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Algemeen Bestuur
Een nieuw sportseizoen is weer begonnen! Uitgerust en

met “honger naar de bal” kan de energie weer richting de

sport gaan stromen. De sportmaatjes zijn weer

opgezocht en de 1ste lachspieroefeningen zijn als

warming-up uitgevoerd. Lekker bijkletsen en sterke

verhalen van de vakantieperiode vullen de kleedkamers

en de kantine. De spieren zijn nog wat onwillig terwijl het

hoofd al veel meer wil. Vroege blessures liggen op de loer.

Blessures die de sportbeleving flink kunnen temperen. 

Is het jullie opgevallen dat het sportpark er weer zo

fantastisch bij ligt? Dat komt niet uit zich zelf! Dat komt

door een fijne en goede samenwerking tussen de

groenvoorziening van de gemeente Heusden en de

fantastische vrijwilligers van onze sportclub. Vrijwilligers

die het sportpark op-en-top houden. Ook de

(verouderde) kleedlokalen en de kantine zien er ook

weer fris en schoon uit. Compliment ook voor deze

super-vrijwilligers!

Hoelang moeten we nog gebruik maken van de huidige

accommodatie ….? De werkgroep “nieuwe

sportaccommodatie” is fanatiek bezig en maakt elke

maand weer mooie vorderingen. In deze fase zien we

daar aan de buitenkant nog niets van maar achter de

schermen wordt er hard gewerkt en is er veel en

constructief overleg met de gemeente Heusden. We

zullen echt nog een poos geduld moeten hebben alvorens

we gebruik kunnen gaan maken van een nieuwe

kleedaccommodatie en kantine maar we hebben er alle

vertrouwen in dat we dit kunnen gaan realiseren.

Ik wens namens het Algemeen Bestuur van de omni SC

Elshout iedereen een fijn, blessurevrij en sportief nieuw

sportseizoen toe!

Caspar van den Brandt,

Voorzitter omni SC Elshout.
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q De jaarvergadering is overigens op 22 oktober, een

bijzondere dit keer want het is de 50 ste. Tijdens de

jaarvergadering wordt er ook bijgepraat over de

status nieuwbouw. De uitnodigingen krijgt u nog.

q De Miky van Dommelentrofee is al op 19

september.

q Een ander punt van

aandacht is het

drugs- en alcohol-

beleid. Alcohol is op

zich duidelijk, onder

de 18 niet, de

handhaving is lastiger

maar wordt aanmer-

kelijk strenger ge-

controleerd. We zijn

gewaarschuwd, we

moeten wel, de

boetes zijn niet mis. Het gebruik van drugs is

lastiger, we zijn druk bezig met de Heusdense

verenigingen en de beleidmakers van de gemeente

om te kijken wat voor beleidsmaatregelen we

gezamenlijk kunnen opstellen. Duidelijk is wel dat

gebruik van, op het sportpark en tijdens

wedstrijden, niet toegestaan wordt ! U bent

gewaarschuwd.

q Als laatste wens ik u allen een zeer sportief en

succesvol seizoen toe.

Maak er iets moois van.

Groetjes, Frie

Van de bestuurstafel (september 2019)
q We zijn weer begonnen, de vakanties zijn achter de

rug en we staan voor een nieuwe uitdaging van

seizoen 2019/2020. Aan de velden en de

accommodatie kan het niet liggen want die liggen er

weer perfect bij.

q Denken jullie ook nog wel eens terug aan al die

mooie activiteiten rondom ons 50 jarig bestaan ? Ik

wel, ik smul nog steeds van al die herinneringen. Er

komt overigens nog een mooie  film van ons

jubileum. Tevens zijn er nog steeds jubileumboeken

en retroshirts te koop. 

q Een noviteit binnen de afdeling voetbal is de start

van, let wel, 2 teams die 7 tegen 7 gaan spelen.

Voorwaarde is wel dat ze 35+ moeten zijn. Hiermee

zijn ook weer enkele “oude“ leden actief geworden

en daarmee worden er bij ons op het sportpark af

en toe op vrijdagavond wedstrijdjes gespeeld.

q Een andere voetbaltak is het walking footbal welke

als demonstratiepartij gespeeld is als voorwedstrijd

van SC Elshout1 tegen oud RKC. Dit is kennelijk

goed bevallen want er wordt bekeken of dit een

vervolg gaat krijgen. Je moet het zo zien dat het

bloed toch blijft kruipen, niet waar!

q Binnen het hoofdbestuur voetbal komt er een

vacature vrij. Jan Willem van Bokhoven zal tijdens de

jaarvergadering niet meer herkiesbaar zijn en we

zijn dus druk op zoek naar een vervanger voor Jan

Willem. Hebt u interesse, op welk gebied dan ook,

om ons bestuur te willen bijstaan, meldt u dan bij mij

dan kunnen we kijken wat er mogelijk is.
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Jeugd
Jeugd Jeugd

Jeugd Uit de jeugdhoek
door de jeugdvoorzitter

Beste allen,

Ik hoop dat iedereen heeft genoten van de

zomervakantie en weer nieuwe energie heeft opgedaan

voor komend voetbalseizoen. Vanuit het bestuur zijn de

noodzakelijke voorbereidingen getroffen, dank hiervoor

aan mijn collega’s. De trainingen zijn inmiddels weer

gestart en ook de eerste (beker)wedstrijden zijn achter

de rug. Teams moeten nog aan elkaar wennen en de

resultaten zijn wisselend, maar het wordt vast weer een

leuk seizoen waarin we gezelligheid en prestaties zo goed

mogelijk proberen te combineren.

Het is mooi om weer een aantal nieuwe (of oude

bekende) gezichten te mogen begroeten op Den Donk,

zowel bij de (met name jongste) spelers als bij het

begeleidend kader. Het is ons gelukkig weer gelukt om

alle teams tijdens trainingen en wedstrijden te laten

begeleiden door voldoende enthousiaste en kundige

vrijwilligers. Als ik praat met clubs om ons heen is dit

absoluut geen vanzelfsprekendheid en is dit iets waar we

binnen SCE met elkaar aan moeten (blijven) werken. In

dat licht is het extra mooi dat een aantal acute

knelpunten zijn opgelost door de flexibiliteit van andere

vrijwilligers. Op een aantal fronten zijn extra handjes

echter erg welkom, bijvoorbeeld voor het draaien van

een dagdeel sportparkdienst op zaterdag of het

begeleiden/fluiten van een jeugdwedstrijd. Dit alles hoeft

zeker niet wekelijks, met een paar hulpmomenten per

jaar zijn we al erg geholpen en worden andere

vrijwilligers ontlast. Laat u horen!

Vanaf deze plek wil ik Luc Dankers bedanken voor het

organiseren van de sportdag de afgelopen jaren. Eerst

vanuit het jeugdbestuur en later als trouw kaderlid, dit

alles in samenwerking met de handbal. Luc heeft recent

aangegeven deze taak over te willen dragen. Het is mooi

dat twee betrokken ouders deze taak vanuit de voetbal

van hem gaan overnemen. 

We bestaan dit jaar 51 jaar en dat gaat qua activiteiten

vanzelfsprekend rustiger zijn dan het afgelopen

jubileumjaar. De ouderavond van de F pupillen is

inmiddels geweest, maar de Sinterklaasviering op

zaterdagochtend 30 november voor onze F pupillen –

samen met handbal en gym – zit er weer aan te komen.

Dat geldt ook voor de uitreiking van de Miky van

Dommelentrofee op donderdag 19 september; een

moment waarop we als club stilstaan bij het veilig

uitoefen van onze sport, zowel op het veld als vooral de

route naar het veld.

Ik hoop u de komende periode op ons sportpark tegen

te komen, op of langs het veld en in onze gezellige

kantine.

Groet, Marcel
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Aantal wedstrijden: Gescoorde doelpunten

Teamnaam Wedstrijden wedstrijden totaal Voor Voor Totaal: Gemiddeld Plaats

najaar voorjaar najaar voorjaar

SC Elshout JO17-1 9 11 20 56 22 78 3,90 1

SC Elshout JO14-1 11 10 21 30 22 52 2,48 2

SC Elshout JO16-1 11 12 23 15 26 41 1,78 3

SC Elshout JO19-1 11 10 21 11 21 32 1,52 4

de Graafschap 12 14 26 125 123 248 9,54 1

SC Elshout JO12-1 11 11 22 88 39 127 5,77 2

SC Elshout JO10-1 10 10 20 55 53 108 5,40 3

SC Elshout JO11-1 11 11 22 40 53 93 4,23 4

SC Elshout 2 22 22 63 63 2,86 1

SC Elshout 1 26 26 65 65 2,50 2

SC Elshout 4 20 20 38 38 1,90 3

SC Elshout 5 20 20 35 35 1,75 4

SC Elshout 3 22 22 35 35 1,59 5

SC Elshout Vrouwen 1 16 16 15 15 0,94 6

SC Elshout Vrouwen 2 16 16 7 7 0,44 7

7

Walking Football
De geweldige viering van het 50-jarig jubileum van onze

club is al weer 3 maanden geleden. Onderdeel daarvan

was een walking footballwedstrijd van S.C. Elshout tegen

de old stars van RKC. Was het aanvankelijk niet makkelijk

om hiervoor een team op de been te krijgen, uiteindelijk

hadden we toch een team van een 12-tal voetballers. Wij

willen hier graag een vervolg aan geven.

Bij voldoende belangstelling willen we 1 x per week gaan

trainen op donderdagavond van 20.30 – 21.30 uur. Na

een tijdje is het dan misschien mogelijk om een

wedstrijdje te organiseren. 2 belangrijke principes van het

walking football zijn: geen lichamelijk contact en niet

rennen.

Leeftijd – bij het 50-jarig bestaan was dat nog 60 jaar – is

niet zo belangrijk. Het gaat ons meer om het bewegen en

het sociale karakter.

Is je interesse gewekt, stuur dan een e-mail aan Ad van

den Aker: adendoortje@home.nl

We laten je weten of er zich voldoende mensen hebben

aangemeld (we denken zelf aan 12-14 personen).

Uitreiking Miky van Dommelen-trofee
Op 19 september is weer de jaarlijkse uitreiking van den

Miky van Dommelentrofee gehouden. Onder grote

belangstelling, waaronder ook een grote afvaardiging van

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

weer de trofeeën uitgereikt. Hieronder het totaal

overzicht.
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Beste quizliefhebbers,

Zeg maar (niet) ‘nee!’, dan krijg je er TWEE ….

Ditmaal willen we jullie graag uitnodigen voor de 

2 in 1-QUIZ van S.C. Elshout
Op vrijdagavond 15 november a.s. willen we in de

kantine van S.C. Elshout zowel jullie muziek- als
voetbalkennis gaan testen. Dus twee quizzen voor de

prijs van één. 

Daardoor eren we maar liefst drie winnaars: 

Eén winnaar van de muziekquiz, 

één winnaar van de voetbalquiz 

en ook de winnaar van het combinatieklassement krijgt

een prijs.  

Kortom: de helft van de avond stellen we vragen over

muziek en de andere helft over voetbal. Een gezellig

avondje is ook nu weer 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 dus nog meer voor diversiteit binnen het team en

verzamel een mooi en gezellig team!

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 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 15 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

Verjaardagen 
De afdeling voetbal feliciteert de volgende jarige leden

11 september John Damen

12 september José van Uden

12 september Jorne Winkel

13 september Bram Lommers

15 september Geanne van Dommelen

15 september Luuk van der Aa 

16 september Gilbert de Fijter

17 september Manouk de Wilt

17 september Mick Zeeuwen

21 september Bart Robben

22 september Jeroen van Hulten

22 september Claudia van Spijk

23 september Guus van den Assem

23 september Nik van Mook

23 september Nick Theunissen

25 september Rens van Herpt 

25 september Joeri de Laat 

25 september Luuk van Heesbeen 

26 september Niels van Logten 

28 september Dirk van Oijen

28 september Tijn Damen

1 oktober Thom van Delft 

3 oktober Robin van Hensbergen

7 oktober Bas van den Besselaar

8 oktober Tim Waarts

11 oktober Sven Rozen

11 oktober Jenny Vermeer

12 oktober Ronald van Delft 

14 oktober Ronald van Noije

14 oktober Marco van Haaren

15 oktober Teun Jansen

15 oktober Justin Musters

16 oktober Jan Klerks

16 oktober Luc van den Aker 

17 oktober Pauline van der Lee

18 oktober Ellen de Vaan

19 oktober Henri Klijn

20 oktober Jordy Smits

20 oktober Mike van Drunen

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 Gerard de Man 

30 oktober Sven Brok
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Jeugdtoto 2019

Op Vrijdag 4 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.

2018 2017 2016 2015

1e week 1.455,00 1.361,50 1.326,00 1.261,90

2e week 1.416,50 1.431,50 1.390,50 1.230,60

3e week 1.457,40 1.366,50 1.440,50 1.198,20

4e week 1.472,30 1.430,80 1.425,00 1.250,90

5e week 1.459,00 1.433,40 1.487,30 1.278,00

6e week 1.529,80 1.513,50 1.456,70 1.220,00



12



Oproep aan alle leden van SC Elshout OMNI.
Rabo clubsupportactie van de Rabobank

Ook dit jaar doen we met SC Elshout mee aan de “Rabo

clubsupport” 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 €1300 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 27 september tot en met 13

oktober. Denk bij het uitbrengen van de stemmen

ook aan de andere Elshoutse verenigingen die meedoen.

Dus stem op SC Elshout tussen 27 september en
13 oktober..

De PR commissie

13

Kleurplaat
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Van de bestuurstafel (september 2019)
Instuif
Binnenkort houden we weer een instuif voor de jeugd,

dus houd de mailing goed bij.

Sponsorclics
Sinds ruim een jaar hebben we sponsorclics op de site

staan. Maar wat is dat nou ?????????

Sponsorclics is een organisatie die een kleine vergoeding

geeft aan clubs die spullen bestellen met internet via de

button van sponsorclics.

Op onze site is een button geplaatst en als je daar op

klikt dan krijg je allerlei bedrijven te zien waar je iets kunt

bestellen. Wij als club en sponsorclics kunnen niet zien

wie of wat er besteld wordt, maar wij krijgen een klein

percentage van jullie bestelling. Afgelopen jaar heeft het

ongeveer € 50,= opgebracht. Het is niet veel maar het

moet nog goed bekend worden en het is even wennen.

Je bestelt je dingen gewoon bij alle grote organisaties

alsof je het rechtstreeks bestelt, maar dan via de site en

de speciale button (foto).

Probeer het eens en als club zijn we er blij mee.

Seizoensopening
Door de drukke agenda van het 50-jarig bestaan van de

afdeling voetbal waren er geen dagen meer over om onze

seizoenafsluiting te houden. Dus hebben we een opening

gehouden en dat liep goed.

Van de jeugd hadden zich 20 leden aangemeld en ze

hebben wedstrijdjes gehouden op het beachveld vanaf

16.00 uur. Nadien stond de barbecue klaar en konden ze

aanschuiven. Van de senioren hadden zich ruim 40

mensen zich aangemeld en ook zij deden mee met de

barbecue. Daarnaast waren er ook nog mensen die

alleen voor de lekkere barbecue kwamen van Orange

Counter Lia Pulles. In totaal zijn ca. 80 mensen

gekomen. De dames van het AC hadden goede muziek

samengesteld en er werd zelfs gedanst op de stoep

onder de tent. Het weer was geweldig goed en na een

lange avond ging de kantine precies op tijd dicht want

sommige hadden echt geen dorst meer.

We bedanken het AC voor hun goede organisatie:

Chapeau.

Jaarvergadering 23 september 2019 
Op maandag 23 september hebben we weer de

jaarvergadering en iedereen heeft de agenda al gehad.

Ook ouders van de jeugd zijn van harte welkom en we

hopen dat er weer een goede opkomst is. We starten om

20.30 uur in de kantine op het sportpark en hopen om

22.00 uur klaar te zijn.

PR Commissie
Sinds kort hebben we een nieuw lid in de PR commissie.

Eefje Groenendaal is toegetreden en we wensen haar

veel succes met deze job binnen SC Elshout Handbal. 

15
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om de lol, waarin we met z’n allen ruim geslaagd waren

dus voor ons was het een top wedstrijd.

september 2019, EHV DS1 – Elshout DS1 veld
Alweer onze tweede wedstrijd van het seizoen, de eerste

was ik verhinderd dus heb ik ook geen verslagje kunnen

maken. De dames zijn samen naar Panningen gegaan en

hebben het super zelf geregeld. Fijn dames dat jullie ook

zonder een coach gewoon kunnen spelen door het

onderling op te pakken!

We moesten verzamelen om 10.10 uur op

zondagmorgen, voor sommigen iets te vroeg want er

moest iemand uit bed gehaald worden. Gezien de filmpjes

van de nacht (eigenlijk paar uurtjes) daarvoor hadden we

al besloten dat ze maar beter mee kon rijden in plaats van

zelf rijden, dus dat was al snel geregeld. Via haar

schoonzus werd ze wakker gemaakt, die maakte ook de

deur open zodat de ene haar tas kon pakken, de andere

een boterham kon smeren en de rest daarbij kon

aanmoedigen en assisteren. Uiteindelijk konden we met

een minuut of 10 vertraging toch vertrekken richting

Eindhoven.

Bij het complex aangekomen viel een fel gekleurde

sporthal op tussen de voetbalvelden. Dus snel naar

binnen om om te kleden. In de hal stonden mensen te

wachten en die riepen lachend ahaa daar is de

tegenpartij….. De dames gingen omkleden en ik liep de

hal in, buiten waren geen velden dus het zal wel binnen

zijn was de gedachte. In de hal was niemand en het licht

was nog uit, best vreemd omdat we toch aan de

late kant waren. Opeens word ik gebeld door

Imke: “We moeten ergens anders spelen, kom je

ook naar buiten?” haha, bleek dat we voorbij 17

Verslagen dames 1 (veld)
10-09-2019 Elshout DS1 – Blauw Wit DS1 

Een wedstrijd op dinsdagavond, een inhaalwedstrijd
vandaar deze dag. Omdat we om 20.30 uur konden
starten (er waren nog trainingen buiten vooraf),
hebben we dus met kunstlicht gespeeld. 

Blauw Wit heeft gewonnen van

onze tegenstander van zondag,

waar wij ruim van verloren

hadden dus het beloofde weer

een moeilijke pot te worden. Met

scheids Albert en Wendy als

veldwacht maar ook optredend

als barvrouw voor de (vele)

toeschouwers van de tegenpartij,

waren de voorbereidingen prima

gedaan in elk geval. 

Iedereen verscheen fris op het

sportpark (voordeel van een

doordeweekse avond) een

enkeling wel na een vergeefs

bezoek aan de sporthal, waar

verder niemand bleek te zijn,

maar ze was er wel! Gitte zit al

helemaal bij ons in het systeem,

een welkome aanvulling in onze basis! Vandaag hadden we

nog een nieuwe speelster uit DS2, Maureen gaat het weer

proberen na haar bovenbeenbreuk, langzaam opbouwen

was het advies, dus dat past precies in ons team. Welkom

Maureen nu ook bij de wedstrijden! 

Omdat we vorige keer (net voor de vakantie) ruim

verloren hadden, 42-2 was het geworden in Den Bosch,

begonnen we meteen met de belangrijke strategie: zolang

je de bal in het team houdt, dan kan de tegenstander niet

scoren! 

Het ongelooflijke gebeurde na het startsein, we scoorden

meteen dus stonden voor!!! Blauw Wit was even

overdonderd door de mooie goal van Anne vanuit de

hoek. Na zo’n 4 á 5 minuten spelen kwamen ze op stoom

en scoorden de 1-1. We speelden een puike wedstrijd

met heel veel goede momenten, ik zag zelfs wisseltjes en

vele doelpogingen. Helaas was de tegenpartij voorzien

van een goede keeper, wat het scoren erg moeilijk

maakte, maar de goede lijnen waren er in elk geval. 

Blauw wit (in dit geval Groen, Blauw, Wit omdat ze onze

groene hesjes aan moesten) kon vooral scoren met break

outs, waar we weinig aan in te brengen hadden. Ondanks

de goede inzet tijdens het teruglopen voor de

verdediging. Al met al een fijne wedstrijd met vele goede

momenten en een gezellige tegenstander. De eindstand

3-22 was een stuk beter dan de vorige keer zeker tegen

deze sterke tegenstander. Uiteraard gaat het ons vooral
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de sporthal nog 400 meter moesten doorlopen naar het

‘eigen terrein’ van EHV. Dus in een soort van optocht

richting de tegenstanders die al ongeduldig stonden te

wachten. De scheids sprak me aan, jullie zijn veel te laat

we hadden al bezig moeten zijn, ja sorry, we zaten in de

sporthal en niemand zei dat we fout zaten. De

mensen in de hal bleken op een voetbalteam te

wachten in plaats van op ons bleek toen ook.

Snel wat warm gelopen en in gegooid, Imke was

vandaag de keeper, daarna konden we van start. We

gingen niet echt lekker in de eerste 5 minuten, we

stonden toen met 6-0 achter. Daarna gingen we

toch een stuk beter spelen en de slogan “zolang wij

de bal hebben, kan de tegenstander niet scoren”

namen we uiterst serieus. Ik heb diverse mooie

acties gezien en daaruit ook mooie doelpunten dus

dat was genieten langs de kant. De scheids was niet

zo sterk. Hij maakte (aan beide zijden) geregeld

vreemde beslissingen maar ja, we waren blij dat er

iemand wilde fluiten natuurlijk! De tweede helft

werd het doel verdedigd door Judith, ja we hebben

keepers genoeg!! De bewegingen waren mooi, de

effecitiviteit iets minder, de tegenstanders

scoorden er lustig op los.

Toen iemand bij ons de opmerking maakt “het lijkt

wel dat ze tijdens de vakantie hard gelopen of door

getraind hebben” kwamen er hele rare gezichten

en opmerkingen zoals

“ja wat dacht je dan, dat

we anders nu nog

mochten spelen” terug.

Haha, iets andere

instelling van het team

zeg maar.

We behaalden een

speciale eindstand die

we daarom ook voor

deze keer in een

speciale taal vermelden

“cincuenta contra

trece”. We hebben

lekker gespeeld bij een

lekker weertje dus dat

was prima!

Omdat het ondertus-

sen rond enen was

moest er nog wel

gegeten worden, dus op

de terugweg nog even

langs de Mac om de

inwendige mens te

versterken. Al met al

wederom een enerverende maar vooral onderling

gezellige wedstrijd. 

Hans.



19

Zeeland complimenten gekregen over ons spel. Na een

kleine pauze moesten we aantreden tegen HC Zeeland.

Wedstrijd begon stroef en de tegenpartij stond al snel op

voorsprong. Dit hebben we geneutraliseerd en daarna

zijn we de voorsprong gaan uitbouwen. Maar na de 1ste

zinderende wedstrijd was het wel op. De tegenstandsters

kwamen goed terug tot 1 punt verschil. Even de rug

gerecht en met 14-12 gewonnen. Dit is karakter en team

mentaliteit die onze dames hebben laten zien, want ze

zaten er echt doorheen. Heel knap gedaan meiden. 👍🥳

Oefenpartij Dames 1 tegen Heerle 

Verslagje oefenpartij Heerle DS1 ( hoofdklasse)
en de organiserende vereniging HC Zeeland DS1
(2de klasse). De ochtend begon met vertraging. Een

slaapkopje. Een paar feestdames die nog last hadden van

het uitbundige feesten, waarvan eentje wel 20 biertjes op

had en een friet speciaal met een vrouwelijke benaming.

Verder allemaal fit. 1ste wedstrijd tegen de dames van

Heerle die we op hoog tempo hebben gespeeld. Van begin

af aan op voorsprong gestaan en niet meer afgegeven. De

wedstrijd gecontroleerd uitgespeeld met als eindstand

21-18 voor ons 🥳. Van de scheidsrechter en trainers HC

7 september Imke van Hensbergen

7 september Sanne van Rooij

10 september Jorrit Klerks

12 september Jose van Uden

13 september Gerdine van de Aa 

15 september Martine van Drunen 

17 september Marloes Rombouts

19 september Carlijn Brokx

24 september Sanne Knippels

24 september Ingrid de Kort

28 september Lynn van Oorschot

30 september Annemiek Rombouts

2 oktober Gerrie Couwenberg

3 oktober Ilse van Delft

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

22 oktober Liv van der Hoop

26 oktober Floor Lommers 

31 oktober Lisa Kolmans

31 oktober Iza van Delft

31 oktober Anne Kolmans

Verjaardagen september-oktober



Ophalen oud papier
Beste ouders en dames van de Gym.

Op zaterdag 12 oktober is het weer de beurt aan de

gymnastiekafdeling om oud papier op te halen voor hun

club. Het afgelopen jaar hebben een aantal van jullie dan

ook de handen uit de mouwen gestoken, wat resulteerde

in een mooi bedrag voor de club, onze dank daarvoor.

Ook nu hebben we weer wat helpende handen nodig, om

ons een paar uurtjes te helpen, bovendien is het ook nog

eens gezond, frisse buitenlucht en flink wat beweging. 

We starten om 9.00 bij Cafe “In den Gekroonden Hoed”

en na afloop zo rond 11.00 uur is er een kopje 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.
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Dames Gymnastiek sluiten seizoen goed af

Verjaardagen gym
In de maanden september-oktober feliciteren wij

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

20 september Zoë van Venrooij

25 september Hanne van Hoften

4 oktober Linn Smits

7 oktober Geertje Schwartzmans

30 oktober Felin Knippels

Door de musical van de basisschool en te warme

zomeravonden is er de laatste 3 dinsdagen geen gym

geweest in de gymzaal, maar werd besloten om toch de

conditie op pijl te houden, met een pittig fietstochtje. De

temperatuur was behoorlijk aan de hoge kant maar dat

mocht een groot aantal dames niet deren. En natuurlijk

kun je onder het fietsen ook lekker kletsen.

Op dinsdag 2 juli j.l. was het de laatste avond voor het

zomerreces, en zo als gebruikelijk staat er dan ook een

fietstocht met afsluitende borrel op het programma, er

was weer een mooie tocht uitgezet, die ging naar Oud-

Heusden, via de Oosters naar Herpt, vervolgens naar

Hedikhuizen om daar bij het fort een korte pauze te

houden.

Vervolgens ging de tocht weer verder door het

Herptsveld richting Elshout, alwaar we welkom waren bij

Doortje en Ad van den Aker. We begonnen in de tuin met

heerlijke koffie en gebak, maar na een tijdje koelde het

toch behoorlijk af, en ging het gezelschap naar binnen.

Toon werd maar weer eens bedankt voor zijn inzet, en

ontving een klussersbon en een boek met 1001

uitstapjes. Dat kan hij de komende tijd goed gebruiken nu

hij met pensioen gaat

Ook het opkomstenklassement werd deze avond weer

bekend gemaakt. De opkomst bij de damesgym is zeer

hoog te noemen. Van de 20 leden komen er gemiddeld 16

opdraven. En natuurlijk is José Groot weer de winnaar,

maar ja ze moet ook altijd mee van Toon, vandaar!

Voor Annemiek was er nog een leuk presentje omdat ze

toch probeert altijd te komen, dit jaar een aantal keren

verstek heeft moeten laten gaan.

Het bleef nog lang gezellig bij de familie van den Aker, die

ook zorgde voor een lekker drankje en de nodige hapjes.

Ondertussen is de vakantie alweer voorbij en zijn de

dames al weer enkele weken in actie. Zij het dat het 27

augustus ook weer bloedheet was en men besloot om

toch maar weer de fiets te pakken.

Het was weer een gezellige boel op de slotdag van de gym



SC Elshout Gymnastiek

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 ledenvergadering.

Deze vergadering wordt gehouden in de kantine van het clubgebouw op:

Dinsdag 24 september aanvang 21.00 uur

AGENDA:

1. Opening

2. Presentielijst

3. Notulen vorige vergadering 2018

4. Jaarverslag

5. Verslag algemeen bestuur

6. Bestuursverkiezing / Zitting commissies

7. Financieel verslag

- Verslag kascommissie

- Verkiezing nieuwe kascommissie

- Begroting 2019/2020

8. Mededelingen

9. Rondvraag

10. Sluiting
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Deelname Grote Clubactie

Net als vorig jaar doen wij weer mee met de grote clubactie. Vanaf zaterdag 14 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 het seizoen leuk te

kunnen afsluiten en eventueel nog nieuw lesmateriaal aan te schaffen. 

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 ontvangt de verkoper als hij of zij 20 of meer loten heeft verkocht een voucher voor een

gratis entreekaart voor Bobbejaanland, Optisport, Snowworld of Krazy Kangaroo. Ook ontvangen ze

een 2e artikel gratis bij masita.com.

Wij hopen dat iedereen weer zijn best gaat doen om zoveel mogelijk loten te verkopen.

Voor meer informatie kun je altijd kijken op de website www.groteclubactie.nl

Veel succes met de verkoop!

Het bestuur rekent op jullie.
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Kantinediensten
Week 40: Kantinedienst: Jos van den Hoven van zondag 29 sept t/m 5 oktober

Week 41: Kantinedienst: Gerard Verhoeven van zondag 5 t/m 12 oktober

Week 42: Kantinedienst: Albert van der Sanden van zondag 13 t/m 19 oktober

Week 43: Kantinedienst: José van Uden van zondag 20 t/m 26 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 6 oktober Bianca van Dijk Ginger/Els Klerks

maandag 7 oktober

dinsdag 8 oktober

woensdag 9 oktober

donderdag 10 oktober 19.30-eind Els Klerks Harry van de Besselaar

vrijdag 11 oktober

zaterdag 12 oktober Bianca van Dijk Jos van den Hoven

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 13 oktober Jos van den Hoven Ginger

maandag 14 oktober

dinsdag 15 oktober

woensdag 16 oktober

donderdag 17 oktober 19.30-eind Nicole van Hulten Antwan Knippels

vrijdag 18 oktober

zaterdag 19 oktober Marion Verdijk

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 20 oktober Annie van Hulten Ginger

maandag 21 oktober

dinsdag 22 oktober jaarvergadering Annie van Hulten

woensdag 23 oktober

donderdag 24 oktober 19.30-eind Annie van Hulten Geraldine Kwetters

vrijdag 25 oktober

zaterdag 26 oktober Annie van Hulten

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 29 september Bianca van Dijk Els Klerks/Jos vd Hoven

maandag 30 september

dinsdag 1 oktober

woensdag 2 oktober

donderdag 3 oktober 19.30-eind Marinus Muskens Yvonne Smits

vrijdag 4 oktober

zaterdag 5 oktober Bianca van Dijk



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
Fried Smits 06-13736280

Bestuur Voetbal
Voorzitter
Fried Smits 06-13736280
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

Jeugd bestuur voetbal
Voorzitter
Marcel Vrijhoeven      06-41576697
Secretaris en wedstrijdsecretaris
Kees van den Hoven      06-23459820
Penningmeester
Jos van den Hoven        06-12203480
Technisch beleid + notulen
Christ Klerks 06-12603178
Technisch beleid + toernooien
Stan Muskens  06-37142853
Technisch beleid
Berry Kuijpers 06-38132715
Algemeen (o.a. kantine en kleding)
José van Uden  06 – 10608727
Activiteiten en divers
Rene Damen  06-52014687
Jeugdafgevaardigde

Jelle Schoenmakers 06-48085428

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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