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Algemeen Bestuur
Voorjaar ……!

Nu de kou en lange donkere dagen definitief voor een

half jaar verdreven zijn maken veel sporters zich op voor

de seizoensontknoping. Op alle niveaus vallen er de

komende weken beslissingen. De een haalt er zijn of haar

schouders bij op en de ander wil er nog het maximale uit

gaan halen. Zeker als het nog spannend is in de

competitie komen er extra krachten en emoties los om

er nog een extra schepje bovenop te doen! Natuurlijk is

het mooi om te strijden om een kampioenschap en is het

daadwerkelijk behalen van de titel een flink feestje waard!

Maar soms is de vreugde net zo groot of misschien nog

wel groter als er (net) niet gedegradeerd wordt! Ook

dan wordt er gefeest omdat de opluchting heel groot is!

“teleurstelling” en “vreugde” liggen soms dicht bij elkaar

want uiteindelijk kan er maar een de winnaar zijn en

zullen er teams moeten degraderen. “Teleurstelling” en

“vreugde” vormen ieder mens en in dit geval iedere

sporter. Het zijn belangrijke kernwaarden in het leven en

zo geeft deelname aan sport vaak ook weer een

toegevoegde waarde aan het “gewone" leven. Daarom is

het geen “ramp” om te degraderen …. want daar

(kunnen) ook positieve kanten aan zitten. Als de eerste

teleurstelling verwerkt is, wat door relativeren sneller

gaat, zie je vaak dat er op persoonlijk en/of op team

niveau afspraken worden gemaakt hoe het de volgende

keer beter of anders kan worden aangepakt. De

teleurstelling (negatieve ervaring) wordt omgezet in een

nieuw gezamenlijk doel om voor te gaan (positief doel). 

Voorjaar …omgaan met “vreugde” …omgaan met“

teleurstelling” …persoonlijke groei ...wat zijn die sport-

lentekriebels toch mooi ..!  

Caspar van den Brandt

Voorzitter SC Elshout Omni.
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verder in gang te zetten. Vele stappen moeten nog

gezet worden en het zal nog een langdurig traject

worden. Nog 2 tot 3 jaar zal het duren voordat de

nieuwe accommodatie er zal staan. Onze

nieuwbouwcommissie heeft inmiddels versterking

gekregen met Arjan van den Hoven die ervaring

heeft met vergelijkbare bouwprojecten.

q Komende weken zal er tot het 1e weekend van juni

veel gevoetbald worden. Ook doordeweeks zullen

er wedstrijden gespeeld worden waardoor we

wellicht met wat meerdere teams op het

trainingsveld moeten trainen. Ook zal het 2e en 3e

veld er niet beter op worden. Daarnaast zal het

soms lastig zijn voor teams om genoeg vrouw/man

bij elkaar te krijgen maar met onze spirit van het

onderling uithelpen komt dat vanzelf goed.

q Tenslotte heeft onze “cupfighter” Ut Twidde haar

naam recht aangedaan en met een mooie pot van

RKDVC gewonnen. Nu door naar de halve finale van

de beker. Hopelijk kunnen de senioren dit seizoen

de jeugd nadoen en een nieuw hoogtepunt in ons

SC Elshout-bestaan realiseren. 

q Rest ons een ieder veel en blessure-vrij

voetbalplezier toe te wensen.
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Van de bestuurstafel (april 2018)

q Wat is het toch weer heerlijk. Lekker trainen op

donderdag met z’n allen, een pilsje pakken en wat

ouwehoeren en dan op zondag weer met z’n allen

voetballen. We hebben zelfs terrasjesweer gehad

zodat na de wedstrijd met volle teugen genoten kon

worden.

q Regelmatig worden er door de teams punten gepakt

en ons “vlaggeschip” draait lekker bovenin mee. Met

de extra kleedkamers kunnen we ook al onze

speelsters en spelers een fatsoenlijke omkleed-

ruimte bieden. Dank aan de vele vrijwilligers die dit

mogelijk gemaakt hebben. Over top-vrijwilligers

gesproken, Sjaak Moonen stond nog met een mooi

stukske in het “voetbaljournaal” waar hij ons

“clubske” mooi promootte.

q Intussen zijn we ook verder met de organisatie van

het 50 jarig bestaan. Concept data zijn vastgelegd

waarover in het volgende clubblad meer alsmede via

onze site and facebook waarbij we ook het

evenement aan zullen maken zodat je de

ontwikkelingen kan volgen.

q Daarnaast worden de volgende stappen gezet tav de

nieuwe accommodatie. Aangezien de verkiezingen

achter de rug zijn, verwachten we straks met het

nieuwe college om tafel te kunnen zitten om eea

SC Elshout 4 krijgen nieuwe shirts
Het 4e team is voorzien

van nieuwe shirts, gespon-

sord door Herberg In Den

Gekroonden Hoed uit

Elshout. Bij de eerste

thuiswedstrijd van de dit

kalenderjaar zijn de shirts

overhandigd aan het team

in het bijzijn van Roel.

De shirts hebben het 4e

geen windeieren gelegd,

daar het team de eerste

wedstrijd in de nieuwe

shirts gelijk een 4-2

overwinning bezorgde.

Het bestuur van SC

Elshout bedankt “In Den

Gekroonden Hoed” voor

het mogelijk maken het

team met nieuwe shirts te

voorzien.
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Jeugd
Jeugd Jeugd

Jeugd Uit de jeugdhoek
door de jeugdvoorzitter

Eindelijk hebben we de lente kunnen begroeten en zijn

we weer volle bak aan het trainen en wedstrijden aan het

spelen! Door alle afgelastingen is er heel wat in te halen,

waarbij we helaas niet ontkomen aan wedstrijden tijdens

de avonduren. Dit vereist flexibiliteit van spelers en

leiders, maar ook van overig kader (sportparkdienst,

kantinepersoneel) alsmede onze wedstrijdsecretaris die

momenteel overuren draait om alles ingepland te krijgen.

Ondertussen is het jeugdbestuur al volop bezig met de

voorbereiding voor komend seizoen. Zoals bekend is dit

voor een kleine club als SC Elshout altijd een behoorlijke

puzzel. We doen ons uiterste best om tot een

elftalindeling te komen waarbij zowel het belang van de

club is gediend (gevulde elftallen) als individuele wensen

worden gehonoreerd. Helaas is dit niet altijd mogelijk.

Ondanks dat wij begrijpen dat dit tot teleurstellingen kan

leiden, vragen we toch ieders begrip hiervoor.

Ik heb het al eerder benoemd: voetballen kan niet zonder

begeleiding. Voor komend seizoen zijn we hard op zoek

naar mensen die een elftal willen begeleiden, een team

willen trainen of andersoortige ondersteuning willen

bieden. Aarzel niet en meld je aan bij het bestuur.
Ook als je niet iedere week beschikbaar bent kunnen we

je inzet goed gebruiken, bijvoorbeeld door het

combineren van een taak met een andere vrijwilliger die

ook niet wekelijks beschikbaar is. Wordt een actief

onderdeel van onze mooie club!

De jaarlijkse proeftrainingen zijn ook weer begonnen.

Altijd een mooi moment om een nieuwe groep jonge

enthousiaste spelers/speelsters op Den Donk te mogen

ontvangen. Veelal zijn dit kinderen die doorstromen

vanuit onze OMNI partner SC Elshout Gymnastiek, die

de kinderen de eerste motoriek hebben bijgebracht.

Regelmatig lezen we in de kranten over escalaties op het

voetbalveld. Laten ook wij hier als club af en toe bewust

mee bezig zijn. Wat er ook gebeurt, en ook al is er

wellicht sprake van onredelijk gedrag vanuit ‘de andere

kant’, blijf rustig en tel tot 10. Uiteindelijk blijft het een

spelletje, willen we een voorbeeld zijn voor onze jeugd en

hebben we de goede naam van onze club hoog te

houden.

Nog een paar kleine punten:

- Er zijn (bij Jose) weer nieuwe SC Elshout sporttassen

beschikbaar.

- Stan de Jong gaat zijn trainerspapieren halen, succes

Stan! 

- De afgelopen weken hebben we veel extra hulp gehad

van ons lid Charlie Lisay, die zijn schoolstage bij ons

vervult.

- De jaarlijkse sportdag zal plaatsvinden op 18 augustus.

Ik wens iedereen veel succes bij het vervolg van de

competitie en hopelijk kunnen we nog wat kampioenen

huldigen!

Groeten, Marcel
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In het zonnetje: 
Jos van Sluisveld en Jeroen van Hulten
Als club zijn we trots op onze vrijwilligers. Het
wordt veelal als vanzelfsprekend ervaren dat ze er
zijn. Maar zonder deze mensen kan de club niet
bestaan en kan onze jeugd niet sporten. Daarom
zetten we maandelijks een vrijwilliger extra in het
zonnetje.

Al jaren timmeren ze als duo aan de weg en weten ze

menig elftal naar succes te lijden. Ze hebben samen al een

kampioenschap mogen vieren maar weten bovenal met

passie en plezier een team te coachen. Momenteel zijn ze

samen coach van het 3e en proberen ze de jonge garde

de kneepjes van het voetbalballen te leren. 

Hoe ben je bij Sc Elshout belandt?
Jos: Meestal op de fiets.....

Jeroen: Op m'n 6e als f-pupil

Waarom ben je vrijwilliger geworden bij Sc Elshout?
Jos: Als je toentertijd 35 jaar bij een club loopt en 42

bent gaat het allemaal wat moeizamer. Destijds kwam bij

het derde een "vacature" vrij voor leiderschap. Die heb ik

ingevuld en samen met Jeroen ben ik die uitdaging

aangegaan.

Jeroen: Door blessure kon ik helaas niet meer

voetballen, maar om toch bij het team en de club

betrokken te blijven ben ik leider geworden.

Wat heb je allemaal gedaan aan vrijwilligerswerk
voor de club? 
Jos: Ik heb, zoals beschreven, het "oude" derde gedaan.

Toen werd het "nieuwe" derde geformeerd. Vorig jaar heb

ik het tweede gedaan en ben nu weer terug bij het derde.

En met veel plezier.....

Jeroen: Ik ben begonnen als trainer van de f-pupillen,

hierna ben ik trainer geworden van de c-junioren, later

ben ik ook nog lid geweest van de pr-commissie en

uiteindelijk ben ik leider van het 3e geworden.

Wat vind je zo leuk aan het vrijwilligerswerk dat
je doet voor ons clubke? 
Jos: Allereerst ligt, na inmiddels 44 jaar, mijn hart bij

Elshout. Dat moge duidelijk zijn. Daarnaast heb ik door

de jaren heen nogal wat voetbalvriendjes, denk ik,

opgedaan in het Elshoutse. Elke week is het weer een

feest om ons clubke te

bezoeken. Daarnaast vind ik

het geweldig om met de jeugd,

in dit geval vanaf 18 jaar, de

wedstrijden te beleven. De jeugd

heeft de toekomst en sommige nemen de fatsoensregels

wat ruimer......De verhalen van de zaterdag ervoor doet

mijn oren nog weleens klapperen....prachtig.

Jeroen: Pgb dat ik ontvang voor de begeleiding van Jos,

haha. Schrijf dat maar niet op…

Met name de gezelligheid van SC Elshout, de

betrokkenheid van veel leden bij onze mooie club. Het

voelt als een warm bad. Het is elke zondagochtend weer

genieten als ik op de club kom. De sfeer is altijd top!

Wat zijn je leukste ervaringen/anekdotes? 
Jos: Dat zijn er teveel om op te noemen maar hier een

kleine opsomming:

Steevast melden we ons, nu hoeft dat niet meer, bij het

bestuur van de tegenstander als mantelzorgers van het

team.

Het onverwachte kampioenschap van het derde een

aantal jaar geleden. RWB hoefde maar te winnen van

Desk. Wij een puntje achter RWB. Ik ging kijken bij Desk

- RWB en was getuige dat RWB verloor en wij onze

wedstrijd wonnen. In eerste instantie geloofde niemand

mijn bericht dat we kampioen waren. Zelfs niet in Elshout

zelf. Alsof ik grapjes maak.(onk)

Daarnaast het kampioenschap van het tweede vorig

seizoen. De focus was er, we zijn er met z’n allen in gaan

geloven en met resultaat. Kampioen, geweldig.

Jeroen: Kampioenschap van het oude 3e wat totaal

onverwacht/onvoorbereid tot stand kwam. Dat was een

geweldige afsluiting van een prachtig seizoen. Daarnaast

natuurlijk het geouwehoer in de kantine, kleedkamer en

dug-out, daar kan ik nog steeds erg van genieten.

Gelukkig is medeleider Jos wel serieus. 

Wat zou je willen meegeven aan de leden?
Jos: Ben zuinig op ons clubke. We hebben weinig verloop

en we hebben iets moois in Elshout. Daarbij denk ik dat

de club goed in elkaar zit met de mensen op de goede

plaats en misschien nog wel belangrijker, hart voor de

club........net als ik.

Jeroen: Dat de leden inzien wat de vrijwilligers voor onze

club betekenen. Dat leden door vrijwilligers

lekker kunnen voetballen, moeten ze niet als

vanzelfsprekend zien.

Jos en Jeroen, als club zijn we heel blij
met jullie inzet en we hopen elkaar
nog lang tegen te komen!
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team van de Handbaltak uit de strijd, met als ludieke

naam SC Elshout Curling (zouden ze hebben vermoed

dat daarover een vraag gesteld zou worden?). Dit team,

bestaande uit Eefje, Britt, Natasja, Sietze en Jorrit,

behaalde ruim 81% van de punten.

Onze felicitaties richting de prijswinnaars. Sowieso

konden alle teams met een goed gevoel naar huis; er was

een gezellige, sportieve strijd geleverd. 

Bij dezen nogmaals dank aan de helpers achter de bar en

aan Kees voor het meehelpen bij het klaarzetten. 

Zie voor de volledige uitslag www.scelshout.nl.
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Verjaardagen 
De afdeling voetbal feliciteert de volgende jarige leden

20 april Priscilla de Peffer

22 april Bart Schoenmakers

22 april Bert van Heesbeen 

23 april Erik Findhammer

25 april Kyano Bekker

25 april Nick van Falier

26 april Bram van Rooij 

27 april Rens de Kruijf 

28 april Mikay Bekker

28 april Feara Knippels

28 april Annie van Hulten

29 april Cem Gedik

29 april Jeroen van Iersel

30 april Berkaij Aslan

3 mei Gaby van der Heijden

3 mei Leo van Delft 

4 mei Dick van Delft 

4 mei Jody van Noije

5 mei Teun Hendriks

5 mei Bart Jongen

6 mei Roy van Delft 

7 mei Boy Schellekens

8 mei Marit Verhulst

11 mei Wouter Vermeulen

11 mei Sanne Lambrechts

14 mei Rik Klerks

14 mei Christ Klerks

15 mei Piet van Oudenallen

15 mei Bart Banierink

15 mei Mike Adriaanse

16 mei Florian Mulder

16 mei Lars Fleuren

16 mei Gerard Spronk

18 mei Theo Pullen

18 mei Arnoud Kwetters

21 mei Marianne Ossenblok/de Laat

22 mei Mieke van Rooij 

23 mei Meike Klijn

23 mei Hans Klijn 

24 mei Jolanda van Noije

24 mei Wilbert Theunissen

27 mei Kees Mooyman

29 mei Piet Verdijk

Wat een (quiz-)avond …
Op vrijdag 9 maart j.l. barstte de kantine weer eens uit

zijn voegen: het was weer Pubquiz.

Zeven ronden met vele, onderscheidende vragen,

aangevuld met twee tussenronden. De meest

uiteenlopende futiliteiten kwamen langs en er werd

fanatiek gestreden om de eer. 

In de tussenstanden veranderden teams moeiteloos van

plaats, er was geen peil op te trekken wie de winst naar

zich toe zou trekken. Rond half twaalf werd de eindstand

opgemaakt. Op de derde plaats eindigde het team van ‘de

vedettes van het 1e’, bestaande uit Luc, Thom, Stef, Stan

en dé vedette van het 5e: Eric. Nummer 2 werd het

onderwijs-team ‘Vul maar aan, vul maar in, vul maar bij’,

met o.a. Hans van Heist. Als winnaar kwam ditmaal een
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Paaseieren zoeken op het sportpark!
Op zondag 1 april (geen grapje)

was het weer zover: het

paaseieren zoeken op het

sportpark stond op het

programma. Al vroeg was de

paashaas in de weer geweest om

alle 300 + 3 gouden eieren te

verstoppen. Ongeveer 40 kinderen

renden om 11.30uur naar buiten

om ze te zoeken en kwamen na

een tijdje terug met een mandje of

tas vol met gekleurde eieren. 

De gouden eieren zijn gevonden

door Meike Klijn, Robin van

Hemsbergen en Sanne van Rooij. 

De rest van de uitslag is als volgt:

Peuters en kleuters Groep 3 + 4 Groep 5 t/m 8
1. Zoë van Venrooij 1. Willem de Kort 1. Tijn Damen

2. Lynn Smits 2. Renske Klijn 2. Jordy Smits

3. Jip van Hulten 3. Femke Biekens 3. Roan de Jong

Maar 203 eieren zijn teruggevonden, dus als de

voetbalwedstrijden op zaterdag en zondag een

keertje niet zo spannend zijn, kun je altijd nog iets

anders doen…..

Rini van Venrooij bedankt voor het sponsoren
van de cadeautjes en Adri v/d Hoven bedankt
voor de chocolade eieren. 
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Van de bestuurstafel in april 2018 
Nieuwe leden
De afgelopen maand is Pien Klerks lid geworden . We

vinden het leuk dat ze ons komt versterken en wensen

haar veel succes bij handbal.

Kampioen
Op zaterdag 24 maart is ons E1 team kampioen

geworden . Na een dikke vette overwinning met 21-4

konden ze de overwinning gaan vieren. Ze hebben van

Bouwbedrijf Van der Aa een cadeautje gehad, bloemen

gekregen en bij Rini van Venrooij frietjes en snacks

gegeten, waardoor het allemaal weer een feestelijk

kampioenschap is geworden.  

Recreanten in het nieuw
Onze recreanten zijn in het nieuw

gestoken met mooi jacks van Boair en EY.

We bedanken beide sponsors voor de

leuke geste.

De dames zijn ook de shirts gaan dragen

van autobedrijf Moonen omdat deze

overbleven van een team. We wensen de

dames veel succes in deze outfit. 

13



14



15



16



17



18

Pubquiz in de Dillenburcht
Op vrijdag 23 maart werd er voor de eerste keer een

pubquiz gehouden door de 3 gezamelijke huurders van

de sporthal.

Minerva, Avanti en Elshout hebben de handen ineen

geslagen.

De spiksplinternieuwe kantine is tot aan de laatste stoel

gevuld met maar liefst 22 deelnemende teams, een

gezellige drukte ook achter de bar.

Quizmaster van vanavond is, hoe kan het ook anders,

Henry Klijn die samen met compaan Siep Maas ons een

hele leuke en soms erg lastige avond bezorgt.

Allerlei vragen over sport, muziek, politiek en

geschiedenis kwamen voorbij vaak tot wanhoop of

hilariteit van de deelnemers.

Elshout is met 8 teams goed vertegenwoordigd met

fantasie volle namen als. Nico's Bitches, Marjans Bitches,

Rolands Bitches, We weten Niks, Heren Elshout plus,

Subtoppers in concert, The Golden Oldies en Vet he?

Feta?! 

Er was door een aantal deelnemers van deze avond met

verbazing gekeken naar de uitslag van de Pubquiz in de

kantine van Elshout van enkele weken terug. "Hebben

hullie gewonnen???? Dah kan toch niet....!!!"

Maar ondanks alle harde woorden, weddenschappen,

uitdagingen, was ook deze avond de teamprestatie van

"Vet he? Feta" niet bij te benen. De kracht ligt in de

breedte en een goede verdeling

van Kennis.

Maar ook de andere teams, althans

de meesten, scoorden goed. Want

waar er een team de eerste moet

zijn...zo moet er ook een rode

lantaarndrager zijn en dat team

deed deze avond hun naam eer

aan. We gaan er vanuit dat ze

volgende editie een andere naam

kiezen en ons een poepie laten

ruiken.

We willen de organisatie en de

bediening maar natuurlijk ook

Henry en Siep hartelijk bedanken

voor deze fantastische leerzame

stressvolle avond vol bloed zweet

en tranen.

Op naar de volgende editie



10 12 18 9 14 16 13 12 36 140 %

nr. Teamnaam Ronde 1    Ronde 2 Ronde 3Tussenr. 1Ronde 4 Ronde 5 Ronde 6Tussenr. 2 Ronde 7        totalen perc. goed
2 Vet hè, Feta?! 6 10 12 8 8 12 9 12 28,5 105,5 75,4

8 4 bier en 1 43 9 10 13 6 8 9 9,5 12 24 100,5 71,8

9 Heren Elshout plus …. 10 9 9 8 4 12 9 8 28 97 69,3

3 Subtoppersinconcert 6 9 11 7 5 10 7 10 28 93 66,4

1 Rolands Bitches 6 10 13 9 4 9 7,5 8 21,5 88 62,9

18 The Young and The Restless 6 9 12 5 7 9 9 11 18,5 86,5 61,8

5 Gooische vrouwen 2 6 11 7 8 3 9 8,5 12 21,5 86 61,4

20 Marjan's bitches 8 6 10 7 7 8 8,5 10 20,5 85 60,7

6 de Hoekies 7 6 10 5 6 10 9 8 23,5 84,5 60,4

11 The Golden Oldies 7 10 12 3 12 7 8,5 8 13,5 81 57,9

4 Gooische vrouwen 1 6 8 7 5 2 8 9,5 12 23,5 81 57,9

15 JAMBA 6 7 11 5 6 6 8 10 20,5 79,5 56,8

12 Amber-Alert 5 7 10 5 3 9 7 11 21 78 55,7

13 Kwisthetnie 4 8 10 6 2 8 8 10 20 76 54,3

19 Weten we niet 7 8 6 5 6 7 7,5 11 17,5 75 53,6

14 Wil de eigenaar van de zwarte Volkswagen zijn auto verzetten? 7 8 8 6 3 7 6,5 9 17,5 72 51,4

10 1 team 1 taak 5 7 8 6 4 6 6 10 15,5 67,5 48,2

16 High-Five 5 4 4 5 7 8 5,5 8 19,5 66 47,1

21 De Jonge Mannen 4 8 5 6 3 6 3,5 9 19,5 64 45,7

22 Nico's bitches 4 7 9 5 7 6 5 4 16 63 45,0

17 Tena-Lady 5 7 7 2 4 4 7,5 10 15,5 62 44,3

7 We weten niets 5 7 6 4 5 5 5,5 10 12 59,5 42,5

Scorelijst Pubquiz 2018

24-03-2018 E1 kampioen!
Na een super gezellige, goed georganiseerde

pubquiz in de Dillenburgt, waar wij als coaches van

de E1 onze naam “wij weten niets” eer aan hebben

gedaan, was de dag erna de laatste wedstrijd van

onze E1 deze zaalcompetitie. 

Onze meiden hadden alle wedstrijden gewonnen

en wisten dus dat ze kampioen waren. Maar dan

moet de laatste wedstrijd nog wel gespeeld

worden. Tegen Avanti, waar we de vorige wedstrijd

slechts met 2 puntjes verschil van gewonnen

hebben. 

Wat hebben de meiden goed gespeeld vandaag! Er

werd super goed over gespeeld, goed gekeken wie

er vrij stond, gaatjes werden opgezocht, speelsters

aangespeeld, break-outs gelopen, mooie

doelpunten gemaakt, goed verdedigd en…heel

goed gekeept! Iedereen heeft hard gewerkt om

een mooie wedstrijd te spelen: 21-4.

Floor, Lieke, Sandra, Sylke, Yenthe, Maud, Tess, Femke, Yfke

en Imke super goed gedaan!

Na de shout-out, waren er felicitaties van het bestuur en

de sponsor. We willen van der Aa bouwbedrijf heel erg

bedanken voor de superleuke attentie voor de meiden.

En ook het bestuur, dankjewel voor het lekkers en de

bloemen. Als laatste mochten we weer naar cafetaria Rini

van Venrooij, waar de meiden getrakteerd werden op

frietjes met een snack, wat drinken en een ijsje. Rini heel

erg bedankt! Daniek, Fleur en Marja; bedankt voor

jullie aanwezigheid, dat vonden de meiden leuk!

Esther, Yvon en Ingrid 19
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Topfysiotherapie Drunen nodigde SC Elshout handbal uit
voor een blessure preventie avond. 

Verjaardagen april-mei

19 april Cynthia Geelen

22 april Maud Smits

27 april Marielle Klerks

28 april Annie van Hulten 

29 april Kelly Musters

1 mei Yuna van Berkel

1 mei Guusje Verhoeven

5 mei Ilse Kolmans

7 mei Teun Verhoeven

11 mei Gitte van Bladel

12 mei Daniek van Hulten

16 mei Mirjam Klerks

18 mei Brenda Damen Van der Sanden 

20 mei Roland Kop

20 mei Werner van Delft 

26 mei Maureen van Hulten

28 mei Kim van Hulten

29 mei Sharon van Rooij

29 mei Lisa Schoenmakers

30 mei Britt de Bont 

30 mei Dave Thomassen

Karin Schueler:
Onze bedoeling is: om een

presentatie in de praktijk te geven,

om iedereen kennis te laten maken

met ons (dus ook onze locatie).

Daarbij kan iedereen zien waar we

precies zitten en wat we allemaal in

huis hebben. 

Marloes Rombouts:
Ook is het de bedoeling dat we wat

punten naar voren halen over het

rekken/strekken en kracht-

oefeningen. We laten daarvan wat

concrete voorbeelden zien, die

makkelijk in te bouwen zijn, zowel in

de warming-up (individueel) als voor

de trainers om het toe te passen

binnen een training.

In drie sessies zijn de B & C jeugd op

woensdag en De A en Dames

senioren op dinsdag. Het waren

leuke interactieve leerzame avonden voor zowel de

trainers als de coaches.

Er komt nog een vervolgafspraak waarop de Dames

van de Fysio nog uitgebreider kunnen ingaan op de

practische invulling in de training

We willen Ilona, Karin en Marloes hartelijk bedanken voor de
genomen moeite



Vrijdag 6 april hebben de jaarlijkse clubkampioen-

schappen weer plaats gevonden. ’s Morgens hebben de

peuters laten zien wat ze allemaal al kunnen en hebben

hier een diploma en een welverdiende medaille voor

gekregen.

’s Avonds was het de beurt aan de kleuters. Gezien de

grootte en samenstelling van de groep, was deze in drie

kleinere groepen opgesplitst, zodat iedereen met gelijk

gestemden was. Alle kinderen hadden laten zien dat ze de

afgelopen weken hard geoefend hadden en ze hadden dan

ook allemaal een mooie prestatie neergezet. Ook voor

deze groep was er voor iedereen een diploma en een

medaille. Daarnaast waren er ook nog mooie bekers te

winnen.

Voor groep 1 waren de winnaars: 

1e prijs: Felin Knippels

2e prijs: Noor de Kort

3e prijs: Tibbe vd Besselaar

Voor groep 2 waren de winnaars:           

1e prijs: Puck Klijn

2e prijs: Gijs Klerks

3e prijs: Linn Smits 

Groep 3 bestond maar uit vijf kinderen en daarom was

er alleen maar een 1e prijs, deze werd gewonnen door

Tessa van Delft

21
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Verjaardagen gym
In de maanden april en mei feliciteren wij

28 april Feara Knippels

3 mei Annie v.d. Ven

10 mei Toon Groot

18 mei Hanneke Heetkamp

21 mei Martha Klerks

23 mei Meike Klijn

26 mei Gijs Klerks

30 mei Teun Vrijhoeven

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

CLubkampioenschappen
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Kantinediensten
Week 16: Kantinedienst: Jos van den Hovenvan zondag 15 t/m zaterdag 21 april

Week 17: Kantinedienst: Gerard Verhoeven van zondag 22 mrt t/m zaterdag 28 april

Week 18: Kantinedienst: Albert van der Sandenvan zondag 29 april t/m zaterdag 5 mei

Week 19: Kantinedienst: José van Uden van zondag 6 t/m zaterdag 12 mei

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 22 april Annie van Hulten Ginger/Arjen van de Assem

maandag 23 april

dinsdag 24 april selectie

woensdag 25 april

donderdag 26 april Annie van Hulten         Ed Jongen

vrijdag 27 april

zaterdag 28 april Marianne Ossenblok

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 29 april Bianca van Dijk Ginger/Jos van den Hoven

maandag 30 april

dinsdag 1 mei selectie

woensdag 2 mei

donderdag 3 mei 19.30-eind Els Klerks                  Marinus Muskens

vrijdag 4 mei

zaterdag 5 mei Sjef van de Wiel

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 6 mei Sjef van de Wiel Ginger/Els Klerks

maandag 7 mei

dinsdag 8 mei selectie

woensdag 9 mei

donderdag 10 mei stratentoernooi volgt

vrijdag 11 mei

zaterdag 12 mei Annie van Hulten

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 15 april Marianne Ossenblok Ginger/Els Klerks

maandag 16 april

dinsdag 17 april selectie

woensdag 18 april

donderdag 19 april 19.30-eind Marianne Ossenblok Jeanne van der Sanden

vrijdag 20 april

zaterdag 21 april Marianne Ossenblok



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

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

Jeugd bestuur voetbal
Voorzitter
Marcel Vrijhoeven      06-41576697
Secretaris en wedstrijdsecretaris
Kees van den Hoven      06-23459820
Penningmeester
Jos van den Hoven        06-12203480
Technisch beleid + notulen
Dick van Delft      06-12887939
Technisch beleid + toernooien
Stan Muskens  06-37142853
Algemeen (o.a. kantine en kleding)
José van Uden  06 – 10608727
Activiteiten en divers
Rene Damen  06-52014687
Jeugdafgevaardigde
------

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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