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Algemeen Bestuur
Het seizoen 2016-2017 draait weer een aantal weken.

Door de late zomervakantie was de start wat rommelig.

Ook het warme weer werkte niet stimulerend op de

sportprestaties. S.C. Elshout 1 wist wel de voorronde van

de KNVB beker met RKDVC, NEO en RWB winnend af

te sluiten.

Bij de afdeling handbal is de veldcompetitie intussen ook

gestart en de afdeling gymnastiek is enthousiast

begonnen in de gymzaal.

Kantine
De aanpassingen in de kantine zijn nagenoeg gereed. Voor

velen was het een verrassende kennismaking bij de start

van het nieuwe seizoen. De reacties zijn overwegend

positief tot heel positief. Een compliment voor de

werkgroep die een en ander heeft voorbereid en de vele

vrijwilligers die bij de realisatie hebben mee geholpen. We

zoeken nog naar een geschikt moment om een officieel

tintje aan het geheel te geven.

Tijdens de zomerperiode zijn de prijzen van alle

producten bekeken. Dit heeft geleid tot een paar

aanpassingen; wijn en Orangina zijn duurder geworden

daar de inkoopprijzen van deze producten de laatste 2

jaar flink zijn gestegen. 

Op informele wijze is na 16 jaar afscheid genomen van

Betsie Kuypers als teamleider. De kantinecommissie is

nog steeds op zoek naar een nieuwe teamleider. Voor

informatie kun je terecht bij Jos van den Hoven.

Accommodatie
De hele zomer is er flink gewerkt aan en rond de velden.

Deze liggen er prima bij. Een paar maanden geleden is in

dit blad gevraagd om tuinslangen, liefst met aansluitingen,

te geven aan Gerard Verhoeven. Er zijn diverse goed

bruikbare tuinslangen ingeleverd, maar de droogte van de

afgelopen weken heeft geleerd dat nog tuinslangen

welkom zijn. Dus, heb je er een over, breng deze mee naar

het sportpark.

Clubkascampagne
Rabobank “ de Langstraat” organiseert weer een grote

campagne “Spek de clubkas” waarbij € 100.000,-- te

verdelen is over de deelnemers. De stemronde is van 11

t/m 21 oktober en leden van de bank kunnen dan op S.C.

Elshout stemmen.

De afdeling gymnastiek doet dit jaar mee met de Grote

Clubactie. Begin oktober zullen de loten worden

verkocht.

Jaarvergaderingen
Deze belangrijke vergaderingen worden de komende

weken gehouden. Diverse plannen en ontwikkelingen

zullen op deze avonden gepresenteerd en besproken

worden.

Handbal: 28 september

Gymnastiek: 4 oktober

Voetbal:  18 oktober
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q Een ieder heeft ook de nieuwe kantine kunnen zien.

Wat zijn we trots op die nieuwe kantine en wat een

positieve reacties. Fantastisch dat leden zelf het

initiatief hebben genomen met zo’n mooie kantine

als uitkomst. We willen de nieuwe kantine openen

tijdens een thuiswedstrijd van het 1e en er een

gezellige clubmiddag van maken. Voorts zullen we

dan de vele mensen bedanken die zich enorm

ingezet hebben om dit te bewerkstelligen. Het

waren vele uurtjes hard werken en soms zat het

weleens tegen, maar met het resultaat mogen we

enorm trots zijn met z’n allen. Dank namens de

gehele club aan degene die hun handen uit de

mouwen hebben gestoken voor de nieuwe kantine.

q Ons “clubke” begint soms bijna een “club” te

worden. Dat betekent dat we kleedkamers tekort

komen en het vaak passen en meten is. Ook voor de

meisjes en dames binnen onze club willen we

zorgen dat we passende kleedruimtes kunnen

bieden. Op dinsdag 18 oktober hebben we onze

jaarvergadering. Belangrijk punt van de jaarver-

gadering is dat we onze leden willen vragen in te

stemmen om 2 nieuwe kleedkamers te bouwen met

een uitbreiding van de ontvangstruimte. Als club

vraagt dit een fikse investering, maar we hebben

daar dan wel iedere dag als club plezier van. Tijdens

de jaarvergadering worden de plannen gepresen-

teerd en vragen we de leden goedkeuring om dit in

gang te zetten. Graag zien we zoveel mogelijk leden

tijdens de jaarvergadering aangezien de club van de

leden is.

q Tenslotte is Jan Klerks 40 jaar penningmeester bij

onze club. Dat willen we met onze leden vieren op

vrijdag 7 oktober van 20.30 tot 22.30 uur in onze

kantine. Jan heeft vaak achter de schermen vele

uurtjes besteed aan de club en we hopen dan ook

die avond tal van leden te verwelkomen.

q Het seizoen is weer begonnen. Helaas bereikte ons

het bericht dat Frans Jongen was overleden. Frans

was als jeugdleider/trainer bij onze club actief. Als

club hebben we hier op passende wijze bij

stilgestaan met onder meer een minuut stilte tijdens

de wedstrijden. Namens de gehele club wensen wij

de familie van Frans veel sterkte de komende tijd.

q Zoals de wereld doordraait, draait ook de bal weer

door. Inmiddels heeft ons vlaggeschip de eerste

punten in de competitie binnen tegen Berndijk.

Hoogtepunt in dit toch prille seizoen vormt echter

het bekersucces. Tegen 3e klassers werd de

volgende ronde bereikt ten koste van onder meer

RKDVC en RWB. Dat is een fantastisch resultaat.

Op 23 oktober volgt nu op ons sportpark Den

Donk de topper tegen Vlijmense Boys voor de

beker. 

q Ook zijn onze dames 2 inmiddels begonnen en

hebben al wat oefenwedstrijdjes gespeeld. We zijn

enorm trots op dit team met inmiddels ook een

eigen leider. 

q De trainingsopkomst onder alle teams is dit seizoen

fantastisch en het is dan ook een beetje druk op

donderdagavond op de velden en de kantine. Met

enige flexibiliteit van een ieder kunnen we de club-

trainingsavond handhaven wat voor ons “clubke”

toch erg gezellig en belangrijk is. Vandaar ook de

oproep om de instructies waar te trainen en welk

deel van de velden te gebruiken strikt op te volgen.

We willen voorkomen dat het 2e veld snel

verslechtert en daardoor de lagere teams in de

winter en het voorjaar in een zandbak moeten

spelen. Met name de doelmonden op het 2e veld

dienen tijdens trainingen zoveel mogelijk gespaard

te worden.

Van de bestuurstafel, (september 2016)
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Jeugd
Jeugd Jeugd

Jeugd

we niet nastreven om topsport te bedrijven, we zijn

een relatief gezien vrij kleine vereniging waarbij het

vooral gaat om spelvreugde en saamhorigheid.

Gezelligheid zoals u wenst.

Wat we wel kunnen doen is de omstandigheden

optimaal maken en daar werken we met zijn allen hard

aan. Goeie trainers en leiders, een mooie

accommodatie, prachtige velden, nieuwe ballen

etcetera. Hebben jullie de nieuwe kantine al gezien?

Ook mooi geworden zeg.

Als basis geldt uiteraard inzet en motivatie, daar hoort

conditie vanzelfsprekend bij. Daarnaast is respect een

hele belangrijke pijler. De inzet en wil is er al, de

resultaten zullen ongetwijfeld komen.

- Ik wens jullie allemaal een goed seizoen toe en ik hoop

opnieuw kampioenen te feliciteren.

- Ik moet nog even terugdenken aan ons kaderlid Frans

Jongen, op 17 augustus overleden. Elders in dit blad ziet

u een in memoriam. Hij was zo’n trainer die het

voorgaande op uitstekende wijze kon overbrengen op

zijn jongens.14 seizoenen lang. uiteindelijk zelfs beter

maken. Wat jammer dat Frans er niet meer bij is.    

Frans bedankt jongen !

Frie

Uit de jeugdhoek
door de jeugdvoorzitter

- De vakanties zitten er toch al weer een paar weken

op, hoog tijd om op te starten met voetballen.

- Terwijl buiten de mussen flauw van het dak vallen van

de hitte, ongeveer 32 graden heet, moet ik iets op

papier zetten. Natuurlijk blijft het niet zo warm en de

trainingen en wedstrijden staan gewoon op de

planning. Het programma en verdere info kunt u

gemakkelijk volgen via de site van SC Elshout. 

Welkom ook aan alle nieuwe leden en trainers.

- Wat hebben we van de zomer toch vele mooie

sportmomenten kunnen zien. Ik denk aan het EK

voetbal, de Tour de France en natuurlijk de Olympische

spelen in Rio. Ik heb winnaars gezien maar ook veel

verliezers. Ik heb sporters zien huilen van blijdschap,

maar ook van verdriet. Ik heb sporters zien balen van

huntweede plek (zilver) maar ik heb ook sporters

ontzettend blij zien worden met een bronzen medaille. 

Wat is het toch, dat streven naar het allerhoogste?

Goeie vraag, geen gemakkelijk antwoord en toch

willen we winnen en/of uitblinken.

- Hoe kunnen we het voor elkaar krijgen dat we

optimaal kunnen presteren, daar zijn vele factoren

voor te bedenken. Het gaat hier veel te ver om ze

allemaal te omschrijven. Bij ons bij SC Elshout kunnen
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Jeugdtoto 2016
Op Vrijdag 7 oktober a.s. start de verkoop van de

jeugdtoto's.

De jeugdtoto is een zeer belangrijke bron van inkomsten

voor het jeugdvoetbal en zij kunnen niet zonder deze

financiële ondersteuning werken.

Dus …… jeugd- en seniorleden zet je beste beentje

voor.

Het verloop van de laatste 4 jaren ziet u hieronder

vermeld. 

Voor de actiefsten zijn er prijsjes c.q. beloning te

verdienen.

Zie hiervoor het prikbord in de kantine.

Iedere week worden er 3.500 jeugdtoto's in omloop

gebracht.

De prijs per vakje bedraagt 10 eurocent.

2015 2014 2013 2012

1e week 1.261,90 1.395,50 1.439,00 1.494,00

2e week 1.230,60 1.417,00 1.569,90 1.536,00

3e week 1.198,20 1.365,80 1.524,00 1.580,60

4e week 1.250,90 1.441,00 15.862,00 1.549,40

5e week 1.278,00 1.434,50 1.517,00 1.555,60

6e week 1.220,00 1.441,80 1.506,00 1.577,50
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Dit jaar heb je als team de mogelijkheid om een
favoriet voetbal-onderwerp (bijv. een speler of een
club of een competitie of …) aan te geven; over deze
‘specialiteit’ gaan we proberen vragen terug te laten
komen in de quiz.

Heb je interesse om mee te doen, schrijf dan zo spoedig

mogelijk in via de website www.scelshout.nl, via de

afdeling Voetbal onder de knop ‘Quiz’ (zie Actueel;

Activiteiten). 

We hebben maar een beperkt aantal plaatsen

beschikbaar in onze kantine, en we hanteren het motto

“wie het eerst komt, wie het eerst maalt”.

Op november 4 november willen we graag rond 19.45

uur beginnen en ons streven is om rond 23.30 uur klaar

te zijn.

Met sportieve groet,

Ciep en Henri

7

Verjaardagen 
De afdeling voetbal feliciteert de volgende jarige leden

22 september Jeroen van Hulten
22 september Robbert Jansen
22 september Claudia van Spijk
23 september Guus van den Assem
23 september Nik van Mook
23 september Nick Theunissen
25 september Luuk van Heesbeen 
25 september Rens van Herpt 
25 september Joeri de Laat 
26 september Niels van Logten 
26 september Tom van Nistelrooij
28 september Tijn Damen
28 september Dirk van Oijen
29 september Cas van der Heijden

1 oktober Thom van Delft 

1 oktober Abdullahi Warsame

3 oktober Ilse van Delft, van Engelen

3 oktober Mike Pulles

5 oktober Marcel van Hulten

7 oktober Bas van den Besselaar

8 oktober Tim Waarts

11 oktober Jenny Vermeer

12 oktober Ronald van Delft 

14 oktober Marco van Haaren

14 oktober Ronald van Noije

15 oktober Teun Jansen

15 oktober Justin Musters

16 oktober Luc van den Aker 

16 oktober Jan Klerks

17 oktober Pauline van de Lee

18 oktober Maikel van Delft 

18 oktober Maikel van Noije

18 oktober Ellen de Vaan

19 oktober Henri Klijn

19 oktober Joep van de Wiel

20 oktober Mike van Drunen

20 oktober Jordy Smits

20 oktober Cor van Vliet

23 oktober Ruben van Alphen

25 oktober Maarten Schoenmakers

26 oktober Jurgen Klerks

26 oktober Brit van der Sterren

30 oktober Sven Brok

30 oktober Gerard de Man 

Beste quizliefhebbers,

We willen jullie graag uitnodigen voor de 

VOETBALQUIZ van S.C. Elshout

Op vrijdagavond 4 november a.s. willen we in de kantine

van S.C. Elshout jullie voetbalkennis gaan testen. Dit

willen we doen d.m.v. makkelijkere en moeilijkere, maar

gevariëerde en onderscheidende vragen over ons

geliefde spelletje. 

Wederom mogen de teams bestaan uit maximaal 4
personen.

Verdere voorwaarden:

- Het team moet minimaal één persoon een leeftijd van

18 jaar of hoger hebben, de anderen mogen een A-

junior (of ouder) zijn;

- Het team moet minimaal twee personen bevatten die

(oud-)lid van S.C. Elshout zijn;

- Het inschrijfgeld bedraagt € 10,- per team.

Zorg gerust voor diversiteit binnen het team en verzamel

een mooi en gezellig team!
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Alle leden van Rabobank de Langstraat ( als je woont in

Drunen, Waalwijk, Loon op Zand, Kaatsheuvel, Waspik,

Sprang-Capelle) ontvangen van de Rabobank een brief

met hierin een persoonlijke stemcode. Je kunt dan 5

stemmen uitbrengen, waarvan 2 op dezelfde vereniging.

Stemmen kan via de website in de periode van 11 tot en

met 21 oktober.

DUS STEM OP SC ELSHOUT  
TUSSEN 11 EN 21 OKTOBER.

De PR commissie

Jos van den Hoven

josvandenhoven@online.nl 9

In memoriam

Op 17 augustus bereikte ons het droevige bericht van het overlijden van 

Frans Jongen
Hij overleed in de leeftijd van 71 jaar.

We wisten dat Frans ernstige gezondheidsklachten had, maar het overlijden komt dan toch nog
onverwacht en hard aan.

Frans heeft bij ons 14 seizoenen als kaderlid gefungeerd, 13 jaar leider/trainer van onze C en B
junioren en het laatste jaar als hulp bij scheidsrechtercursisten en nog wat andere hand- en
spandiensten . 

Frans was een trainer die discipline en inzet op voortreffelijke wijze kon overbrengen op zijn
jongens.

Hij maakte duidelijke afspraken en die werden ook uitgevoerd, daar stond hij op. 
Zijn vaste uitspraak was ‘kum up nouw boys’. Je moet het dan wel proberen uit te spreken met
een licht limburgs accent, want dat zat bij hem in de genen.

Op 25 mei 2009 is Frans onderscheiden door de NKS als jeugdleider van het jaar. Vereerd was hij
hiermee en terecht. Een voorbeeld voor velen van ons.
Frans bedankt jongen, we zullen je nog lang in onze herinnering bewaren.
Namens de gehele voetbalvereniging SC Elshout wensen wij zijn vrouw Berry, hun kinderen,
kleinkinderen en verdere familie veel sterkte toe om dit grote verlies te verwerken.

Bestuur SC Elshout

OPROEP AAN ALLE LEDEN VAN SC ELSHOUT OMNI.
SPEK DE CLUBKASACTIE VAN DE RABOBANK
Om meer sponsorgeld voor onze club, SC Elshout, te

krijgen is het van belang om tijdens de stemperiode te

stemmen op deze club. Hoe meer stemmen hoe meer

sponsorgeld er naar de club gaat. Vorig jaar hebben we

het mooie bedrag van €1181,-- binnen gehaald en wij

hopen dit jaar dit bedrag te kunnen overtreffen.

Hoe werkt het:
Om te kunnen stemmen moet je lid zijn van de Rabobank

de Langstraat. Als je een rekening hebt lopen bij de

Rabobank, betekent dit nog niet dat je lid bent van de

Rabobank. Als je lid bent ontvang je het ledenblad van de

Rabobank. Lid worden kan via de website van de

Rabobank en is geheel gratis.



10

.



seconden wist Charlie te scoren. Met een snelle 1-0 op

het scorebord is het wel lekker voetballen. Na de 1-0

hield Elshout zich voornamelijk bezig met het uitvoeren

van de gegeven opdrachten. Na 16 minuten was het Dion

die de 2-0 aantekende. Na de 2-0 volgden nog voor rust

drie doelpunten waarmee de A1 uitliep naar een 5-0

ruststand. Wederom Dion en Cas (2x) waren de

doelpuntenmakers. Na rust een invalbeurt voor Stan die

na vele blessureleed zijn rentree maakte. Ga zo door

Stan! Een snelle 6-0 na rust van Dylan was een voorbode

voor de 7-0, 8-0, 9-0 en de uiteindelijke 10-0. Charlie,

Dion en wederom Cas 2x maakten de doelpunten. Van

fatsoenlijk veldspel was op het einde geen sprake

meer. De tegenstander wilde niet meer en kon

niet meer. Volgende week de derby tegen

Haarsteeg.

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

weer de trofeeën uitgereikt. Hieronder het totaal

overzicht.

11

Uitreiking van Miky van Dommelentrofee
Op 22 september is weer de jaarlijkse uitreiking van den

Miky van Dommelentrofee gehouden. Onder grote

belangstelling, waaronder ook een grote afvaardiging van

Totaal overzicht t.b.v. de Miky van Dommelentrofee 2015-2016:

Aantal wedstrijden: Gescoorde doelpunten

Teamnaam Wedstrijdenwedstrijden totaal Voor Voor Totaal: Gemiddeld Plaats
najaar voorjaar najaar voorjaar

SC Elshout B2 10 11 21 73 29 102 4,86 1
SC Elshout A1 11 11 22 43 26 69 3,14 2

SC Elshout B1 22 22 45 45 2,05 3

SC Elshout C1 11 11 22 23 8 31 1,41 4

SC Elshout E1 10 10 20 87 47 134 6,70 1
PSV 8 8 16 60 37 97 6,06 2

SC Elshout E2 9 10 19 58 51 109 5,74 3

Heerenveen 8 10 18 41 47 88 4,89 4

de Graafschap 10 10 20 25 67 92 4,60 5

SC Elshout D1 10 10 20 8 9 17 0,85 6

SC Elshout 2 18 18 65 65 3,61 1
SC Elshout Dames 18 18 52 52 2,89 2

SC Elshout 5 20 20 45 45 2,25 3

SC Elshout 1 26 26 54 54 2,08 4

SC Elshout 4 22 22 37 37 1,68 5

SC Elshout 3 22 22 21 21 0,95 6

Verslagen Elshout A1  
VV Haarsteeg A3 - Elshout A1 0-2 Vandaag de

tweede wedstrijd voor de beker tegen VV Haarsteeg. Op

een warm kunstgrasveld wat meer weg heeft van een

hockeyveld was het Elshout dat het beste startte. Na 12

minuten was het Charlie die de 0-1 aantekende. Na de

drankpauze een blessure bij Cas. We wisten het restant

niet goed uit te spelen en we gingen rusten met een 0-1

voorsprong. In de tweede helft een slordig Elshout.

Haarsteeg wist hier niet mee om te gaan waardoor ze

niet echt gevaarlijk werden. Na 65 minuten was het weer

Charlie die de 0-2 binnen kopte na een prachtige aanval.

Na de 0-2 speelde Elshout het uit en kwamen we amper

in de problemen.

SC Elshout A1 - OJC A6 10-0 Voor de geheel nieuwe

A1 begon afgelopen zaterdag het bekertoernooi. Al na 23
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Trainsters Gerrie en Kim begeleiden hun

team. Daniek en Fleur hielpen mee. Lia nam

voor beide teams een spelregel test af. De D

begon in de kantine met spelregels. Zij

hadden hele goede resultaten. De E begon

buiten met op het goal schieten. Bij 10

punten werd er een rebus met een

spelregelvraag opgelost. De meiden deden

flink hun best. Na een uur werd er

gewisseld. Ook de E wist de regels al heel

goed....

Aan het einde werd er nog een partijtje

gedaan met Kari en Guusje als

scheidsrechter. Een heel geslaagde avond.

Bedankt allemaal voor jullie inzet.

Jaarvergadering
De jaarvergadering vindt dit jaar plaats op woensdag 28

september a.s. om 20.30 uur in de kantine.

Van elk A-jeugd team en seniorenteam worden 2

afgevaardigden verwacht op de vergadering. De agenda is

inmiddels rondgestuurd per mail en staat op de site. Op

de site zullen ook de notulen te zien zijn, vermoedelijk

onder je inlogcode.

B2 kampioen
Op de valreep van de buitencompetitie is onze B2 met

overtuiging kampioen geworden. Op de zaterdag van het

45-jarig bestaan zijn ze op de kar door Elshout geweest

en hebben ze ‘s-avonds nog een feestje gevierd bij Roel In

den Gekroonden Hoed.

Proficiat dames. 

Nieuwe spelregels
Op de homepage is te zien dat er per 1 juli nieuwe

spelregels zijn. Click hierop en de spelregels komen te

voorschijn. De spelregels zijn ook al toegepast bij de

Olympische spelen.

Het gaat vooral over de keeper mee laten spelen en

blessurebehandeling buiten de lijn.

Nieuwe kantineinrichting 
Door een selecte groep van de afdelingen is er gewerkt

aan een flinke opknapbeurt van het interieur. Het

resultaat is heel mooi geworden en iedereen is er zeer

content mee.

Wij bedanken heel de ploeg voor hun inspanningen en

bedanken hen voor het prachtige resultaat.

Dvd van 45 jarig bestaan
Zoals jullie gezien hebben is er veel gefilmd

voor en tijdens het 45-jarig bestaan. Hiervan

wordt een film gemaakt en tegen een goedkoop

tarief kan deze worden gekocht bij het bestuur.

Je hoort er nog meer van.

Albert bedankt iedereen 
Zoals al vermeld op de site, wil ik alle

betrokkenen bedanken voor de Koninklijke

onderscheiding. Het was een onvergetelijke dag

met een geweldig slot, dank je wel.

Van het bestuur in september

KAMPIOENEN! Onze meiden B2. Super mooi seizoen. 
Gefeliciteerd meiden.

Spelregelavond voor de E/D-jeugd en Yfke
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Beachtoernooi SC Elshout
Vandaag was het beachtoernooi van SC

Elshout. Het was heerlijk weer om te beachen.

In totaal deden 15 teams mee die in 2 poules

verdeeld werden. In de eerste poule wonnen

'De Poesjes' de eerste prijs, 'Handbal A1' werd

tweede en 'Niet goed maar wel gezellig' werd

derde. In de tweede poule won ' 't Kippenhok',

werden de 'Zandhappers' tweede en behaalde

'Handbal Dames 1 en 2' de derde plaats. Anouk

van der Aa en Jessie Lommers, bedankt voor

de superorganisatie!

Beachjeugd in het
nieuw gestoken door
De Handbalshop uit

Waalwijk. 

Handbalshop bedankt
voor de sponsoring.



adverteerders steunen ons, 

steunen jullie de adverteerders?

Koop bij onze 
adverteerders
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Beach dames 3 in het nieuw gestoken door

Marieke Hasselman van Egard Mediators uit Drunen.

Wat een prachtig gezicht die gezellige kleuren. Marieke

hartelijk bedankt voor het sponsoren. Eefje en

Mariëlle bedankt voor al jullie inzet voor de

beachcompetitie. 17

Diploma citytrainer

Geslaagd! 

Werner en Ilse voor hun diploma
Citytrainer. 

Na een cursus van 8 keer 2 uur, 15 uur

praktijkles en een examen hebben zij hun

diploma gehaald. Van harte gefeliciteerd Werner

en Ilse. Jullie zijn kanjers. Wij zijn erg trots op

jullie!

Dames in nieuw beachpakje
Dames 1 en 2 in een mooi beachpakje 
gesponsord door Schoonheidssalon Geertje. Mooie pakjes

in de huiskleur van de Salon. Geertje hartelijk bedankt voor

het sponsoren van dit team. Ze zien er prachtig uit.
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Extra training dames
Zaterdag 27-08-2016 was er een extra

training ingelast voor onze A-dames. De

training was op een voor ons bijzondere

locatie namelijk de trainingsruimte van

StrongSports in Waalwijk.

Hierbij willen we Strongsports hartelijk

danken voor het beschikbaar stellen van deze

locatie!

De trainer was Glenn samen met zijn

assistente Amber had hij een mooi parcours

met verschillende oefeningen uitgezet die we

na een korte warming-up

allemaal afgewerkt hebben.

Glenn en Amber jullie

ook bedankt!

Toernooi bij HMC
Zaterdag 3 september gingen de C-jeugd en D-jeugd op

toernooi bij HMC in Raamdonksveer.

Het was heerlijk weer. De meiden hadden er weer zin in!!

Voor het eerst speelden ze als D-jeugd. Met Loes als nieuwe

aanwinst. In het begin moesten ze een beetje wennen aan de

andere regels en het positiespel in de aanval. Maar ze gingen

gelijk goed van start met een 9-3 overwinning.

De wedstrijden die volgden gingen ook vrij gemakkelijk 9-4

en 10-3. Er werd nog wel wat slordig gehandbald, maar er is

natuurlijk ook al een tijd niet getraind.

De laatste wedstrijd moesten ze tegen HVM,

een tegenstander die ook alles had gewonnen.

Zij namen gelijk een voorsprong van 2-0. We

kwamen goed terug. En na een hele spannende

wedstrijd, waarin de meiden hard hadden

gewerkt, wonnen we met 5-4.

Een verdiende 1e plaats dus!!

Groeten van de coaches/trainster Ilse, Rianne,

Gerrie en Sandra
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Gezamenlijke sportdag jeugd

Kraacht Kup in Berkel-Enschot

Op zaterdag 27 augustus was de gezamenlijke

sportdag voor de jeugd van de Voetbal en de

Handbal. Het weer was super. Alles kinderen waren

bij hun maatjes in groepjes verdeeld met allemaal

een begeleider. Allerlei behendigheidspelletjes

kwamen aan bod. Omdat het z'on superlekker weer

was, hebben we wat meer dan anders met water

kunnen spelen. Deze spellen waren erg in trek. Bij

bijna alle spellen waren punten te verdienen. Aan het

eind van de middag kwamen er twee winnaars uit de

bus. Yfke Verhoeven bij de handbal en Bart van

Hulten bij de voetbal. Zij gingen naar huis met een

leuke prijs. We willen alle vrijwilligers bedanken voor

de hulp, zonder hen geen sportdag! Tot volgend jaar.

Ook dit jaar hebben we weer deelgenomen aan de

Kraacht Kup in Berkel-Enschot. Op zaterdag speelden alle

jeugdteams leuke wedstrijdjes. ’s Avonds werd er flink

gefeest door een selectie van de Damesteams. Het

toernooi van de zondag ging helaas niet door vanwege

overmatige regenval. Op naar volgend jaar!
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Verjaardagen september-oktober

22 september Kim van Logten 

24 september Sanne Knippels

24 september Ingrid Kort

25 september Josje van Son

28 september Lynn Oorschot

30 september Annemiek Rombouts

2 oktober Gerrie Couwenberg

3 oktober Esther van der Pol-Pullens

10 oktober Laurie van Hulten

11 oktober Vera van Engelen 

16 oktober Amber van Wanrooij

18 oktober Tess Lucas

20 oktober Maud Verdijk

20 oktober Maud Klijn

20 oktober Angeli Lommers

26 oktober Floor Lommers 

28 oktober Maarten van Olffen

31 oktober Anne Kolmans

31 oktober Lisa Kolmans

31 oktober Kari van der Staak

Teamuitje van de C1

Maandag 4 juli hadden we het teamuitje van de

C1. Deze keer hadden de coaches Rianne,

Angelique en Ellen er iets heel speciaals van

gemaakt. Nadat ze ons eerst goed voor de gek

hadden gehouden dat we 5 kilometer zouden

moeten fietsen was het eindstation al snel

bereikt. We gingen op de loopfiets van Fons kijk

maar eens op zijn site https://loopfietsbrabant.nl/ 

Dat vonden de meiden in het begin best wel eng maar na een aarzelend begin

gingen ze als een speer richting de Klinkert en via de Fellenoord en de

Roestelberg naar het Lido waar we een korte pauze kregen. Daarna weer door

via het halve zolenpad naar de Zeedijk en door de Eendekooi weer terug naar

Elshout. Iedereen heeft genoten van de prachtige route die door Rianne uitgezet

was.Gelukkig hadden we prachtig weer en uiteraard vond iedereen die stoere

loopfietsen kaai vet! 

De avond werd afgesloten met een lekkere barbecue bij Angelique in de tuin. En

zo kon iedereen met een goed gevulde maag naar huis.

Rianne, Angelique en Ellen hartstikke bedankt voor deze leuke activiteit en de

goed verzorgde barbecue.

Meiden C1 bedankt voor een mooi seizoen, volgend jaar op naar de B1!

Spelregelavond voor de E/D-jeugd en Yfke
Trainsters Gerrie en Kim begeleiden hun team. Daniek en

Fleur hielpen mee. Lia nam voor beide teams een spelregel-

test af. De D begon in de kantine met spelregels. Zij hadden

hele goede resultaten. De E begon buiten met op goal

schieten. Bij 10 punten werd er een rebus met een

spelregelvraag opgelost. De meiden deden flink hun best.

Na een uur werd er gewisseld. Ook de E wist de regels al

heel goed....

Aan het einde werd er nog een partijtje gedaan met Kari

en Guusje als scheidsrechter. Een heel geslaagde avond.

Bedankt allemaal voor jullie inzet.
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Uitnodiging jaarvergadering
Het bestuur nodigt de leden en ouders van de jeugdleden

afdeling gymnastiek en het bestuur van de omni-

vereniging uit voor de jaarlijkse algemene leden-

vergadering.

Deze vergadering wordt gehouden in de kantine van het

clubgebouw op:

Dinsdag 4 oktober aanvang 21.00 uur

Agenda::

1. Opening

2. Presentielijst

3. Notulen vorige vergadering 2015

4. Jaarverslag

5. Verslag algemeen bestuur

6. Bestuursverkiezing, vacature

7. Financieel verslag

- Verslag kascommissie

- Verkiezing nieuwe kascommissie

- Begroting 2016/2017

8. Mededelingen

9. Rondvraag

10. Sluiting

Middagje Duinoord
Woensdag 6 juli zijn we met de kinderen van de gym naar

Duinoord geweest. Het was prachtig weer en de kinderen hebben

volop kunnen spelen. Natuurlijk was er ook voldoende eten en

drinken, zodat alle kinderen moe en voldaan weer werden

opgehaald.



Beste ouders en dames van de Gym.

Op zaterdag 8 oktober is het weer de beurt aan de

gymnastiekafdeling om oud papier op te halen voor hun

club. We werken met twee ploegen. De eerste ploeg:

ouders van de kinderen starten om 9 uur met 3 à 4

personen. Zij worden om 11.00 uur afgewisseld door de

dames van de gym ook 3 à 4 personen. Dan is er ook

tevens gelegenheid voor een kopje koffie met

worstenbrood. Bovendien is het ook nog eens gezond,

frisse buitenlucht en flink wat beweging. We beginnen dus

om 9.00 uur bij café “In den Gekroonden Hoed” de

tweede groep start om 11.00 uur bij de familie Groot

ook aan de Heusdenseweg nr. 1. Dus beste mensen help

ons een handje en geef je op bij de leiding.

Wij rekenen op U,

Het bestuur, afdeling gymnastiek.

Verjaardagen gym
In de maanden september en oktober feliciteren

wij

28 september Sarina Roza

6 oktober Marie van de Lee

30 oktober Felin Knippels

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

Dit jaar doen we weer mee met de

Grote Clubactie. Deze start op

zaterdag 1 oktober. In de week daar

voorafgaand krijgen alle leden een

lotenboekje met daarin 20 loten. Wij

hopen dat er veel loten verkocht

worden. Van de opbrengst willen we

nieuwe spelmaterialen aanschaffen, zodat we de

gymlessen nog leuker en uitdagender kunnen maken.

Slotdag damesgym SC Elshout
Het was warm, die

laatste dinsdag voor

de vakantie. Traditie-

getrouw de afslui-

ting van weer een

goed gymseizoen.

De dames, Marjo,

Tineke en Anja hadden een leuke fietstocht uitgezet. De

temperatuur haalde gemakkelijk de 27 graden, maar dat

mocht de pret van de Dames niet drukken. Ze gingen via

het Groenewoud en Nieuwkuijk naar Vlijmen, alwaar in

het centrum getrakteerd werd op een heerlijk ijsje en dat

ging er wel in bij de dames. Op de terugweg ging men via

het Vlijmens Ven en de polder achter Nieuwkuijk weer

naar Elshout.

Daar werden we gastvrij ontvangen door Marjo en Luuk

Dankers en konden we met het mooie weer gezellig

buiten vertoeven. Er was koffie met gebak en daarna een

goeie borrel.

Uiteraard was er ook weer het bloemetje beschikbaar

gesteld voor de winnaar van het opkomstklassement, dat

wederom weer naar Jose Groot ging, zij liet ook dit jaar

niet één keer verstek gaan. 2e werd Petra van de Hooven

en 3e Tineke van Baayen. De gemiddelde opkomst was

15,9 en dat is met 20 leden zeer goed te noemen. Ook

Toon werd weer bedankt voor bewezen diensten en kan

weer een keertje gaan eten bij het ‘Oude Tramstation’

Ondertussen zijn de dames alweer gestart voor een

nieuw seizoen en kunnen ze iedere dinsdag tussen 19.45

uur en 20.45 weer in de gymzaal terecht om hun conditie

op peil te houden. 

Ophalen oud papier
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Kantinediensten
Week 39: Kantinedienst: Jos van den Hoven van zondag 25 sept t/m zaterdag 1 oktober 

Week 40 Kantinedienst: Gerard Verhoeven van zondag 2 t/m zaterdag 8 oktober

Week 41: Kantinedienst: Albert van der Sanden van zondag 9 t/m zaterdag 15 oktober

Week 42: Kantinedienst:  José van Uden van zondag 16 t/m zaterdag 22 oktober

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 2 oktober Annie van Hulten Ginger/Jos van den Hoven

maandag 3 oktober

dinsdag 4 oktober selectie

woensdag 5 oktober

donderdag 6 oktober 19.30-eind Annie van Hulten Jolanda Hansen

vrijdag 7 oktober

zaterdag 8 oktober Annie van Hulten

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 9 oktober Bianca van Dijk Ginger/Bertie vd Heijden 

maandag 10 oktober

dinsdag 11 oktober selectie

woensdag 12 oktober

donderdag 13 oktober 19.30-eind Els Klerks Lia Pulles

vrijdag 14 oktober

zaterdag 15 oktober Annie v Hulten/Bianca van Dijk

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 16 oktober Sjef van de Wiel Els Klerks/Paul van Engelen

maandag 17 oktober

dinsdag 18 oktober selectie

woensdag 19 oktober

donderdag 20 oktober 19.30-eind Sjef van de Wiel Henriëtte van Noort  

vrijdag 21 oktober

zaterdag 22 oktober Sjef van de Wiel

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 25 september Marianne Ossenblok Ginger/Mandy van Erp

maandag 26 september

dinsdag 27 september selectie

woensdag 28 september

donderdag 29 september 19.30-eind Marianne Ossenblok Jeanne de Man

vrijdag 30 september

zaterdag 1 oktober 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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