kleedkamer, een goede voor de boetepot.

Toen uiteindelijk ook Mick arriveerde waren we

compleet. Door Polleke zijn afwezigheid stond vandaag

Antoine aan het roer. Nadat Klink voor het eerst dit

seizoen de tos heeft weten te winnen konden we

beginnen aan de wedstrijd. Al snel werd duidelijk dat

RKDVC de betere ploeg was maar Elshout bleef door

zijn werklust overeind. Enkele kansen van RKDVC

werden goed door Rob gepareerd en af en toe kwam

ook Elshout er gevaarlijk uit. RKDVC kreeg een vrije trap

net buiten de 16. Een houdbare bal maar Rob vond van

niet, 1-0. Het laatste kwartier van de eerste helft gaven

we steeds meer ruimte weg waardoor RKDVC steeds

gevaarlijker werd. Elshout bleef overeind en zo gingen we

met een 1-0 achterstand de rust in. De thee was niet te

zuipen, gelukkig had Toontje nog wat zinnigs te vertellen. 

Elshout begon slap aan de tweede helft en al snel stond

het 2-0. Toch herpakte Elshout zich. Kansen gingen over

en weer. Een voorzet van Carlo ging aan Bertus voorbij

maar belande voor de voeten van Rens Bergkamp en die

schoot onberispelijk binnen, 2-1. De angst sloop

erin bij RKDVC en op iedere (lichte)

overtreding werd commentaar gegeven, 15

te geloven dat dit kon lukken vandaag

Willem was na 4 x te laat als eerste in de kantine, dus een

prima voorbereiding. Waar Jeroen emotioneel reageerde

over de afwezigheid van Jos gaven de jongens van 3 het

juiste antwoord op het veld.

Met een 2-0 voorsprong werd er gerust na doelpunten

van Jorne en Heeb. Jaa de oude Heeb jaaa..

Over de 2e helft zullen we ‘t maar niet te veel hebben.

We willen als team Jos bedanken voor zijn mentale steun.

Zonder jou was het nooit gelukt. We zien de inloopshirt

met Rhodo(s)denderon op 5 november wel verschijnen!!

Na vandaag is een ding zeker. We kunnen niet zonder

Jeroen. (En Jos)

Verslagen SC Elshout 4
Bas van Beurden matchwinner in Waalwijk
Eshout 4
Waar het sterrenelftal flink was uitgedund kon er

uiteindelijk toch gevoetbald worden. Na een hoop

geregel toch een paar man overgehaald om mee te doen.

Na Dirk, Charlie en Edgar meededen stuurde Heeb ook

een appje dat hij wakker was en ook mee wilde doen.

Eenmaal aangekomen bij wsc kwam de goalie ook nog

opdagen. Daarna met zijn allen de kleedkamer in en er

net zo snel weer uit door de rotte lucht van Dirk.

Vervolgens wel een warming up van wereldklasse onder

het genot van de prachtmuziek uit de Chinese discobal.

De warming up ging prima onder leiding van de tot

aanvoerder gebombardeerde Bas, die gelijk ook maar

even de toss won. Peertje koos ervoor om de eerste

helft maar in de zon te kijken, zodat de tweede helft

zonder problemen gevoetbald zou kunnen worden. Dan

de wedstrijd, Marco stond in de basis en kon zich dus

weer 15 minuten kapot rennen. Eenmaal vervangen door

kruut kon de wedstrijd verder. Ondertussen was wsc al

op 1-0 voor gekomen. Toen de zuivere pingel van Padt

erin ging, was het binnen 30 seconden weer 2-1 voor

wsc, onze Bas die de bal prachtig in eigen goal (kruising)

werkte was van slag en werd gewisseld voor rob

Bechtold. Tot nou toe is Bas de winnaar van de gouden

tuinkabouter, maar het seizoen is nog lang. In de rust

werd er gehamerd op de ruimte die er lag en dat we dit

absoluut niet hoeven te verliezen. Na wat tactische

wissels (Bas eruit) kon de tweede helft aanvangen. De

aanvoerdersband verruilde van goalenmaker bas naar

toekomstig 4e lid Charlie en de wedstrijd op het

kunstgras kon verder. Al vroeg in de tweede helft kreeg

Joris de kans op de gelijkmaker, 1 op 1 met de keeper

raakte hij de bal verkeerd en zijn inzet ging naast. De

wedstrijd ging verder en Elshout werd steeds gevaarlijker,

dezelfde Joris schoot op de lat. Even de lat uitdeuken en

weer door. Elshout was een stuk beter maar kansen

bleven uit. Joris zette druk op de keeper, deze schoot in

paniek de bal bij Joris in zijn voeten die direct Edgar

aanspeelde, echter de druk werd te groot voor hem en

er liep ook nog een verdediger in de weg; resultaat

corner. De corner leidde tot niets en de tijd tikte door

en de druk op wsc werd steeds groter want er moest

een doelpunt gemaakt worden. Resultaat; dood of de
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een kwartier kreeg Elshout een corner, deze werd

genomen door Burak. Bij de tweede paal stond René en

hij kopte onberispelijk binnen, 1-1. Kort na de goal had

gelegenheidsspits Lippah de 2-1 voor het binnen tikken

maar hij wist de keeper niet te passeren. Niet veel later

moest helaas Burak al het veld verlaten, als vervanger

moesten we Cassie laten invliegen rechtstreeks uit

Guatemala. Na ruim een half uur spelen kreeg Elshout

een vrije trap op de rand van de 16. Na zijn goal van

vorige week mocht de Klink nu bewijzen dat dit geen

gelukstreffer was. Een flinke muur werd er neergezet

maar toch zag Klink een klein gaatje tussen de benen van

de keeper, 2-1. Met deze stand gingen we de rust in.

Inmiddels was ook DJ Freddy Flinstone gearriveerd met

zijn jukebox. Na het duidelijke verhaal van Polleke konden

we de beginnen aan de 2e helft.

Elshout begon zwak en gaf het initiatief aan Raamsdonk.

Mede door het inbrengen van een balvaste spits van het

kaliber Toontje wist Raamsdonk onze verdediging steeds

meer onder druk te zetten. Toch wisten we er nog

regelmatig gevaarlijk uit te komen. Na een snelle uitbraak

bereikte Cassie Bertus, hij speelde 3 tegenstanders uit en

liet de keeper kansloos, 3-1. 10 minuten later vond

opnieuw Bertus de weg naar de goal en opnieuw had de

keeper geen antwoord op zijn schot, 4-1. Raamsdonk

bleef strijdbaar en viel aan. De balvaste “Toontje ojt

Raamsdonk” kreeg de bal ingespeeld in onze 16, hij kapte

onze Toontje uit en schoot de bal strak in de verre hoek,

4-2. Raamsdonk geloofde erin, toch was de grootste kans

voor Elshout. Bertus zette René vrij voor de goal maar hij

kreeg de bal niet voorbij de keeper. Zo eindigde we de

wedstrijd met 4-2.

Met dit prachtige weer en de eerste drie punten van het

seizoen beloofde dit een mooie middag te worden in de

kantine. Helaas had de kantine vanwege het mooie weer

aangepaste openingstijden en werden we voor 4 uur al

buiten getrapt. Gelukkig waren we bij Herberg In Den

Gekroonden Hoed wel welkom en ontvingen we het

eerste pilsje van Roel om onze overwinning te vieren.

De verslagcomissie
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Elshout zat er gewoon kort op en speelde wat

agressiever. Op het moment dat de scheidsrechter een

gestrekt been op Bertus over het hoofd zag liep de

frustratie van beide kanten alleen maar hoger op. Niet

veel later werd een overtreding van Joost bestraft met

geel (je neemt ze mee...). Met 10 man was het zaak om

overeind te blijven. Elshout kreeg een vrije trap op een

meter of 20. Deze werd via de lat binnen geschoten door

Klink, 2-2. Nadat we weer met 11 waren gingen we

opzoek naar de 2-3. Bas was dichtbij zijn eerste doelpunt

voor het 4e maar hij zag een speler bij de paal over het

hoofd. Niet veel later kreeg stond Bertus oog in oog met

de keeper maar hij mistte. Opnieuw een overtreding van

Joost en gelijk begon de spits van RKDVC te zeuren om

een rode kaart, dit sloeg natuurlijk nergens op. Niet veel

later struikelde diezelfde spits over de benen van Ozil. Hij

versierde hiermee een vrije trap. Op het moment dat

Klink de spits voorbij ging kreeg hij een trap na. Dit kwam

hem op een rode kaart te staan waar hij eerder al om

vroeg. Niet veel later was het einde wedstrijd.

Joost, Tim, Carlo en Mick bedankt voor het meespelen!

De verslagcomissie

SC Elshout 4 - Raamsdonk 5 4-2 (2-1)
Op deze mooie zonnige zondag wachtte ons de kraker

tegen Raamsdonk in de kelderklasse. Iedereen fris en

fruitig, alleen Jos ontbrak. Hij had nog wat zakgeld over na

een avondje stappen in Den Bosch en besloot dit te

investeren in een uurtje extra slapen. Het was vandaag

ook dag van de scheidsrechter, nadat we de leidsman van

vandaag in het zonnetje hadden gezet was het tijd voor

de wedstrijd. Eerst was de pupil van de week nog aan de

beurt. BP speelde de bal lief bij hem in de voet en de

jongen mocht de bal op goal schieten. Rob had de nodige

moeite om te bal onopvallend door zijn handen te laten

glippen. De jongen blij, Raamsdonk blij. In de kelderklasse

kennen ze blijkbaar geen pupil van de week en zo

stonden we al binnen 15 seconden met 0-1 achter.

Opnieuw mochten we aftrappen en moesten we ons

gaan herpakken. In het begin ging het gelijk op. Na ruim



St RKKSV VR1 - Sc Elshout VR2 1-0
Na een lange zaterdag nacht hebben de dames een keer

heerlijk uit mogen slapen. Hierdoor was iedereen fris en

ook nog eens op tijd! Na een iets fanatiekere warming up

dan normaal gingen wij weer vol goede moed het veld op.

De eerste helft waren beide teams erg sterk met veel

kansen van beide kanten. Maar helaas net geen goal. Met

een stand van 0-0 liepen wij vol trots naar de kleedkamer.

Iedereen was zeer positief. Omdat het de laatste

wedstrijd van Manouk zou zijn mocht zij de 2e helft in de

spits. Ze moest natuurlijk wel eerst even scoren voordat

ze op reis mocht. Gelukkig komt Manouk over 5

maanden weer terug! De 2e helft begon, er waren weer

veel kansen voor beide kanten. De tegenpartij schoot een

mooie hoge bal van ver af. Deze hadden wij niet aan zien

komen. Hij ontglip net aan de handen van Anouk. Helaas,

daar was dan de 1-0 voor de tegenpartij. Maar wij lieten

onze koppen niet hangen en gingen vol goede moed

door, maar helaas zonder doelpunt. Toen het eindsignaal

klonkt waren wij super trots op ons zelf omdat wij het

toch maar weer mooi voor elkaar hadden. Verliezen met

0-1? Dat was een droom vorig jaar, dus wij zijn super

trots op ons altijd gezellige en positieve team! Die

overwinning komt nog wel dit jaar, beloofd!

Jaaaaaaa hoor!!!! Dames 2
Na een seizoen vol met verlies hadden we bedacht dat

we het dit jaar helemaal anders wilden gaan aanpakken!

Zo gezegd zo gedaan, de eerste gelijkspellen kwamen in

beeld en werden goed gevierd met wat pilsjes. Toch was

dit niet alles en verlangden de fanatieke speelsters van

dames 2 naar die felbegeerde 3 punten. 

Hiervoor werd gisteravond alles in de

strijd gegooid. Voor een optimale

voorbereiding werd de verjaardag van

Marlies gevierd met wat alcoholische

versnaperingen met als kers op de taart

zanger Kafke in het hart.

Na een zeeeeeer maar dan ook zeer

korte nacht stond iedereen fris en

fruitig om 8.45!!!!!!!!! Bij Elshout ( Piet

was wat later wegens wat lichte

omstandigheden). Eenmaal aangekomen

bij Wilhelmina kwamen we er achter dat

de voorbereiding toch niet zo optimaal

was als we dachten. Hilde dacht wel te

kunnen voetballen zonder scheen-

beschermers en Lauri vond

voetbalschoenen wat overbodig en had

daarom mooie witte sneakertjes in haar

tas gestopt. Wanneer je maar

met 11 man bent begint dan

toch bij enkele spelers de stress
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Verslagen SC Elshout Dames 2
erin te schieten. Gelukkig had Lauri de grote auto mee

waarmee ze snel op en neer kon scheuren en hield Piet

de sfeer er goed in (en ze kreeg een gratis tosti). Om 10

uur stonden we inclusief Lauri, Hilde en het benodigde

materiaal op het veld. En wat denk je, corner voor

Wilhelmina een corner die geweldig werd benut. 1-0

achterstand dus, wat een teleurstelling, gelukkig lieten we

het hier niet bij zitten en liet Koedie een geweldige

voorzet zien die met volle vaart tegen de tegenstander

kwam welke vervolgens in de goal belande. Wilhelmina 2

keer gescoord en de stand was 1-1. Koedie dacht dit

werkt wel en gooide nog een voorzetje neer die

opnieuw!!!! werd benut door de tegenstander. Rust,

Wilhelmina heeft 3 keer gescoord en de stand is 1-2. Vol

goeie moed gingen we de 2e helft in, maar we zouden

dames 2 niet zijn als we Wilhelmina maar weer lieten

scoren door middel van alweeeer een corner (daar

waren ze wel goed in, wij niet zo), 2-2 dus. verdere

verloop van de wedstrijd bevatte veel paniek en

frustratie. Koedie dacht tis wel weer mooi geweest laten

we weer is een sprintje trekken richting de goal (met

bal). Dat pakte op zich wel goed uit, want na wat gezigzag

werd de goal bereikt en de 2-3 gemaakt! (Mocht ook wel

na 30 gemiste kansen in de rest van de wedstrijd). Anouk

zag vanuit de goal dat de winst richting Elshout ging. Dat

vond ze wel erg makkelijk gaan dus wanneer Wilhelmina

een schot op de goal loste, dacht mevrouw Pullen laat ik

het even spannend maken. De bal werd tegengehouden,

maar niet vastgehouden. De paniek sloeg toe en de bal

was erg glad waardoor die zomaar de lijn over wilde

rollen (misschien was het het kunstgras?). De schrik zat

er bij iedereen goed in en Anouk vond het wel mooi

geweest, de bal werd

gepakt en geen goal

voor Wilhelmina. De

laatste 5 minuten van de

wedstrijd waren eeeerg

paniekvol maar we

hielden vol en

eeeeeeindelijk was daar

het fluitsignaal.

Voor het eerst in de

geschiedenis van dames

2 zijn de 3 punten

behaald. 

Zo zie je maar goed

werk heeft tijd nodig!

We willen iedereen

bedanken voor de

support en de steun. We

drinken er nog een paar

op!!!!!!



en 0-10 binnen. Ineens stond het weer 0-0 op het

scorebord.

Na de 0-10 kregen de Jantjes een letterlijk cado toen

onze verdediging hun voorste mensen door lieten lopen

om hun goal te maken. Was het ineens 1-0 op het

scorebord. Dat kan niet, dacht Joris, waarna hij in de 84e

minuut gelijk de 1-11 maakte en het scorebord weer 1-1

liet vertonen.

Het slotakkoord was van Wouter die de 1-12

binnenschoot. De Micky van Dommelentroffee lijkt al

binnen te zijn!

Volgende week komt DVC A4 op bezoek die met Sven

alle ins en outs van ons Elshout weten. De winnaar gaat

een gooi doen naar het kampioenschap dus dat wordt

een mooie pot. Op naar volgende week!!!

Elshout A1 wint van combinatie elftal Haarsteeg.
Gister mocht de A1 aantreden tegen Haarsteeg A2 voor

de tweede ronde van de beker. Haarsteeg had hun team

aangevuld met spelers van de A1, A3 en het 8e om onze

A1 te verslaan.

Beide teams staan in de competitie eerste dus we zouden

een spannende wedstrijd kunnen verwachten.

Na 12 minuten was het Charlie die de 1-0 aantekende na

een mooie aanval. Elshout kwam nauwelijks in de

problemen maar zoals vaker werd er vergeten om de

score uit te breiden.

Na de rust een zeldzaam foutje van Wessel waardoor het

ineens 1-1 stond. Niks aan de hand want we waren 50

minuten de bovenliggende partij geweest.

Na 65 minuten was het Dave die een mooie vrije trap

nam welke keurig werd klaar gelegd op Edgar die de 2-1

maakte. Na de 3-1 van Nick was het een kwestie van

uitspelen en door deze overwinning staan we in de 3e

ronde van de beker! Top mannen en met flink wat

vertrouwen terug naar de competitie!

Elshout A1 trein dendert door!
Elshout A1 - Hedel A2 15-1

Een nazomerse zaterdag, eerste wedstrijd op het

vernieuwd hoofdveld, koppositie pakken en wedstrijd

tegen nummer laatst waren de ingrediënten van

vanmiddag.

Waar meestal de wedstrijden tegen mindere tegen-

standers moeilijk bespeelbaar zijn, waren we gewaar-

schuwd om niet door de ondergrens te zakken. Na de

eerste drie minuten waarbij Hedel nog 2x richting onze

16 meter kwam was het eenrichtingsverkeer. Met

flitsende aanvallen en met regelmaat mooi

combinatiespel werd Hedel letterlijk van de mat getikt.

Met de rust stond dan ook een 1-1 score op het

scorebord wat duidde op de 11 doelpunten

die we in 45 minuten hadden gemaakt.
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Verslagen SC Elshout A1
“Dit is onze dag” voor Elshout A1
Op een regenachtige zaterdag een wedstrijd tegen

RKDVC A4 om de koppositie in de competitie. Onder

toeziend oog van menig prominenten tastte Elshout af op

het begin. We waren met een aantal nog speciaal bij DVC

A4 wezen kijken wat hun sterken punten waren. Met

name de spitsen moesten uitgeschakeld worden.

Hierdoor was het voor ons moeilijk om in ons eigen spel

te komen. Toch lukte het met regelmaat dat we de spitsen

bereikten. Helaas werden Thomas en Edgar hierbij

overgeslagen waardoor we moeilijker aan voetballen

toekwamen.

Elshout kreeg kleine kansen maar kon amper gevaarlijk

worden. Het gevaar van DVC was ook uitgeschakeld dus

deze week wel dubbele cijfers in de rust, namelijk 0-0

In de tweede helft met 5 nieuwe krachten was het

Wouter die in de 55e minuut de 1-0 binnen schoot na

een vrije trap van Edgar. Na deze 1-0 was het

voornamelijk tegenhouden. DVC had aan een gelijkspel

voldoende gezien het doelsaldo, dus ging deze ploeg op

zoek naar de gelijkmaker. We maakte het ons zelf nog

lastig door veel vrije trappen weg te geven rond eigen 16.

Gelukkig werden deze onschadelijk gemaakt waardoor

na 90 minuten de 1-0 als eindstand genoteerd kon

worden.

In de kleedkamer een klein feestje. De concurrent is

verslagen. Nu zelf niet meer verliezen en dan kan er

komende tijd iets moois ontstaan.

Omdat veel spelers elkaar kennen wisten we precies hoe

we elkaar konden tegenhouden.

Op naar volgende week. Nog 5 wedstrijden te gaan!!

Na de overwinning in de beker weer een

competitieronde. Jan van Arckel werd bezocht door de

Elshoutse A1. Na een hele slechte warming up op een

nog slechter bijveld mochten we de wedstrijd starten op

het kunstgras onder de rook van Kasteel Ammersoyen.

Na 8 minuten was het Thomas die de 0-1 maakte na een

mooie corner van Johan. In de 16e minuut was het

dezelfde Thomas die een bal van Dave op zn hoofd kreeg

en zo de 0-2 binnenschoot na 16 minuten.

In de 17e minuut was het Cas die een mooie 0-3 maakte.

Onder toeziend ook van de wissels Tom V, Wouter en

Nick maakte Edgar de 0-4 in de 37e minuut na een assist

van Cas!

Na rust een direct goed begin van Elshout. Thomas

schoot in de 46e minuut een penalty binnen waarna

Wouter de 0-6 binnen kon lopen na 49 minuten.

Toen Dave in de 54e minuut mee naar voren opstoomde

besloot bij zelf de 0-7 maar te maken waarna Nick niet

kon achterblijven door de 0-8 te scoren.

Hierna was Joris weer uitgerust om zijn moment van de

wedstrijd te pakken. In de 73e en 81e schoot hij de 0-9



Ze proberen het al jaren, maar eindelijk was het prijs

voor Technische Staf United. Zij hadden een

uitgebalanceerde mix van jongere en rijpere

voetbalkennis verzameld in hun team, bestaande uit

Gilbert de Fijter, Martijn Klerks, Berry Kuijpers, Nik van

Mook en Ronald van Noije. Na een avond vol uitdagende

voetbalvragen waren zij het team dat aan het langste eind

trok. Hiervoor verdienden ze vijf voetbalscheur-

kalenders, samengesteld door onze eigen Ciep Maes.

Maar vooral: wat was het toch weer gezellig: vrijdag 10

november j.l. werd de negende editie van de voetbalquiz

bij S.C. Elshout gehouden. Twaalf teams gingen de strijd

aan: negen ronden vol met vragen over de nationale en

internationale competities. 

De feestvreugde bij de Technische Staf werd extra

vergroot, aangezien bij de tussenronde (Rode en Gele

kaartenquiz) eerste Elftalbegeleider Ronald van

Noije de winnaar werd, wat hem een mooi

(voetbal)boek opleverde.20

1-0 edgar 

2-0 thomas

3-0 dave 

4-0 nick

5-0 thomas

6-0 dave

7-0 nick

8-0 dave

9-0 thomas

10-0 dave

11-0 cas

Na de rust kreeg men te zien wat men verwachtte. Een

veel minder Elshout en doordat de keeper van Hedel een

aantal goede reddingen in petto had bleef het lang 11-0.

Na een slecht moment achterin werd het zelfs 11-1.

Toen de 11-1 viel was Elshout weer wakker. Wessel

maakte de 12-1 waarna de 13-1 van Charlie kwam.

Keeper Max stond inmiddels in de spits en Nik Theunis

stond op doel. Max maakte de 14-1 en in de slotseconde

toen Nik mee naar voren ging maakte hij tenslotte de 

15-1. Een prachtige eerste helft waarbij we veel

complimenten kregen van het publiek, werd afgewisseld

met een mindere 2e helft wat wel te begrijpen is.

Op naar volgende week als we in de 2e ronde staan van

de beker!

Verslag SC Elshout 017
Elshout o17-1 - blc o17-2 4-3 (2-2)
Met de keeperscarrousel vol op draaiend maakte vandaag

Jos zijn debuut op goal. De eerste opmerking die gemaakt

werd was dat de kleinste op staat, echter na een officiële

meting gedaan te hebben bleek Andres 1 centimeter

kleiner te zijn. Omdat er vandaag maar 12 man fit waren

en de onder 15 ook thuis speelde werd Dirk van Oijen

aan de selectie toegevoegd.

Dan de wedstrijd, net zoals vaker dit seizoen begint

Elshout sterk aan de wedstrijd en stond het na een

kwartier 2-0 voor, maar ook net zoals vaker vergat

Elshout na een vroege voorsprong door te voetballen en

werd deze ook weer weggegeven zodat we met een 2-2

stand gingen rusten.

Elshout begon met vol goede moed aan de tweede helft,

echter kwam blc op voorsprong. Maar ook al zoals vaker

dit seizoen, schrok Elshout ook weer wakker na een

achterstand en begon weer te voetballen en kwam door

goals van Bjarg en Thijs weer op voorsprong. De laatste

20 minuten kon Elshout stand houden maar was blc nog

1x gevaarlijk toen een inzet van hun aanvaller binnenkant

paal de goal in leek te vallen, echter stond Jos nog op de

doellijn geposteerd en wist de bal net op tijd te keren, blc

kleemde een goal maar scheids en grens waren beide

resoluut; geen goal. Eindstand 4-3.

Technische staf wint de eerste prijzen van dit seizoen 
bij Voetbalquiz 2017

Kortom een zeer geslaagde avond, met eigenlijk alleen

maar winnaars …

Voor meer informatie: 

zie www.scelshout.nl, afdeling Voetbal.
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Van de bestuurstafel in november 2017 

Pupil van de week
De afgelopen 2 thuiswedstrijden hebben we weer een pupil van de week gehad.  De dames worden op de

foto gezet en er komt een interview. Elke thuiswedstrijd zal er een pupil van de wedstrijd worden

meegenomen  en daarna wordt dit ook via facebook gedeeld.



Nieuwe leden in de maand oktober 
In oktober hebben zich opgegeven Wies (Louise) van

Assem voor de dames recreanten,  Arrianne Vermegen

voor dames 3 en Liv van der Hoop voor de F jeugd.

We wensen alle dames veel succes binnen onze

vereniging.

Sint in ‘t Rad voor SC Elshout 
Op zaterdag 2 december komt de Sint weer in ‘t Rad

voor onze jongste jeugd.  Dus ouders houd rekening met

de datum en net als andere jaren is het in de ochtend.

Ouderavond 
Voor de ouders van onze E en F jeugd, houden

we op 15 januari 2018 een ouderavond voor De

avond begint om 19.30 uur en de ouders krijgen

hiervoor nog een uitnodiging. Er zullen deze

avond verschillende onderwerpen worden

behandeld. 

Teamfoto’s 
Momenteel worden er weer teamfoto’s gemaakt

voor op de site  en hierbij een voorproefje.

Op de foto dames 1 en 2 en de  A – B – C en F

-jeugd. 

Volgend clubblad zullen de andere teams erin

staan.

Dames B in het nieuw
Roel van den Oever van café  In den Gekroonde Hoed,

heeft onze dames B jeugd voorzien van nieuwe shirts.

Roel is al jarenlang sponsor van onze club en we willen

hem wederom bedanken voor deze mooie nieuwe shirts.

Bedankt Roel  

Dames D naar de film 
In de herfstvakantie zijn de meiden van ons D team

gezellig naar de film "Misfit" geweest.

23
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Dames 1

A jeugd

Dames 2

C jeugd
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Verjaardagen november-december

10 november Anouk van Balen

12 november Albert van der Sanden 

12 november Lieke Broos

13 november Yfke Verhoeven

15 november Debby van Oorschot

18 november Cindy van den Hooven 

20 november Dian van Wanrooij

23 november Ilse van Noort

30 november Rianne van Bladel

3 december Miranda de Man 

3 december Anouk van Sambeek 

8 december Mala Aerts

10 december Eline Koppenhol

14 december Yvonne van Rooij - Smits

21 december Gerard Beekmans

23 december Eefje Groenendaal

25 december Henriette van Noort - van Iersel

25 december Yfke Pullens

26 december Marit Smits

29 december Fleur van Sambeek 

E1 team

E2 jeugd

F team
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In de maanden oktober feliciteren wij

19 november Anja de Jong

22 november Tessa Tegelaers

24 november Tessa van Delft

26 november Feone Knippels

16 december Stef van Heeswijk

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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Kantinediensten
Week 48: Kantinedienst: Jos van den Hoven van zondag 26 nov t/m zaterdag 2 december 

Week 49: Kantinedienst: Gerard Verhoeven van zondag 3 t/m zaterdag 9 december

Week 50: Kantinedienst: Albert van der Sandenvan zondag 10 t/m zaterdag 16 december

Week 51: Kantinedienst: José van Uden van zondag 17 t/m zaterdag 23 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 3 december Annie van Hulten Els Klerks/Arjen van de Assem 

maandag 4 december

dinsdag 5 december selectie

woensdag 6 december

donderdag 7 december 19.30-eind Els Klerks Marinus Muskens

vrijdag 8 december

zaterdag 9 december Annie van Hulten

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 10 december Bianca van Dijk Ginger/Els Klerks

maandag 11 december

dinsdag 12 december selectie

woensdag 13 december

donderdag 14 december 19.30-eind Annie van Hulten Ed Jongen

vrijdag 15 december

zaterdag 16 december Bianca van Dijk

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 17 december Sjef van de Wiel Ginger

maandag 18 december

dinsdag 19 december selectie

woensdag 20 december

donderdag 21 december 19.30-eind Sjef van de Wiel Annie van Hulten/Els Klerks

vrijdag 22 december

zaterdag 23 december Sjef van de Wiel

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 26 november Marianne Ossenblok Ginger/Jos van den Hoven

maandag 27 november

dinsdag 28 november selectie

woensdag 29 november

donderdag 30 november 19.30-eind Marianne Ossenblok Yvonne van Rooij

vrijdag 1 december

zaterdag 2 december 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
Marcel Vrijhoeven
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 van Pelt  06-83170581  
Maria Jehoel  0416 373422

INFORMATIENUMMERS
Sportpark “Den Donk”

Dekkerseweg Elshout

Tel. 0416 374458

Contributiebetaling gymnastiek
Regiobank: 

NL16RBRB0655237364

Contributiebetaling handbal:
Regiobank:  

NL38 RBRB0655237356

Contributiebetaling tennis:
Regiobank: 

NL02RBRB0692413545

Contributiebetaling voetbal:
Regiobank: 

NL25RBRB0658621726
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