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Algemeen Bestuur
Beste sporters,

Nu de vakanties weer teneinde zijn en een ieder zijn of
haar dagelijkse werkzaamheden weer heeft opgepakt,
kijken wij weer uit naar aanvang van het nieuwe sport-
seizoen. Ook dit jaar is er door de diverse afdelingen
weer hard gewerkt om alle functies voor het nieuwe
seizoen ingevuld te krijgen. Alles is gedaan om onze
sporters de ingrediënten aan te reiken om ook dit
seizoen weer optimaal te kunnen presteren/sporten. Met
name voor de afdeling Handbal is het bijzonder spannend
geweest, want zij zijn gestart in de nieuwe sporthal
Dillenburght. Samen met Minerva en Avanti gaan ze daar
ook het beheer van de sportkantine (verenigings-
gedeelte) verzorgen. Volgens de berichten is alles goed
geregeld en is er veel vertrouwen dat ook dit weer
helemaal goed gaat komen! SUCCES! Ook het clubblad is
net als andere jaren weer goed gevuld met advertenties
van onze sponsoren. Dat lijkt vanzelfsprekend maar dat is
het niet! We moeten het met z’n allen heel erg
waarderen dat er zoveel sponsoren zijn die SC Elshout
(Voetbal, Handbal, Gym en Tennis) een warm hart
toedragen en met hun advertenties de club (afdelingen)
ondersteunen. Dan betreft het niet alleen de advertenties
in het clubblad maar ook de vele reclameborden en de
vele hand- en spandiensten die er door het jaar heen
door onze sponsoren (meestal geheel belangeloos)
worden uitgevoerd! Dat mag ook gerust eens tegen de
vele sponsoren gezegd worden want veel van onze
sponsoren kom je gewoon (bijna) wekelijks tegen! Zij zijn
vaak onderdeel van onze club en zij verdienen een

schouderklopje! Verder blijft het bijzonder dat een
“kleine” club zoals SC Elshout het telkens weer
voorelkaar krijgt dat we wekelijks kunnen trainen,
wedstrijden spelen, dat de koffie klaar is en er een
kantinebezetting is. Het is prachtig om te zien dat door
de inzet van heel veel vrijwilligers dit allemaal mogelijk is.
Ook dit jaar zal het zeker wel eens voorkomen dat er
gezegd wordt: “dat hadden we wellicht anders moeten
doen” maar we zijn allemaal vrijwilligers en moeten
accepteren dat er wel eens iets minder goed gaat. Neem
daarom ook zelf je verantwoordelijkheid en zet je
schouders onder de club! We doen dit namelijk samen
(alleen kun je niets, samen kun je alles) en dit kan niet
met mensen die alleen willen consumeren. Verenigen gaat
over samen, zeker bij SC Elshout!! Het is mooi om te zien
dat onze kantine een plek is waar leden, supporters,
vrijwilligers en kader graag bij elkaar komen, naar elkaar
omkijken en aandacht hebben voor elkaar. Alle neuzen
dezelfde kant op is een veel gehoord gezegde. Maar dat
betekent ook dat er discussie mag zijn. Discussie
betekent betrokkenheid en passie en dat je het beste
voor hebt met je club. Uiteraard zijn er verschillen van
inzicht (gelukkig maar), maar praat er met elkaar over, zeg
wat je denkt en respecteer elkaars mening en probeer je
ook eens te verplaatsen in de ander. Dat zal nog meer
bijdragen aan één verenigingsgevoel, een vereniging met
een prachtige eenheid en een veelbelovende toekomst.
Laten we er met de inzet van iedereen weer een mooi
sportseizoen van maken!

Caspar van den Brandt, Voorzitter Omni SC Elshout
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q We zijn nog druk in gesprek met de Gemeente over

de nieuwbouw en tijdelijke units. De wens was

uiteraard om in september dit te hebben, maar

vanwege het hoge kostenplaatje vergt dit wat meer

tijd. Wel is besloten dat we 2 tijdelijke units gaan

plaatsen als kleedkamer. Uiteraard zijn we nog in

overleg met de gemeente over de nieuwbouw en dit

zal nog wel een tijdje duren. 

q Bij het begin van het nieuwe seizoen nog een

oproep aan de teams om tijdens wedstrijden en

trainingen zorgvuldig om te gaan met waardevolle

spullen zoals portemonnees etc. Stop ze gezamenlijk

in een tasje en neem ze mee naar het trainingsveld

of geef ze af bij Sjaak en Toon tijdens wedstrijddagen. 

q Als club zijn we enorm trots op de wijze waarop

onze accommodatie en velden er weer bijliggen. De

woensdagochtendploeg heeft weer een enorme

berg werk verzet en de Gemeente heeft er voor

gezorgd dat de velden (en ook ons gerenoveerde

hoofdveld) er super bijliggen. Arie Crezee heeft

jaren voor onze velden gezorgd tezamen met zijn

team en als club hebben we hem op zijn

afscheidsreceptie nogmaals bedankt. Lion van

Logten neemt zijn rol over en heeft als eerste

project op fantastische wijze ons hoofdveld

gerenoveerd. 

q Tenslotte wensen wij jullie allemaal het komend jaar

veel voetbalplezier en gezelligheid. Om te zien hoe

gezellig ons clubske is, dan zou een ieder de foto’s

moeten bezien van het damesvoetbal in onze

clubhistorie welke tijdens het 10-jarig bestaan te

bezichtigen waren. Dat was echt fantastisch

en erg leuk om zeer oude foto’s en recente

foto’s te zien. 
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Algemeen Bestuur
q Toon Kuijpers Lid van Verdienste van ons clubske.

Wat heeft hij het verdiend!!! Tijdens het 10 jarig

bestaan van ons damesteam werd tijdens de

spetterende feestavond Toon in het zonnetje gezet

en tot erelid van onze voetbalclub benoemd. Toon is

vanaf het begin bij het damesteam betrokken als

leider/trainer en heeft erg veel voor het

damesvoetbal bij Elshout betekend en de belangen

van het damesteam altijd verdedigd. 

Toon is niet alleen bij de Dames betrokken maar al

meer dan 36 jaren als vrijwilliger bij onze club. Hij is

in 1981 begonnen als leider bij de D1. Meer dan 22

jaar in het jeugdbestuur gezeten. Leider van het 1e

geweest en enkele jeugdelftallen maar ook andere

seniorenelftallen. Daarnaast was Toon altijd

betrokken bij de organisatie van tal van activiteiten

zoals de kaderdag, de jeugdtoto, de oefenpotjes

tegen OKSV, de wedstrijdaankondiging op de

Dekkerseweg etc. Kortom, teveel om hier Toon’s

activiteiten voor de club de afgelopen 36 jaar op te

sommen. We zijn als club enorm trots op Toon en

ook Bets en alles wat ze voor ons clubske hebben

gedaan en nog steeds doen. 
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Jeugd
Jeugd Jeugd

Jeugd Uit de jeugdhoek
door de jeugdvoorzitter

We zijn weer begonnen.
Na een welverdiende vakantie zijn de eerste trainingen

en wedstrijden in het nieuwe seizoen 2017-2018

alweer gestart. Voor de allerkleinsten was de sportdag

op 26 augustus de kick-off. Met uitstekend weer waren

de diverse spellen met water helemaal geen straf. Op

die zelfde dag was er nog iets moois op ons sportpark.

Het huidige damesteam bestond 10 jaar en dat moest

gevierd worden, dat is Elshout wel toevertrouwd.

Bijzonder op deze avond was de verrassing voor Toon

Kuypers, die benoemd werd tot lid van verdienste

voor de afdeling voetbal. Ik noem dit omdat Toon voor

onze jeugdafdeling heel veel jaren, en nog, zich heeft

ingezet. Toon proficiat namens de jeugd afdeling

voetbal.

Een nieuw fenomeen in het nieuwe seizoen zijn de

nieuwe spelvormen bij onze allerkleinsten. De veldjes

en goals worden kleiner en we spelen met minder

jongens en meisjes op het veld. Het is nog ontzettend

wennen maar we zijn begonnen en já we zien direct

dat er meer balcontact is bij de kinderen.

Uiteindelijk moet het resulteren in nog

betere voetballers, maar dat is nog even

afwachten. Een ander dingetje is het digitaal

wedstrijdformulier. De wedstrijdformulieren

kunnen vanaf nu alleen nog maar verwerkt

worden middels een app. We hebben al wat

geoefend en alle leiders, coaches, scheids-

rechters en wedstrijd-coördinatoren zijn er

mee aan de slag. Wie had 5 jaar geleden

kunnen bedenken dat we vanaf nu met z’n

allen op een wrijftelefoon zitten? Ik niet!

- Wat niet is veranderd, is dat we nog steeds

scheidsrechters nodig hebben bij het

voetballen. Als je clubscheidsrechter zou

willen worden, steunen wij je volledig bij SC

Elshout. Er starten weer cursussen dit

seizoen bij de COVS. Voor inlichtingen kan je

informeren bij Kees van den Hoven.

- Ook hebben we nieuwe shirts uitgereikt aan

3 teams inmiddels,

Jo19 -1 gesponsord door Assurantiekantoor

van den Hoven

Jo17-1 gesponsord door Van Delft Staal

Jo13-2 gesponsord door praktijk van de Wiel

Namens SC Elshout hebben we de sponsoren hartelijk

bedankt voor deze toezegging en hopen dat er veel

wedstrijden gewonnen mogen worden met deze

prachtige shirts. Sponsoren nogmaals hartstikke bedankt!

Mooie foto’s trouwens in de krant en op twitter.

- Even nog wat data
Week van de scheidsrechter 7 t/m 15 oktober

Uitdelen jeugdtoto’s start 6 oktober

Jaarvergadering jeugd afdeling 30 oktober

Wedstrijd RKC – FC Dordrecht 27 oktober, 

onze Jo-11-1 spelen shoot-outs tijdens de rust.

- Een lang verhaal deze keer, maar dat geeft niet, want

we zijn weer begonnen. Ik wens jullie allen een mooi

seizoen toe.

Groeten, Frie
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3 jeugdteams voorzien van nieuwe shirts
De afgelopen weken zijn 3 van onze

jeugdteams voorzien van nieuwe shirts.

Onze JO19-1 zijn voorzien van nieuwe

shirts gesponsord door assurantie-

kantoor van den Hoven uit Elshout.

Onze JO17-1 hebben nieuwe

shirts ontvangen gesponsord

door van Delft staal uit

Elshout.

Ook onze JO13-2 zijn voorzien

van nieuwe shirts, gesponsord

door praktijk van de Wiel uit

Herpt.

Wij hopen dat de teams vele

successen zullen boeken in jun

nieuwe outfit en bedanken onze

sponsoren hartelijk voor de

sponsoring van de nieuwe shirts.

Het jeugdbestuur.
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Beste quizliefhebbers,

We willen jullie graag uitnodigen voor de jaarlijkse

VOETBALQUIZ van S.C. Elshout
Op vrijdagavond 10 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 gevarieerde en onderscheidende vragen 

over ons geliefde spelletje. Een gezellig avondje is gegarandeerd!

De teams mogen bestaan uit maximaal 5 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!

Wederom heb je dit jaar 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 10 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

9
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Afdeling Voetbal" voor zijn jarenlange inzet, die nog veel

verder teruggaat dan alleen de tien jaar bij de dames.

Toon zet zich inmiddels al 27 jaar met hart en ziel in voor

onze club! Toon, wij hopen dat we nog vele jaren van

jouw enthousiasme, passie en gulle lach mogen genieten!

SC Elshout dames 1

Vrouwen 1.

Zaterdag 26 augustus vierden de voetbaldames van SC

Elshout het tienjarig jubileum van het eerste elftal. In

2007 komt een aantal meiden met het idee te gaan

voetballen. Een trainer voor dit elftal was zo gevonden, na

8 jaar actief te zijn geweest bij de mannenselectie van SC

Elshout was Toon Kuijpers klaar om een vrouwenelftal

onder zijn hoede te nemen. De eerste jaren zelfs in de

dubbelrol van trainen en coach.

Later werd het trainerschap

overgedragen maar Toon bleef als

coach het hart van de technische

staf. Toon heeft in zijn carrière

zelden een wedstrijd gemist.

Vakanties, familiedagen en

weekendjes weg konden alleen

plaatsvinden als er niet gevoetbald

hoefde te worden. Afgelopen

zaterdag werd dit tienjarige

jubileum groots gevierd. Overdag

een toernooi met alle damesteams

uit de gemeente Heusden. De avond

is uiteraard afgesloten met een

gezellige feestavond. Toon Kuijpers

is die avond in het zonnetje gezet

door zijn dames. Met als kers op de

taart uitgeroepen worden tot "Lid

van Verdienste van SC Elshout

Toon Kuijpers benoemd tot lid van verdienste

11

Verjaardagen 
De afdeling voetbal feliciteert de volgende jarige leden

21 september Bart Robben

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 

3 oktober Mike Pulles

5 oktober Marcel van Hulten

7 oktober Bas van den Besselaar

8 oktober Tim Waarts

11 oktober Jenny Vermeer

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 Noije

18 oktober Ellen de Vaan

19 oktober Henri Klijn

20 oktober Mike van Drunen

20 oktober Jordy Smits

23 oktober Ruben van Alphen

25 oktober Maarten Schoenmakers

26 oktober Jurgen Klerks

26 oktober Brit van der Sterren

27 oktober Joep Musters

30 oktober Sven Brok

30 oktober Gerard de Man 
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Jeugdtoto 2017

Op Vrijdag 6 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.

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.

Het verloop van de laatste 4 jaren ziet u hieronder vermeld. 

2016 2015 2014 2013

1e week 1.326,00 1.261,90 1.395,50 1.439,00

2e week 1.390,50 1.230,60 1.417,00 1.569,90

3e week 1.440,50 1.198,20 1.365,80 1.524,00

4e week 1.425,00 1.250,90 1.441,00 1.586,20

5e week 1.487,30 1.278,00 1.434,50 1.517,00

6e week 1.456,70 1.220,00 1.441,80 1.506,00
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wel spelen in hun tactiek maar de uitvoering was soms

rommelig. Na een keurige goal van Joris waren we bijna

aan de rust toen aanvoerder Job Simons zich verkeek en

een val maakte op het kunstgras met een zwaar

gekneusde pols tot gevolg. Na rust met het inbrengen van

Edgar en Thomas was Elshout iets meer voetballend in

het spel. Dave besloot op te stormen en schoot de 0-2

vol in de goal. (Kan zijn grote broer nog iets van leren! ;))

Na deze 0-2 was het een walk over en dit resulteerde in

de 0-3 van Charlie, 0-4 eigen goal en 0-5 van Charlie. Na

de 1-5 was het slotakkoord voor Edgar die de 1-6

maakte. Het is goed te zien dat er gezonde concurrentie

is op bepaalde posities! @aanvoerder Job, namens het

hele team veel beterschap en vanavond de biertjes met

de vertrouwde linker drinken!

Elshout A1 - RWB A2 6-0 
Seizoen A1 lijkt al geslaagd na wereldgoal. Een nieuw

seizoen bij de A1 van Elshout. Enkele B spelers zijn

overgekomen, Bo is overgekomen van HHC en Tom V is

weer begonnen met voetballen na zijn sabbatical. Na 4

trainingen was RWB de eerste tegenstander voor de

beker. Na de gebruikelijjke jel konden we op veld 2

aftrappen. Onder toeziend ook van vele toeschouwers

was het Job Simons die na 5 minuten de bal vol in de

bovenhoek schoot. Missie voor dit seizoen geslaagd! De

2-0 was van de nieuwe aanvoerder Edgar en Johan schoot

ons voor rust naar 3-0. Toen Thomas de 4-0 maakte via

een penalty was de wedstrijd wel gespeeld. In de tweede

helft 5 wissels aan de kant van Elshout. Het debuut van

Tom en Bo. We speelde de wedstrijd goed uit en via Cas

(2x) werd de uitslag naar 6-0 gebracht. Het is goed te

zien dat er veel mensen zijn komen kijken naar de nieuwe

A1.

RKDVC 8 - SC Elshout 3 5-1 
Na de nacht van de 80 mochten we tegen de buren van

DVC aantreden. Net op tijd had onze verslapen Willem

de shirts in de kleedkamer liggen en konden we starten.

Het begin was aardig, we zaten er kort op en af en toe

werd er aardig getikt. Totdat Kafke het op z'n heupen

kreeg, door de verdediging van Elshout slalomde en de 1-

0 scoorde. Elshout liet het er niet bij zitten en ging op

jacht naar de gelijkmaker. Helaas had de scheids niet door

dat hij een bekerwedstrijd in de categorie B floot. Ten 1e

is een doorgebroken speler neerhalen, terwijl er geen

medespelers meer achter je staan, direct rood. Dus niet.

Terwijl de keeper zijn handschoenen al uit deed, kreeg hij

geel en mocht hij in tegenstelling tot Artikel 6 blijven

staan. En dan zul je zien dat de keeper daarna prachtig

redt op een mooi schot van de Heeb. In de rust kwam de

scheids terug op zijn beslissing en moest de keeper de

eerste 10 minuten naar de kant. Ondanks het overtal

scoorde DVC de 2-0. Hierna liep DVC te makkelijk uit

naar 5-0. Elshout liep te ver naar voren, maar er moet

ook teruggeschakeld worden. Na goed voorbereidend

werk van Carlo zorgde Jorne voor de eretreffer. We

moeten volgende week het spel van de 1e helft proberen

aanhouden. Dan kunnen het nog veel tegenstanders

moeilijk maken.

HHC 4 - SC Elshout 3 6-1 
Met onze kampioenencoach Jos weer terug in de

gelederen, traden we aan tegen HHC 4. Die waren vorig

seizoen 2x afgedroogd door het 2e, maar tussen het 2e

en 3e van ons zit wel enig kwaliteitsverschil, bleek

vandaag. HHC was voetballend iets beter, maar Elshout

ging de eerste helft aardig mee. Na 18 minuten viel de 0-

1. Elshout kreeg hierna enkele kansen, maar de

gelijkmaker bleef achterwege. Sterker, HHC verdubbelde

de voorsprong. Na rust kwam Elshout sterk uit de

kleedkamer. Carlo bracht de spanning terug en Elshout

ging op jacht naar meer. Helaas viel de treffer ongelukkig

aan de andere kant. Daarna werd er te veel naar voren

gespeeld en was de omschakeling naar achter

onvoldoende. Het veld werd hierdoor te groot. HHC

profiteerde hier optimaal van en vergrootte de

voorsprong naar een geflatteerde 1-6. Veel verbeter-

punten gezien. Volgende wedstrijd tegen DVC zal het

anders moeten. Gelukkig blijft de sfeer goed en dat

moeten we blijven behouden.

Nemelaer A2 - Elshout A1 1-6 
Na een overwinning op RWB een oefenpot tegen

Nemelaer A2 in Haaren. Nadat we aandachtig

toeschouwers waren bij de MA1 gingen we vol goede

moet tegen Nemelaer een potje oefenen. Na een

onwennig begin waarbij nemelaer gevaarlijker was dan

Elshout was het vooral aftasten geblazen. Elshout wilde

Verslagen
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Oproep aan alle leden van SC Elshout OMNI.
SPEK DE CLUBKASACTIE VAN DE RABOBANK

Ook dit jaar doen we met SC Elshout mee aan de “spek de clubkas” actie van de Rabobank.

Hiervoor moeten we weer proberen zo veel mogelijk stemmen te krijgen op onze club. Hoe

meer stemmen hoe meer sponsorgeld er aan naar onze club gaat. Vorig jaar hebben we het

prachtige bedrag van ruim €1200,- binnen gehaald.

Hoe werkt het:
Om te kunnen stemmen moet je lid zijn van 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. Alle leden van Rabobank de Langstraat (als je woont in Drunen, Waalwijk, Loon

op Zand, Kaatsheuvel, Waspik en Sprang-Capelle) ontvangen van de Rabobank een brief of mail

met hierin een persoonlijke stemcode. Je kunt dan 5 stemmen uitbrengen, waarvan 2 op

dezelfde vereniging. Stemmen kan dan via de website van de Rabobank in de periode van 3 tot

en met 17 oktober.

Dus stem op SC Elshout tussen 3 en 17 oktober.

De PR commissie



Ed al zolang een diploma heeft, dat wij het niet meer

weten, maar hij nog altijd bereid is om allerlei wedstrijden

te fluiten.

Ik vind dit wel een applausje waard, maar zie tevens ook

de noodzaak ervan in dat er toch jonge scheidsrechters

op moeten gaan staan.

Heren Scheidsrechters DANK JE WEL en we hopen nog

lang van jullie inzet gebruik te kunnen maken.

Lia & Sandra

Zelf pasfoto wijzigen in sportlink
De leden die hun pasfoto willen wijzigen in sportlink

kunnen dat voortaan zelf doen .

Onder de eigen code kan ieder bij zijn eigen account en

daar de adressen en pasfoto’s wijzigen indien dit nodig is. 

Opening sporthal 
Afgelopen zaterdag 9 september is de nieuwe sporthal

geopend met veel show en sportplezier. De opening met

wethouder Hanne van Aart kunnen we geslaagd noemen.

Ook het bar draaien van de nieuwe stichting is goed

verlopen.  We hadden de eerste dag een mooie omzet en

organisatorisch goed gedraaid.  We mogen gerust zeggen

dat we deskundige mensen binnen de 3 clubs hebben die

een bar goed kunnen organiseren en kunnen leiden. 

Op naar de afscheidsreceptie van de burgemeester welke

ook in de kantine van de sporthal gaat plaatsvinden.

19

Nieuwe leden
Na de vakantie zijn de volgende nieuwe leden aangemeld:

- Lot van Bokhoven bij F jeugd 

- Lisa van Engelenbij F jeugd 

- Suzan Atteveld bij recreanten 

Wij wensen jullie allen veel succes bij de club.

DANK JE WEL 
voor alle hulp in de meimaand!!!!!
Aan iedereen die heeft geholpen om de meimaand weer

tot een goed resultaat te brengen. Door jullie inzet

hebben we elke zondag in mei weer vele kopjes koffie en

“Elshouts” worstenbrood kunnen verkopen. Deze extra

verdiensten zijn zeer welkom voor de vereniging. En je

ziet met zijn allen is het een kleine moeite en ook nog

eens gezellig geweest.

Jullie allemaal nogmaals bedankt en tot mei 2018.

Hulde aan onze scheidsrechters !!
ik weet dat ze er niet op zitten te wachten maar ik wil

onze bondscheidsrechters toch even in het zonnetje

zetten. Dat deze personen onmisbaar zijn voor de

wedstrijden die jullie spelen.

John fluit al 30 jaar lang wedstrijden voor onze

vereniging. De laatste 20 jaar vormt hij samen met Albert

een goed koppel. En Albert fluit al 20 jaar vele

wedstrijden voor onze club.

Zo ook Jos al 20 jaar scheidsrechter en nog steeds

regelmatig inzetbaar.

Ludy is inmiddels al 25 jaar in het bezit van het

scheidsrechtersdiploma en steeds vaker zien we Ludy

wedstrijden fluiten.

Van de bestuurstafel in augustus en september 2017 
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Verjaardagen juli-augustus-september

21 september Pleun Klijn

22 september Kim van Logten 

24 september Sanne Knippels

24 september Ingrid de Kort

25 september Josje van Son

28 september Lynn van 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

19 oktober Janne Damen

20 oktober Angeli Lommers

20 oktober Maud Verdijk

20 oktober Maud Klijn

26 oktober Floor Lommers 

28 oktober Maarten van Olffen

31 oktober Lisa Kolmans

31 oktober Kari van der Staak

atletiek fiets penalty stadion wielrennen 

bal goal puk strafschop yoga 

basketbal joggen racket stick zwemmen

doelpunt    mat      rugby    trainingspak 

elftal      net      set      veld 

Puzzel.     Woordzoeker



Heusdenseweg koffie met worstenbrood. Dus beste

mensen, help ons een handje en geef je op bij de leiding.

Wij rekenen op U,

Het bestuur, afdeling gymnastiek

Damesgym sluit seizoen weer goed af
De laatste twee dinsdagen voor de vakantie konden de

dames van de Gym niet in de gymzaal vanwege de

schoolmusical, maar actief, zoals altijd, sprongen ze op de

fiets om een leuke tocht te maken over de Zeedijk en

langs de Maas en via Heusden en Herpt weer terug.

Op de laatste dinsdag stond ook een fietstocht geplant,

maar het weer was ons minder gezind, maar net het

uurtje dat ze gingen, bleek het toch allemaal mee te

vallen. Elly verhoeven had een leuke fietstocht uitgezet.

Allereerst gingen we naar Waalwijk, daar kregen we

allemaal een ijsje. Vervolgens fietsten we via het Hoekske

en de Roestelberg weer richting Drunen om zo weer in

Elshout uit te komen. En dat was maar goed ook want de

eerste druppels begonnen te vallen.

Na afloop waren we deze keer te gast bij Gofie en

Wijnand van Son. Daar werden we getrakteerd op koffie

met gebak, en daarna nog een lekkere borrel natuurlijk.

Helaas was het geen weer om lekker buiten te zitten.

Natuurlijk was er ook weer de uitreiking van het

bloemetje. Die gingen deze keer naar Elly Verhoeven en

Tineke van Baayen voor de beste opkomst. En Petra van

de Hooven en Trudy van Delft ontvingen een bloemetje

voor de nodige pech die ze afgelopen seizoen hebben

gehad.

Uiteraard werd de trainer ook weer in het zonnetje

gezet en bedankt voor zijn inzet het afgelopen seizoen.

Gofie en Wijnand hartelijk bedankt voor jullie

gastvrijheid.

Ondertussen zijn we het nieuwe seizoen weer gestart,

opnieuw met een fietstochtje, want de mussen vielen van

het dak, zo warm was het. Toch konden wel merken dat

de herfst in aantocht is, want het werd al aardig donker

toen we weer in Elshout aankwamen.
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Ophalen oud papier
Beste ouders en dames van de Gym.

Op zaterdag 14 oktober is het weer de beurt aan de

gymnastiekafdeling om oud papier op te halen voor hun

club. 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”. Na afloop

rond 11 uur is er bij de familie Groot aan de

Noteer allemaal alvast in je agenda:

Dinsdag 3 oktober 21.00 uur 
Algemene Ledenvergadering.

Uitnodiging volgt nog per mail.
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Afsluiting seizoen peuters en kleuters
Vrijdag 7 juli hebben we met alle

peuters en kleuters het sportseizoen

al afgesloten. We hebben een

fotospeurtocht door Elshout gehad

en nadat alle foto’s waren gevonden

hebben we met z’n allen nog een

lekker frietje gegeten van Ome Jan.
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Verjaardagen gym
In de maanden oktober feliciteren wij

4 oktober Linn Smits

6 oktober Marie van de Lee

7 oktober Geertje Schwartzmans

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

Deelname Grote Clubactie
Net als vorig jaar doen wij weer mee met de grote clubactie. Vanaf zaterdag 16

september mogen de loten verkocht worden. De loten kosten € 3,- per stuk,

waarvan 80% rechtstreeks naar de club gaat. Vorig jaar hadden we ruim € 500,-

opgehaald, waarvan we mooie gymmaterialen hebben kunnen kopen.

Wij hopen dit jaar dit bedrag te kunnen evenaren en misschien wel te overtreffen!

De extra inkomsten van de Grote Clubactie willen we deze keer gebruiken om

ons 40-jarig jubileum, wat we in 2018 hebben, een feestelijk tintje te kunnen

geven. 

Iedereen die 20 (of meer) loten verkoopt, krijgt van ons twee toegangskaartjes

voor Monkey Town in Waalwijk. Degene die hier niet naartoe willen, krijgen een

bosje bloemen.

Daarnaast heeft de Grote Clubactie ook een 20-loten actie.



Algemeen Bestuur
Voorzitter
Caspar van den Brandt  0416-377726
Secretaris
Albert van der Sanden  0416 377633
Penningmeester
Bertie Wolfs  0416 373045
Overige bestuursleden:
Doroté Moonen 0416 382266
Joost Smits  0416 376210  

Bestuur Voetbal
Voorzitter
Joost Smits  0416 376210  
Secretaris  
Kees van den Hoven  0416 378211
Penningmeester
Jan Klerks  0416 378725
Wedstrijdsecretariaat, hoofd kantine
Jos van den Hoven  0416 379330
Accommodatie, kantinezaken
Gerard Verhoeven  0416 377349
Elftalbegeleiding
Stefan Fleuren  0416-345667 
2e secretaris, elftalbegeleiding 
en beheer installaties  
Jan Willem van Bokhoven  073 5185901
Jeugdzaken
Fried Smits  0416 377570

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

Bestuur handbal
Voorzitter
Albert van der Sanden  0416 377633
Secretaris
Henriëtte van Noort  0416 377382
Penningmeester
Ed van Delft 06 33773282
Wedstrijdsecretaris
Wendy van Hulten  0416 377508
Jeugdbestuurslid
Jeanne de Man  0416 373956
Scheidsrechterzaken:
Lia Pulles  06 12092877
Technische Zaken:
Gerard de Wit  0416 377574

Bestuur gymnastiek
Voorzitter
Doroté Moonen 0416 382266
Secretaris
Helen Schwartzmans 06-45532222
Penningmeester
Patricia Wolfs  0416 379767
Overige bestuursleden:
vacature

Commissie tennis
Anneke Klijn  0416 377388  Maria Jehoel  0416 373422

INFORMATIENUMMERS
Sportpark “Den Donk”

Dekkerseweg Elshout

Tel. 0416 374458

Contributiebetaling gymnastiek
Regiobank: 

NL16RBRB0655237364

Contributiebetaling handbal:
Regiobank:  

NL38 RBRB0655237356

Contributiebetaling tennis:
Regiobank: 

NL02RBRB0692413545

Contributiebetaling voetbal:
Regiobank: 

NL25RBRB0658621726
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