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Algemeen Bestuur
De winterstop staat weer voor de deur. Thuis wordt alles

gezellig aangekleed en bij de meeste gaan de ballen de

boom in en worden de lichtjes opgehangen. Waarom?

Gewoon omdat bijna iedereen van huiselijke gezelligheid

houdt. Samen met familie en vrienden de tijd

doorbrengen tijdens die koude lange avonden en nachten

voelt gewoon goed! Eind december is altijd een mooi

moment om even terug te kijken op het afgelopen jaar.

Een jaar waarin alle onderdelen van SC Elshout weer hun

best hebben gedaan om de combinatie “prestatie en

gezelligheid”, ieder op hun eigen niveau, vorm te geven!

En dat is prima gelukt! De centrale ontmoetingsplaats,

onze kantine, heeft weer gebruist van de (vele)

activiteiten en … wat kan het daar gezellig zijn …! 

Het afgelopen jaar heeft de afdeling Gym op een

bescheiden maar mooie manier hun 40 jarig jubileum

gevierd. Ze hebben dit ook met trots gedaan want de

toekomst ziet er nog uitstekend uit! 

Ook dit jaar is er een dank-je-wel op z’n plaats voor al

die fijne (grote en kleine) sponsoren die elk op hun eigen

manier SC Elshout een zeer warm hart toedragen!

Zonder deze geweldige steun was het ongetwijfeld veel

moeilijker geweest om onze club te runnen! Als je een

sponsor tegen komt zeg gewoon eens; “fijn dat je dit

voor onze club doet!” 

Het jaar 2018 zit er dus bijna op en 2019 zal ons zeker

verrassingen gaan brengen maar ook een zekerheid. De

afdeling voetbal zal het 50 jarig jubileum uitbundig gaan

vieren. De voorbereidingen zijn in volle gang en mijn

advies is om de berichtgeving hieromtrent goed te blijven

volgen want het beloven spetterende activiteiten te

worden!

Tot slot wil ik ook van de gelegenheid gebruik maken om

iedereen fijne feestdagen toe te wensen. Doe je best om

er mooie dagen van te maken. Kijk ook eens in je

omgeving …misschien is er iemand die wat extra steun

of aandacht verdiend. Maak jij het verschil? Doe er wat

aan en je zal ervaren dat het je positieve energie geeft!

Fijne Kerstdagen 

en een gezond, voorspoedig en sportief 2019!

Caspar van den Brandt,

Voorzitter Omni SC Elshout
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q Enkele wist u datjes 

Bij de jeugd hebben we in dit jubileumjaar al 3

kampioenen. Jo17, Jo12 en Joo9. 

Proficiat en hulde aan alle spelers en hun staf

- De kerst-inn is op donderdag 20 december

- De nieuwjaarsreceptie is op 3 januari 2019

- Onlangs heb ik foto’s gekregen van groepjes

jongeren uit Gambia (Afrika). Het leuke van deze

foto’s is dat ze onze oude shirtjes dragen van SC

Elshout. We hebben ze via een contactpersoon

meegegeven in de hoop dat ze goed van pas zouden

komen. Erg leuk om ze terug te zien. Zo zie je maar

dat wij ook internationaal bezig zijn met goeie

bedoelingen.

- Zo is het voor mij weer makkelijk om een bruggetje

te maken naar de kerstgedachte

- Bijna rust, bijna winterstop even op adem komen,

wat hebben we met zijn allen weer een hoop werk

verricht. Dank jullie wel allemaal

q Ik wens u allen mooie kerstdagen en een goede

jaarwisseling.

Groetjes, Frie

Van de bestuurstafel (december 2018)
q Hebben jullie ook het krantenartikel gelezen ?

Goed nieuws, het gemeentebestuur ziet een geheel

nieuwe accommodatie op ons sportpark ook wel

zitten. Inmiddels is er al een voorbereidingskrediet

afgegeven en daarmee kunnen de plannen

daadwerkelijk worden uitgewerkt. Onze bouw-

commissie is druk bezig om onze wensen helder in

kaart te brengen. In samenspraak met een

onafhankelijk architectenbureau en de gemeente

worden de plannen verder uitgewerkt.

Wordt vervolgd, ik ben benieuwd, u ook?

q Brengt mij meteen bij het andere grote gebeuren

dat in 2019 gevierd gaat worden. Ons 50 jarig

bestaan! Iedereen begint er zich toch wel van

bewust te worden dat er heel wat op de rol komt

te staan. In januari 2019 kunt u via de site al op

diverse evenementen inschrijven of info vinden. Alles

kost geld, dat is nou eenmaal zo, maar in dit geval is

dat niet erg. We hebben al wat jaren gereserveerd

en met een mooie sponsoractie komt het best

allemaal dik in orde.

Ik mag al wel verklappen dat er vele mooie momenten
aan zitten te komen.

q Serieuze zaken op voetbalgebied. Ons eerste heeft

inmiddels de weg naar boven op de standenlijst

gevonden. Ga zo door mannen! Het 2de draait erg

goed bovenin mee. Bij de dames wordt hard

gewerkt en gelukkig al een aantal wedstrijden

gewonnen. Bij 3,4 en 5 is het elke week lastig om de

teams compleet te krijgen. Er zijn al gesprekken

gevoerd, maar we zouden toch graag zien dat de

opkomst wat beter zou zijn. 

Voetbal is een teamsport en je kunt je maten niet in de
steek laten!

q Drugs- en alcoholbeleid.

Het gebruik van drugs bij ons op het sportpark

hoort echt niet!!! De combinatie sport en drugs kan

nooit een juiste combinatie zijn. Wij zijn ons aan het

beraden wat voor maatregelen we zouden kunnen

nemen bij constatering van gebruik. 

Bij alcohol geldt gewoon, onder de 18 niet! (hoe moeilijk
dat soms ook is)
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Jeugd
Jeugd Jeugd

Jeugd Uit de jeugdhoek
door de jeugdvoorzitter

Het is altijd een mooi moment om kampioenen te mogen

begroeten. Dit geldt des te meer voor kampioenen in ons

jubileumjaar. En dat waren er in de maanden november

en december maar liefst drie! Als eerste was onze JO9 –

De Graafschap – aan de beurt. Na een spannende

wedstrijd bij onze vrienden van RKDVC werd het

kampioenschap binnengehaald. Een mooi succes voor

deze jonge talenten en begeleiding. Vervolgens was het de

beurt aan onze JO-17. Na het onverwachte verlies van de

directe concurrent en een mooie eigen winstpartij kon

het feest aanvangen. En meest recent onze JO12, die na

enige tegenslag toch op eigen kracht met een klinkende

overwinning het kampioenschap wisten binnen te halen

en dit goed gevierd hebben. Al met al heeft de ‘platte kar’

deze periode overuren gedraaid. Gefeliciteerd spelers,

trainers en leiders!

Graag wil ik jullie meenemen in een mooie observatie op

ons sportpark de afgelopen weken. Toen ik daar rondliep

kwam ik ‘natuurlijk’ onze vaste leiders, trainers,

kantinepersoneel, bestuursleden en overig kader tegen.

Allemaal gewaardeerde vrijwilligers waar onze club op

draait. 

Maar ook kwam ik in contact met mensen die ‘zomaar’

een handje kwamen of wilden toesteken. De ouders die

de Sintviering van onze jongste jeugd hebben

georganiseerd (nogmaals complimenten!), de

seniorenspeler die de afsluiting van de F pupillen mee

helpt klaarzetten en de vaste dames van de

‘frietbakploeg’, onze oud-papierploeg en de

seniorenspeler die zich aanbiedt om af en toe eens in te

vallen als trainer. En zo vergeet ik vast en zeker nog een

paar personen. 

Al deze mensen zorgen ervoor dat we activiteiten

kunnen draaien en dat onze vaste kaderleden ontlast

worden. En daarmee waarderen we ook deze mensen ten

zeerste. Dus aarzel niet en draag ook eens een middag of

avond bij aan onze mooie club. De club is niet alleen een

plaats waar je je kind heen brengt, maar de club dat zijn

we met elkaar!

Er valt nog heel veel te vertellen…..

- De geweldige Sintviering;

- De succesvolle jeugdtoto;

- De drukke voorbereidingen van het 50 jarig bestaan;

- De inventarisatie van de nieuwbouw;

- Het zaalvoetbal in de kerstvakantie;

- Het verzorgen van de garderobe met carnaval.

…..maar toch gaan we het hierbij laten. 

We naderen de winterstop en iedereen

gaat genieten van de feestdagen. Zoals u

van ons gewend bent zal de club haar

kaderleden een kleine blijk van

waardering geven in deze periode. Een

klein geschenk, maar een groot en

vooral welgemeend gebaar.

Fijne feestdagen en tot na de

jaarwisseling!

Groet Marcel
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In het zonnetje:  Toon de Man

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.

Als lid van de woensdagochtendploeg zorgt Toon ervoor

dat het sportpark er ieder weekend weer prachtig bij ligt.

Daarnaast verwelkomt Toon als mede-gastheer iedere

zondagochtend menig lid, tegenstander en scheidsrechter

op ons sportpark wat onze club een warme en

persoonlijke uitstraling geeft.

Hoe ben je bij SC Elshout beland? 
Door SC Elshout werd ik gevraagd om te komen

voetballen. Ik voetballende toen nog bij Dussen waar mijn

vriendin woonde en ik elk weekend daar was. Ik

beloofde, als ik trouw, word ik lid van SC Elshout. In 1972

ben ik getrouwd en ben daarna meteen lid geworden van

SC Elshout en werd meteen speler van het eerste elftal.

Hoe ben je vrijwilliger geworden bij Sc Elshout?
Vrijwilliger was ik al in 1973 met het bouwen van de

kleedkamers van nu. Zo heb ik de wanden betegeld en de

vloeren belegd met de tegels die nu nog erin liggen. Dit

samen was een klus voor Sjaak Moonen en mij. (Lang

geleden was dat hè)

Maar ik ben echt vrijwilliger geworden door Sjaak, door

hem te helpen op zondagochtend met het ontvangen van

de tegenstanders en scheidsrechters. De rede dat ik dit

ben gaan doen was dat Mies er mee op hield. En zo rol je

van het ene vrijwilligerswerk in het ander, tot een

werkgroep op woensdagochtend. 

Wat heb je allemaal gedaan aan vrijwilligerswerk
voor de club?
Zoals ik al aangaf ben ik begonnen met het bouwen van

de kleedkamers met Sjaak in 1973. Daarnaast heb ik mee

de tegels gelegd onder de omheining en deze sinds een

jaar samen met Broer voorzien van een mooi kleurtje.

Ook maak ik jaarlijks de reclameborden rond het

hoofdveld schoon zodat deze weer goed zichtbaar zijn.

Verder zorg ik er elke vrijdag voor dat de lijnen op de

drie velden weer zichtbaar zijn. Voor de wedstrijden in

het weekend en plaats ik de

cornervlaggen. 

En ik ben lid van het woens-

dagochtendclubje waarmee we

alle voorkomende klussen aan-

pakken die we tegenkomen zodat het sportpark er elke

week weer mooi bij ligt. 

Wat zijn je leukste ervaringen?
De leukste ervaringen komen vanuit mijn eigen

voetballeven. Het kampioenschap van 1972 – 1973 was

voor Elshout een waar feest. We gingen met de platte kar

door Elshout heen. In de jaren daarna hebben we nog

verschillende promotie en degradatiewedstrijden

gespeeld. We hebben een keer op neutraal terrein tegen

Molenschot moeten voetballen op het terrein van

Oosteind (OVV’67). We zijn daar met de bus naar toe

gegaan en we wonnen, dus hadden we weer een groot

feest.

Verder hebben we bij Essche Boys tegen Irene uit

Gemonde gespeeld en werd er ook gewonnen, wat zeer

leuk was voor de club, daar ze dat weekend ook hun 10-

jarig jubileum vierden. Ook de beslissingswedstrijden

tegen FC Drunen op het terrein van Vlijmense Boys

zullen veel mensen zich nog herinneren. Een wedstrijd

met goed voetbal, veel spanning, een verlenging, maar de

winst was uiteindelijk wel voor Sc Elshout. Tenslotte staat

ook de huldigingswedstrijd, 250 wedstrijden in het eerste

elftal, tegen mijn oude club Dussen mij nog helder bij.

Wat zou je mee willen geven aan de leden?
Ik zou aan de leden willen meegeven, probeer elkaar te

helpen waar het nodig is. Geef elkaar de vrijheid in het

doen en communiceer en luister goed naar elkaar, dat

voorkomt misverstanden. Heb vertrouwen in het werk

dat ze uitvoeren en leg uit wat de bedoeling is. 

Aan wie zou je het zonnetje door willen geven?
Ik wil het zonnetje graag doorgeven door aan Marinus

Muskens. Een man van de club waar je altijd op kunt

rekenen. Een gouden kracht voor de club. 

Toon, als club zijn we heel blij met jouw inzet en we
hopen elkaar nog lang tegen te komen!
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Sinterklaasviering
Op 1 december j.l. hebben we met alle afdelingen

van SC Elshout de Sint weer mogen begroeten. Bij

aankomst van de kinderen was er echter nog

helemaal niks geregeld… De bedoeling was dat de

kinderen alles zelf ging klaarmaken. Liedjes inzingen,

pepernoten bakken, cadeautjes inpakken, versie-

ringen maken en een stoel voor Sinterklaas

timmeren. Er waren 2 pieten die kwamen helpen. En

toen kwam Sinterklaas, gelukkig was alles klaar. 

Sinterklaas wist te vertellen dat de F1 kampioen

was geworden en zette de spelers even in het

zonnetje door ze naar voren te roepen voor een

foto. Ook heeft hij voor de voetbal medailles

uitgereikt aan de 2 sportkanjers. Dit jaar waren dat

bij de F2 Feara Knippels en bij de F1 Joep Musters.
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doelpunten verschil rusten. 

Gedurende de rust werd er besproken ondanks deze

voorsprong niet te makkelijk te denken omdat Hedel

waarschijnlijk vol de aanval zou gaan zoeken en het

belangrijk was zo lang mogelijk de 0 te houden. 

De eerste kans van de tweede helft was voor Elshout,

Timo schoot de bal tegen de binnenkant van de paal,

helaas voor Elshout niet in de goal. Na deze kans drong

Hedel, Elshout ver terug op eigen helft maar de Elshoutse

achterhoede stond als een huis en hedel wist geen enkele

uitgespeelde kans te creëren. Halverwege de tweede

helft maakte Bart na een aantal weken blessureleed zijn

come-back en werd Timo in de spits gepositioneerd. Dit

bleek een gouden wissel, want nog geen minuut later een

lange bal van achteruit, Timo sprintte de hele Hedelse

achterhoede op achterstand en maakte beheerst de 0-3.

Zelfs met deze stand bleef hedel op jacht naar een treffer,

maar de Elshoutse achterhoede onder leiding van man off

the match Andres gaf helemaal niks weg en werd de 0-3

over de streep getrokken. 

Vandaag hele goede zaken gedaan, door deze winst

hebben we het kampioenschap in eigen hand, echter de

voorsprong bedraagt slechts 1 punt, de 2 resterende

wedstrijden moeten gewonnen worden, te beginnen met

volgende week als we thuis spelen tegen haarsteeg.

Onder 17 kampioen 
Na vorige week van directe concurrent Hedel gewonnen

te hebben was de opdracht voor Elshout heel simpel,

laatste 2 wedstrijden winnen. De voorsprong bedraagt

slechts 1 punt. Vandaag tegenstander Haarsteeg, nummer

3 in competitie. 

Haarsteeg was niet gekomen om aan een Elshouts feestje

mee te werken en was het eerste deel van de eerste de

betere, (Waren het de zenuwen of toch gemakzucht?)

maar een prima keepende Wouter wist tot 4 keer toe

redding te brengen. Dan halverwege de eerste helft een

mooie solo van Timo en hij bracht Elshout helemaal uit

het niets op 1-0. Haarsteeg was helemaal van slag na deze

goal en Camiel verdubbelde nog voor rust de score door

een goed genomen corner door Lars met een halve

omhaal binnen te tikken. 

Dan in de rust stroomde het nieuws binnen dat Hedel als

enig overgebleven concurrent hun wedstrijd verloren had

en dat Elshout bij winst vandaag al kampioen zou worden.

Door de leiders werd er nog gehamerd dat er nog 40

minuten gevoetbald moest worden en dat Haarsteeg een

groot deel van de eerste helft de betere was geweest. 

Elshout begon vol overtuiging aan de tweede helft en al

snel maakte Bart de 3-0 met een droge knal en vlak

daarna tikte Lars na een mooie voorzet van Gijs

4-0 binnen. Haarsteeg geloofde het verder wel

en Elshout liep door 2 goals van Timo uit naar

Verslagen onder 17
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Onder 17 pas na rust voorbij stug osc'45 
Tegenstander van vandaag nummer 4 in de competitie

osc'45, allemaal grote jongens dus een fysiek sterke

tegenstander om zeker niet te onderschatten. Het eerste

gedeelte van de eerste helft zochten beide teams de

aanval waardoor het spel op en neer golfde zonder dat

er grote kansen werden gecreëerd. De eerste echte kans

van de wedstrijd werd echter meteen benut. Camiel tikte

na een perfecte steekbal van Timo simpel 1-0 binnen.

Elshout hield het restant van de eerste helft simpel stand

en ging met deze voorsprong rusten. 

Tweede helft werd Elshout meteen onder druk gezet en

na een sprint van de Bossche laatste man dwars door alle

Elshoutse linies tikte deze de bal onder Lars door

waardoor de stand al vroeg in de tweede helft gelijk was.

In tegenstelling tot eerdere wedstrijden waarin Elshout

volledig in paniek raakte na een tegengoal, ging het deze

keer weer door met voetballen en kwam het 2 minuten

later weer op voorsprong na een mooie 1-2 door Timo

en gelegenheidsspits Koen, eerstgenoemde scoorde 2-1.

Dan de 57e minuut, Elshout in de aanval, Bossche

noodgreep op de punt van de 16, een mooie vrije trap

voor de goal langs werd nog door 2 man gemist maar

nummer 3 Wouter gleed de bal bij de tweede paal binnen.

Na deze goal opnieuw druk van osc'45 en Elshout kreeg

naar hartelust ruimte om te counteren en liep door goals

van Henk en Koen uit naar een 5-1 overwinning. 

Goede wedstrijd gespeeld met zijn allen en mooi

resultaat gehaald. Volgende week de wedstrijd van het

jaar uit tegen directe concurrent om het kampioenschap.

Met een wedstrijd meer gespeeld heeft koploper Elshout,

1 punt voorsprong op tegenstander Hedel.

Onder 17 doet goede zaken in titelstrijd 
Vandaag een wedstrijd met grote belangen om de

koppositie, tegenstander Hedel met 15 punten uit 5

wedstrijden versus Elshout met 16 punten uit 6

wedstrijden. Er moest dus gewonnen worden om het

kampioenschap in eigen handen te houden. 

Beide teams zochten meteen de aanval en Hedel kreeg al

heel vroeg in de wedstrijd een vrije trap net buiten de 16,

Wouter bracht in 2 instanties redding, een minuut later

een afstandsschot van Lars tegen de lat en Henk schoot

de rebound tegen de Hedelse keeper. Dan de 8e minuut

een mooie actie van Timo op snelheid buitenom en een

lage voorzet op Gijs, deze kon echter niet tot een schot

komen en legde de bal terug op Henk, die met een

bekeken schot de 0-1 maakte. Elshout voor en Hedel

zocht de aanval zonder uitgespeelde kansen te creëeren.

Sterker nog, Elshout kwam op 0-2, gestuntel op het

Hedelse middenveld en Henk veroverde de bal en

scoorde zijn 2e van de middag. Elshout wist de rest van

de eerst helft stand te houden en ging zo met 2
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een 6-0 voorsprong. Hierna liet Elshout de

teugels vieren en kon Haarsteeg 2 keer

tegenscoren. Het slotakkoord van deze

wedstrijd kwam van Henk, na een lange bal

van achteruit kwam Henk 1 op 1 met de

keeper, deze was echter eerder bij de bal

maar schoot de bal tegen Henk aan die simpel

de 7-2 eindstand binnen tikte. 

Door het onverwachte verlies van Hedel kan

Elshout zich een week eerder dan gedacht

kampioen noemen, volgende week nog 1 keer

knallen tegen Zwaluw om daarna uitgebreid

het kampioenschap te gaan vieren.

Onder 17 kan gaan feesten 

Na vorige week onverwachts kampioen te

zijn geworden vandaag de laatste competitie-

wedstrijd van 2018, tegenstander Zwaluw. 

Aan de eerste helft gaan we niet te veel woorden vuil

maken. De ruststand was 0-0. 

Echter de tweede helft kwam Elshout vliegend uit de

startblokken want binnen een minuut tikte Camiel de 1-

0 binnen. 2 minuten later Elshout in de aanval, een schot

van Camiel werd nog geblokt, maar Gijs tikte de rebound

beheerst binnen. Weer enkele minuten later, Zwaluw in

de aanval. De bal werd door de Elshoutse achterhoede

met een lange weggewerkt, op maat op Timo die sneller

was dan de gehele Vughtse verdediging en tikte 1 op 1

met de keeper beheerst de 3-0 binnen. Na deze dolle 10

minuten schakelde Elshout een paar tanden terug, het

enige hoogtepunt van de rest van de wedstrijd was van

Henk die nog 4-0 maakte. 

Kort samengevat hele slechte eerste helft gespeeld maar

na rust meteen de wedstrijd in het slot gegooid, en nou

FEESTUHHHH.

Jo9 kampioen
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Jeugdtoto 2018
De Jeugdtoto 2018 kende voor de afdeling voetbal een

goed verloop met een opbrengst die net iets minder was

dan vorig jaar. Dankzij de inzet van de vele verkopers was

er wekelijks een mooie inzet. Hierdoor werd er in 6

weken, samen met de afdeling handbal, een bedrag

opgehaald van € 8.790,- wat net iets meer was dan vorig

jaar.

Dit jaar hadden we gelukkig weer enkele fanatieke

jeugdverkopers die hun beste beentje voorzetten en

wekelijks een mooi bedrag wisten op te halen.

Ook de seniorenteams lieten zich van de goede kant

zien. Liefst 3 teams wisten in 6 weken tijd voor meer dan

€ 600,- per team te verkopen. 

Bij dezen bedanken we dan ook alle jeugdverkopers en

de teams voor hun inzet.

Natuurlijk mogen we de kopers ook niet vergeten. Door

hun steun kunnen we weer de nodige activiteiten voor

onze jeugdleden uitvoeren. Kopers ook bedankt.

Onderstaand vermelden wij nog de beste jeugdverkopers

van de afdeling voetbal.

De meeste zijn ondertussen al beloond voor hun inzet.

1. Tom Schwartzmans € 282,50

2. Niels van Iersel € 155,00

3. Inge van Bladel € 153,00

4. Jordy Smits € 135,00

5. Tim Muskens   € 119,80

6. Robin van Hensbergen € 108,00

7. Joep Moonen €  92,50 

8. Luc Smits €  90,00

9. Nick van Falier €  87,00

10.Wout Brok €  80,00     

Sportquiz weer zeer geslaagd!
Vrijdag 16 november werd weer eens een quiz gehouden

in onze kantine, ditmaal betrof het een Sportquiz. Allerlei

sportfeitjes werden bevraagd, veelal gevarieerde vragen

passeerden de revue over de meest uiteenlopende

sporten. Een aantal bijzondere ronden als de

Kraamk(r)amer van de sport, ronde drie waarin het getal

drie voorop stond, twee ronden met dezelfde

antwoorden (waarbij sommige teams euforisch deze

verborgen link ontdekten) vergden het uiterste van de 14

teams. 

Na afloop werd de eindstand opgemaakt, waarbij de

eerste plaats opgeëist werd door Team 2, bestaande uit

o.a. onze (oud-)leden Valentijn Maes, Robert Smits en

Michel de Haan. Hiervoor verdienden ze een aantal

munten en vijf voetbalscheurkalenders, samengesteld

door onze eigen Ciep Maes.

Tussendoor werd er nog een tussenronde (Rode en Gele

kaartenquiz) gehouden, die werd gewonnen door Marcel

Vrijhoeven door bij de laatste benaderingsvraag Bart

Jongen af te schudden. Marcel kreeg hiervoor een mooi

(sport)boek over Max Verstappen.

Kortom een zeer geslaagde avond, waarbij veel

deelnemers met een glimlach huiswaarts gingen.

Voor meer informatie: zie www.scelshout.nl, afdeling

Voetbal.
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adverteerders steunen ons, 

steunen jullie de adverteerders?

Koop bij onze 
adverteerders
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Er zijn zoveel mooie, lachwekkende, onvergetelijke,

bijzondere of andersoortige gebeurtenissen in de

afgelopen halve eeuw voorgevallen dat we de

beschrijvingen hiervan graag van jullie ontvangen.

Normaal gesproken te veel om op te schrijven, maar nu

gaan we ze voor deze speciale gelegenheid graag

verzamelen. 

Het kunnen (wedstrijd)verslagen zijn, maar denk ook aan

andere memorabele verhalen, foto’s, stukjes; kortom alles

wat van het jubileumboek ons aller boek zal laten

worden en laat blijken wat ons clubke zo bijzonder

maakt. 

Deel jouw verhaal over 50 jaar S.C. Elshout en stuur dit

voor 1 januari naar: marinus.muskens@gmail.com.

Organisatie S.C. Elshout 50 jaar

Jubileumjaar 2019: dit vraagt om mooie verhalen!
In 2019 bestaat S.C. Elshout 50 jaar: reeds een halve

eeuw beleven we met z’n allen in clubverband veel

plezier aan het mooie voetbalspelletje en al wat daar

omheen gebeurt.

We zijn reeds met een groep vrijwilligers aan het werk

om hier een geweldig jaar van te maken. Maar we vragen

ook jullie allen om hulp:  

help ons aan 

verhalen en anekdotes 
voor in het 

fantastische jubileumboek 
dat volgend jaar zal verschijnen.

Schrijf de volgende data vast
in uw agenda!

50 jarig bestaan SC Elshout Activiteit

Donderdag 30 mei 2019 Stratentoernooi

Vrijdag 31 mei 2019 Jeugdweekend

Zaterdag 1 juni 2019 Jeugdweekend

Zaterdag 1 juni 2019 Walking Football; RKC - Elshout

Zaterdag 1 juni 2019 Sc Elshout 1 - Oud RKC

Zaterdag 8 juni 2019 Elshout - Nieuwkuijkdag

Vrijdag 14 juni 2019 Receptie 50 jarig bestaan

Vrijdag 14 juni 2019 Reünie 50 jarig bestaan

Zaterdag 15 juni 2019 Feestavond 50 jarig bestaan
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Verjaardagen 
De afdeling voetbal feliciteert de volgende jarige leden

20 december Wessel van Delft 

24 december Job Simons

25 december Max van Keulen

25 december Tonnie Vermeulen

25 december Jan-Willem van Bokhoven 

26 december Diedi Muller

26 december Youri Sterk

27 december Charley Lisay

28 december Pleun van Venrooij 

29 december Michel van Dijk

30 december Mandy Timmermans

31 december Yavi van Berkel

31 december Mart Klijn

31 december Willem Jongen

2 januari Roniek van Dijk

5 januari Tibbe van den Besselaar

5 januari Gilbert Bendt

6 januari Caspar van den Brandt

8 januari Joep Moonen

9 januari Tim van Heesbeen 

10 januari Bas van Venrooij 

11 januari Gerko Mulder

11 januari Leona van de Wiel

12 januari Hadi Matssi

12 januari Maher Abo Kalam

13 januari Isa van Bokhoven

13 januari Jordy de Wit

14 januari Kris Pulles

14 januari Cipriaan Maes

14 januari Tom Verdijk

15 januari Andres van Dijk

16 januari Jos van Hulten

16 januari Gijs Simons

16 januari Stef de Wit

18 januari Luc van Noort

19 januari Jos van Sluisveld 

19 januari Marcel Vrijhoeven

19 januari Kayleigh Hendriks

20 januari Niels van Iersel

20 januari Stijn Muskens

21 januari Lauri Mommersteeg

23 januari Wout Brok

25 januari Sjef van de Wiel

25 januari Johan van Mook

26 januari Bas van Heesbeen 

26 januari Berry Kuijpers

29 januari WillemJan de Kort 

30 januari Mike Verschure

31 januari Wim de Man 

Voor iedereen,

SC Elshout is door COOP Heusden
uitgekozen als goede doel voor het
eerste kwartaal van 2019. Dit betekent
dat als je je statiegeldbon doneert bij
COOP Heusden van Wijlen aan SC
Elshout dit verdubbeld wordt door
COOP.
Dus doneer vanaf 1 januari uw
statiegeldbon aan SC Elshout,
Bestuur SC Elshout



Teamvertegenwoordigers 
Maandag 17 december a.s. is er weer een team-

vertegenwoordigervergadering. We behandelen verschil-

lende onderwerpen welke spelen in de vereniging en

proberen gezamenlijk om oplossingen te zoeken. De

teamvertegenwoordigers kunnen dit weer overbrengen

naar de leden.

De onderwerpen zijn o.a het vrijwilligerspuntensysteem,

beachhandbal.

Kerst-Inn en nieuwjaarsreceptie 
De Kerst-Inn is dit jaar op 20 december vanaf 21.00 uur

in de kantine.

De nieuwjaarsreceptie is op donderdag 3 januari ook

vanaf ongeveer 21.00 uur. 
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Nieuwe Leden
In de maand november heeft Lotte Beekmans zich

ingeschreven als nieuw lid voor dames 4. We wensen

Lotte veel succes bij onze club.

Speciale training 
Op donderdag 3 januari houden we weer een speciale

training voor onze F- E- en D-jeugd in sporthal

Dillenburcht. Het begint om 10.00 uur in de ochtend en

duurt tot 13.00 uur.

De training wordt gegeven door 2 trainers van de

Brabantse Handbalschool en door onze trainer Jeroen.

Ook voor de coaches en trainers van deze teams zal het

zeer leerzaam zijn om te komen kijken hoe de trainers

van de handbalschool de handbalstof uitvoeren. 

Ook ouders en andere belangstellenden kunnen gerust

komen kijken want de koffie is klaar en de trainingen zijn

leuk om naar te kijken.

Van de bestuurstafel



een (lange) donderspeech nodig… Afijn, het spelen

veranderde niet veel ondanks die speech, we bleven gelijk

op strijden, met alleen het verschil dat Dongen meer

scoorde. Op de bank hoorde ik nogal wat gemopper over

duwen/trekken en opmerkingen als ‘jullie kunnen echt

niet handballen’, dingen die je zoveel mogelijk moet

vergeten omdat dat alleen maar frustraties geeft, maar

het spel ondertussen wel beïnvloeden. Maar we hebben

dat volwassen opgepakt en ze maar wat laten roepen.

Uiteindelijk was de eindstand 4-26, dus net verloren,

terwijl we in de laatste minuten eigenlijk pas goed op

gang waren en 3 keer scoorden….Eigenlijk had de

wedstrijd nog iets langer moeten duren, wie weet hoe de

stand dan toch nog veranderd was richting ons voordeel.

Volgende week weer een thuiswedstrijd, dus gaan we er

weer vol tegenaan! Groetjes Hans

18-11-2018: 16.00 uur 
Elshout DS4- HC Zeeland DS2 
Zondagmiddag, het tentfeest van Muik-Zat is al weer

geweest, nu weer tijd voor een wedstrijd. Om de een of

andere reden waren we 3 wedstrijden achter elkaar thuis

gepland, dus wederom was onze eigen zaal ‘Dillenburcht’

het theater waar de wedstrijd zou plaatsvinden. De hele

dag was verder gevuld door Avanti, die waren wel wat

uitgelopen met hun wedstrijden, dus moesten we even

wachten voordat we konden beginnen. Slecht nieuws

voor onze invallers, die namelijk best wel gespannen

waren voor de wedstrijd. We hadden voor deze keer

namelijk onze trainingsmaatjes gevraagd wat aanvulling te

geven, indien mogelijk. Dus daar stonden ze, Angelique,

Henriëtte en Angeli, jawel de dames recreanten. Bedankt

voor het invallen meiden, het was super met jullie! Met

de trainer die als scheids op trad (Ed, wederom bedankt)

en een paar meiden (Janne en Guus) van de B achter de

wedstrijdtafel was het qua organisatie weer helemaal

geregeld. Een bedankje voor de organisatie van alle

thuiswedstrijden door de vrijwilligers van onze club is

hier op zijn plaats, vrijwilligerstaken die toch elke keer

weer geregeld moeten zijn!

Gewoonlijk stellen de coaches zich aan elkaar voor en

wensen ze de ander een fijne wedstrijd, tijdens het

begroeten. Alleen was dat vandaag niet mogelijk, ik liep

naar de bank, maar er was niemand. Ze hadden namelijk

geen coach meegebracht, deden het gewoon zelf

onderling. Om maar meteen goed te starten had ik een

sterke begin-opstelling bedacht, zodat we konden laten

zien dat we niet zomaar te kloppen zijn. Al snel bleek

onze tegenstander wat meer op ons niveau te spelen dan

de wedstrijden de we hiervoor gespeeld hebben. Nadat

we snel op 4 goals achtstand stonden, stokte het scoren

en konden we wat terug doen zelfs, door ook te scoren.

Na 30 minuten was de ruststand 4-6 dus liepen we maar

Verslagen  SC Elshout DS 4
11-11-2018 12.15 
SC Elshout DS 4 tegen Dongen DS3.
Een mooie dag voor een potje handbal en een lekkere

tijd, dus iedereen was rond 11.45 aanwezig. Vandaag

hadden we een primeur. Het was de eerste keer dat we

met alleen speelsters die opgegeven zijn voor DS4

speelden! Heel fijn van iedereen die ons geholpen heeft,

maar we stonden dus vandaag op eigen benen. En nog

meer goed nieuws, ons nieuwe lid Lotte was er bij en

stond te trappelen om zich in de strijd te gooien. Lotte

heeft al een aantal keren mee getraind en vindt het vooral

leuk om te keepen. Laten we nu eigenlijk net om een

keeper verlegen zitten…. Dus werd Lotte meteen

opgesteld, onder de lat. Een goede zet want ze deed het

super! Ga zo door Lotte, we zijn blij dat je ons komt

versterken.

Vorige keer thuis, zat de halve tribune nog vol met

toeschouwers van de voorgaande wedstrijd. Omdat we

nu zelf als eerste van Elshout mochten spelen, was er net

voor aanvang van de wedstrijd helemaal niemand. Maar

gelukkig werd de lege blik op de tribune snel veranderd

toen er enkele ouders verschenen en onze trainer

plaatsnam op een overzichtelijk plekje! Toen we even

bezig waren brak er lichte paniek uit op de reservebank.

Er was een jongen op de tribune gaan zitten, maar

niemand wist wie dat was en waar of voor wie hij kwam.

Ook vanuit het veld kon geen goede verklaring gevonden

worden. Nadat hij een keer klapte voor de tegenstanders

konden we met een gerust hart constateren dat de

jongen voor (iemand van) de tegenpartij was gekomen!

Haha, o ja dat kan natuurlijk ook. Nou, dat probleem was

weer opgelost dus konden we weer verder met de

wedstrijd, die gewoon doorspeelde natuurlijk.

Probleempje wat we hebben zonder invallers is dat we

weinig scorend vermogen hebben. Vooral het schieten

van afstand hebben we nog niet helemaal onder de knie.

Aangezien Dongen hun verdediging aardig op orde had,

werd het aanvallend een moeilijke pot, dat kun je ook aan

de tussenstand bij rust zien, 1-10 toonde het bord (haha

na correctie want de tijdwaarnemers wisten even niet,

hoe kan het ook als het de eerste keer voor je is, hoe ze

een afgekeurde goal weer terug moesten draaien).

Eigenlijk was de stand er een, die je niet zou verwachten

als je de wedstrijd bekeek, het ging aardig gelijk op, op het

scoren na dan. Ehh wacht, even voor de duidelijkheid, dat

lag zeker niet aan Lotte, nee ze stopte zelfs een paar

onmogelijke ballen en wist de tegenstanders zodanig te

manipuleren dat ze bij een break out gewoon over of

naast gooiden!

De tweede helft ging wat laat van start, de scheidsrechter

(Gerard bedankt!!) moest na het fluiten zelfs de

toeter van het scorebord gebruiken om de dames

uit de kleedkamer te krijgen, blijkbaar hadden ze
20



gewaarwording en best lastig als je volle gas een handbal-

wedstrijd gaat spelen. We hadden een duo

scheidsrechters toegewezen gekregen, twee jonge

jongens die hun taak zeer serieus namen (zelfde kleding,

rondje lopen langs het veld, netten van de goals

controleren enz.) dus dat zat wel snor. De tegenstanders

waren over het algemeen ook jonge meiden, dus dat

beloofde een pittige wedstrijd voor ons te worden…. Die

belofte bleek ook waarheid, binnen een minuut of 7 was

het 5-0 voor Heerle. Gelukkig wist Bauke het tij te keren

door snoeihard de 5-1 binnen te gooien. Lotte stond haar

mannetje weer in de goal en daardoor konden Judith en

Imke in het veld hun kunsten laten zien. Imke zei toen ze

even reserve stond “mag ik eens een andere plaats? We

hebben van trainer Ed geleerd hoe we van afstand

kunnen schieten!”. Okay, prima Imke jij even op de

opbouw dan, maar dan wil ik ook wel een goal zien was

mijn antwoord. Hihi, je moet ze toch een boodschap

meegeven. Imke staat er een minuut in, krijgt de bal en

gooit hem gewoon keihard in de kruising! Whaahaaa,

geweldig, de trainer heeft goed werk geleverd, een kroon

op zijn werk (bedankt weer Ed!). Een tijdje later lukte het

nog een keer, dus wist Imke gewoon 2x te scoren,

daarnaast gooide Bauke hem er ook 4x (snoeihard) in, er

staan ineens meerdere scoorders op. Ze moesten wel,

omdat onze topscoorder Lieke (beterschap), ziek was.

Na nog een aantal goals van Anne (2x), Floor en Daantje

(het gaat super als B spelers meedoen bij ons) hadden we

dus totaal 10 doelpunten gemaakt. Jammer dat er nog

vele schoten waaronder ook 1 van Maud net op de lat, of

over gingen, maar goed er wordt gescoord dus

vooruitgang! Lotte wilde het ook wel eens in het veld

proberen, nou, ik heb getwijfeld of ik aan het publiek zou

vragen om aan te laten wijzen wie er nog nooit eerder

een wedstrijd gespeeld heeft….. Ging dus prima. Jammer

was wel dat Heerle tussen onze doelpunten ook wist te

scoren. Hierdoor kwam de eindstand uit op 34-10, net

verloren zeg maar, maar met progressie vanuit ons team!

Tijdens de terugreis werd besloten dat deze prestatie

beloond moest worden, dus degene die tijd hadden

sloegen af bij de Mc Donalds om dit te vieren. Op naar

de volgende wedstrijd weer!!

Hans.

2-12-2018 Sc Elshout DS4 – De Beuk DS1
Vandaag moesten we spelen om 15.00 uur, we waren na

het programma van Avanti ingepland. Om de een of

andere reden lopen onze thuiswedstrijden niet meer

gelijk met de rest van Elshout. Maar goed, dat betekent

wel altijd lekker veel publiek, bij aanvang. Ook vandaag

waren er weer werkenden dus hadden we weer invallers

nodig. Gelukkig had ik die kunnen vinden bij de B meiden.

Guusje, Maud en Britt stonden dan ook netjes op tijd

klaar in onze groene shirts. Hmmm wacht even,

De Beuk speelt ook in het groen. Omdat de

hesjes van Elshout groen zijn hadden die niet veel

nut. Gelukkig konden we bij Avanti blauwe hesjes

weinig uit elkaar. De tweede helft ging ook gelijk op, we

stonden zelfs op 1 punt verschil, jammer dat het scoren

toch weer moeilijk bleek, anders hadden we er zeker nog

meer uit gehaald. Na een mooie actie wist Laurie haar

eerste goal na de comeback te scoren! We gaan nu voor

meer, net zoals Lieke ondertussen ook goed gaat met

ook zo’n 6 scores. De andere goal staat op naam van

Angeli, die nu eens niet tegenover haar dochter (tijdens

de moeder dochter wedstrijdjes in de jeugd) maar naast

haar stond. Een sterk Lommersblok werd hiermee

gecreëerd waar de tegenstanders zich op stuk beten. 1

keer ging het mis, volgens de scheids werd de aanvaller te

hard aangepakt, met een 7 meter als gevolg. Maar gelukkig

hadden we Judith in de goal, die ook met deze stress wist

om te gaan en de strafworp gewoon stopte! De tweede

helft werd toch wat grimmiger, zeker gezien de stand zo

dicht bij elkaar was het ook veel spannender dan

voorheen hadden meegemaakt natuurlijk. Van de

tegenpartij zijn er tijdens de wedstrijd, twee speelsters

voor 2 minuten naar de reservebank gestuurd, wat wel

aangeeft dat ze ook fel waren. Ook vielen er een aantal 7

meters, die niet altijd benut werden door ons, helaas.

Uiteindelijk werd de stand 7-10 dus nog wel verloren,

maar de positieve lijn is gezet en we gaan zeker voor

meer! Hans.

25-11-2018: Heerle DS3- Sc Elshout DS4.
Vandaag hadden we weer eens een uitwedstrijd. We

mochten naar Wouw, naar sporthal de Omganck. Er

waren al een paar afmeldingen, maar we hadden nog 1

wissel, dus daar zouden we het mee moeten kunnen

redden. Totdat ik een berichtje kreeg dat er een zieke

was, dus geen wissels en meteen ook niemand meer

geregeld die zou rijden. Dus moesten we op zoek naar

vervangers en een chauffeur. Omdat de teams van

Elshout thuis speelden, konden we daarvan iemand

vragen om met ons mee te gaan. Ik heb een meiden B

coach geappt terwijl ze aan het spelen waren, met de

vraag of er 2 meiden daarna mee wilden met ons.

Gelukkig kon dat snel geregeld worden dus super

Daantje en Maud dat jullie mee wilden doen! Nadat we

een chauffeur hadden gevonden konden we verzamelen

en vertrekken… Bij de basisschool was iedereen mooi

op tijd, alleen was er een probleem, gelukkig zagen we het

daar, de tas met shirts was er niet. Die bleek nog bij onze

zieke te staan. Na wat bellen kwam moeders snel de tas

brengen (Yvette, bedankt!), zodat we toch nog redelijk op

tijd konden vertrekken.

Mooi op tijd kwamen we aan in Wouw waar de

kleedkamer vrij was en we dus konden omkleden. De

wedstrijd voor ons was wel wat uitgelopen dus hadden

we tijd genoeg om de shirts te verdelen, de indeling op

het veld te bepalen en warm te lopen. De zaal is daar een

beetje vreemd verlicht, er hangt een gele gloed binnen

(door de kleur van de tl-lampen). Hierdoor leek het bij

velen van ons alsof het al heel laat was. Je kreeg het

gevoel alsof je hoofdpijn gaat krijgen, een vreemde 21



Met SponsorKliks kan je nu zelf een financiële bijdrage

leveren aan SC Elshout handbal, zonder dat het jou een

cent extra kost!

Bestel online een pizza via Thuisbezorgd en wij ontvangen
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lenen (Avanti wederom bedankt!), waardoor we toch wat

meer verschil konden maken. Jos de scheids kon ons ook

beter uit elkaar houden, en voor onszelf was het ook

beter zo. De afpraak voor de overhandiging van de

nieuwe shirts wordt trouwens gepland, dus krijgen we

binnenkort onze eigen wit/blauwe outfit! Jos bedankt

voor het fluiten, overigens! Ook de wedstrijdtafel was

bemand, door Anouk en Lotte, dus we konden beginnen.

Judith wilde vandaag de hele wedstrijd wel keepen (Lotte

was er niet en Imke wilde na de 2 goals van vorige week

graag spelen) dus die kreeg nummer 1. We begonnen

lekker en de goals vielen niet veel, maar wel over en

weer. De meiden van de B draaiden lekker mee, Guusje

wist zelfs 2 keer te scoren. Uiteindelijk gingen we de rust

in met een 5-11 achterstand. Het grote probleem was de

6-0 verdediging van onze tegenstanders, daar konden we

niet goed doorheen komen, omdat lange afstandsschoten

toch wel een probleem zijn. Ik verdenk de coach van De

Beuk er van dat hij een keer bij ons is wezen spioneren

of zo, want dit had hij wel heel goed door….

We besloten om de 2e helft ook een 6-0 verdediging toe

te passen om te proberen meer tegenstand te kunnen

bieden, mede ook omdat de 2 hoeken steeds helemaal

tegen de achterlijn aan stonden en het spel dus heel

breed trokken. Guusje had aangegeven dat ze alleen de

1e helft mee kon doen, maar tijdens de rust kon ze na

overleg met haar moeder nog wel blijven tijdens de 2e

helft. Iedereen was enthousiast, want een wissel meer,

geeft ook wat meer ademruimte voor iedereen. Ik

probeerde nog iets nieuws, Lieke als cirkelloopster (wij

noemen dat in de spits, net als bij het voetballen). Ik zag

een beeld voor me van het Nederlands Team waarin

Yvette Broch ook zo mooi met haar lange lijf de ballen

daar kon vangen…. Deze proef mislukte, het bleek toch

niet makkelijk om Lieke aan te spelen. Imke stond weer

op de opbouw en knalde gewoon weer een bal in de goal,

haha mooi hoor.

Ondertussen kreeg ik op de bank wel wat klachten over

de B-meiden. ‘Sjongejonge, we zetten onszelf wel voor

schut hoor, die B-meiden zijn veel beter dan wij zelf zijn!’

was het relaas. Haha, een veer voor onze invallers en een

duidelijke boodschap voor onszelf natuurlijk, terwijl het

helemaal niet slecht liep! Uiteindelijk werd de wedstrijd

verloren, de eindstand was 7-18. Judith stond lekker te

keepen, ze stopte menig balletje die ik al bijna als

doelpunt had geteld. We hebben lekker gespeeld, mooie

dingen laten zien en de stand was anders dan de

wedstrijd aanvoelde, het leek dat we dichter bij elkaar

lagen. Guusje, Britt en Maud bedankt voor jullie hulp en

inzet!! Groeten Hans

Sponsorkliks
hiervoor een kleine bijdrage.

Via de categorieën boven in het menu kan je tevens bij

diverse webwinkels als Wehkamp, Bol.com, Coolblue,

Booking.com en Expedia bestellen. Een percentage van

het aankoopbedrag gaat dan ook naar SC Elshout. En

nogmaals, het kost jou niets extra! 

Wil je jouw vereniging ook GRATIS sponsoren? Zorg

er dan voor dat je voortaan jouw online aankopen

doet via de SponsorKlikspagina van jouw club. Voor

jouw een kleine moeite, voor jouw vereniging directe

inkomsten. Stel je eens voor wanneer alle leden dit

zouden doen? Vertel dit daarom door aan andere

mensen die onze

club een warm hart

toedragen. 

Ga naar onze

website en klik op

het logo van

sponsorclicks

Je krijgt nu direct

een overzicht van

de winkels die zijn

aangesloten bij Sponsorclicks.

Plaats je bestelling bij de webwinkel van jouw keuze,

verder hoef je niks te doen..
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Handbalmasterz
Zoals elk jaar gaan we ook dit seizoen met een team

beginnen aan handbalmasterz.

Doel is het vergroten van jullie spelregelkennis. 

Masterz betekent: uitstekende kennis van de spelregels.

Via deze officiële NHV-site leren jeugdspelers (en alle

andere handballers) op een aantrekkelijke én effectieve

manier de spelregels beter begrijpen. En als spelers naar

de A-jeugd gaan, hebben jullie natuurlijk het

spelregelbewijs.

Met hulp van deze site leren handballers, al van jongs af

aan, ook de regels beter accepteren en juist toe te passen

tijdens de wedstrijd. Dit leidt tot meer begrip voor de

beslissingen van de scheidsrechter. Bovendien zorgt

kennis van de spelregels voor nog meer spelplezier en

kunnen spelers voordeel halen in bepaalde spelsituaties. 

Dit jaar is de B jeugd aan de beurt.

Neem alvast eens een kijkje op

https://www.handbalmasterz.nl/

Binnenkort hebben we hierover een gesprek met jullie

hoe we dit gaan doen.

Jullie krijgen dan ook een inlog code

Onze A meiden in het nieuw
Prachtig nieuwe

trainings/reserve shirts

gesponsord door

Autoservice Elshout... 

ook de trainers en coaches

een mooi herkenbaar shirt. 

Ziet er weer netjes uit.
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SC Elshout naar Uitzwaai Interland Nederland - Angola
Over een paar weken is

het zover...dan speelt het

Nederlands damesteam

op het EK in Frankrijk. Dit

was de laatste wedstrijd

voor het EK en SC

Elshout was erbij in

Eindhoven. Met de meiden

van de C en Djeugd gin-

gen we naar deze

wedstrijd. Voor een aantal

de allereerste interland

die ze zagen, en het was

een leuke wedstrijd ook.

Vooraf dachten we...

Angola...... waar is dat....is

dat een land?? Ja zo werd

ons verteld...een land in

Afrika.

En die dames waren groot

en sterk...Het werd geen

makkie, maar spannend

was het wel. Volop sfeer

en muziek vooraf en bijna bij elke goal kei harde muziek

Ook de enthousiaste supporters van Angola (ja die waren

er echt) maakten bijna nog meer lawaai dan wij met z'n

allen. Wij vielen met ons grote spandoek goed op en zijn

op Ziggo nog in beeld geweest.... Na afloop gingen we

handtekeningen jagen.....en die hebben we gekregen....en

op de foto met Estefana en al die andere toppers. Oh ja

de wedstrijd werd door Nederland gewonnen.met 32-

29... maar dat boeit niet. Wij hadden een superleuke

avond en er nog wat van geleerd ook

Groetjes...de meiden van de C en D jeugd....(en alle

chauffeurs en ouders)
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Guusje en Janne willen graag iedereen bedanken die mee

geholpen heeft deze grote berg zakken in te zamelen

voor de handbalschool. Het zijn 92 zakken in totaal

geworden. Top. In het voorjaar is er nog een keer een

inzameling.
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Handbalschool



Handbal in ‘t Rad
Vanochtend hebben de kinderen

van S.C. Elshout een leuke

ochtend gehad in ‘t Rad.

Sinterklaas en zijn Pieten kwamen

daar namelijk op bezoek. Alleen

was er niks geregeld... De

kinderen hebben zelf pepernoten

gebakken, vlaggetjes gemaakt,

liedjes ingezongen, cadeautjes

ingepakt en een stoel voor

Sinterklaas getimmerd. Yfke F1 en

Benthe F2 zijn de sportkanjers

van de handbal. Het was een

geslaagde ochtend!
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Verjaardagen december-januari

21 december Gerard Beekmans

23 december Eefje Groenendaal

25 december Yfke Pullens

25 december Henriette van Noort van Iersel

26 december Marit Smits

29 december Fleur van Sambeek 

29 december Jeanne de Man 

1 januari Manon Klerks

3 januari Arianne Vermeegen-Veldsink

11 januari Wendy van Hulten Fitters

12 januari Daniek Klijn

14 januari Sanne de Hart

16 januari Emmy Turkenburg

22 januari Lotte van Bladel

24 januari Wies de Haan

28 januari Sien van den Assem

29 januari Pien Klerks

29 januari Myriam van Sluisveld 

29 januari Inge van Noort

30 januari Simone van de Pol

31 januari Britt Verbeek
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Op vrijdag 30 november j.l. hadden we met de peutertjes

een pietengymles.

Vrijdagochtend om 9.00 uur stonden er ineens 13 Pietjes

in de les. Ieder van hen had een oefenpakje bij zich om

mee te gymen, de Pietenles kon beginnen. De peuters

moesten hun best doen om een echte (Zwarte) Piet te

worden. Met onderdelen als; pakjes in

de stoomboot gooien, door de

schoorsteen kruipen, op het dak

klimmen, van het dak af springen en pakjes door de

schoorsteen gooien. Als echte Pieten legde ze het

parcours af. Toen de peuters alle onderdelen meerdere

malen hadden uitgevoerd ontvingen ze een echt Pieten-

diploma en lag er als verrassing bij het omkleden nog iets

lekkers in hun schoen!

PeuterPietengym 



29

Hey hoi! Ik ben Piet, samen met mijn twee vriendinnen-

pietjes mocht ik vanuit Spanje richting Nederland en

eindigde ik in het oh zo mooie Elshout. Daar mocht ik op

vrijdagavond pietengymles geven. De kinderen zijn nu

echte pieten geworden! Ze kunnen over het dak lopen,

van dak naar dak springen en het allerbelangrijkst; zij

hebben geleerd om pakjes op de juiste plaats te krijgen

door door de schoonsteen te kruipen. Zelf hebben wij

ook iets geleerd van de kinderen, ze leerden ons een heel

leuk, nieuw

dansje. Dat ging

ons goed af,

want wij Pieten

dansen in Spanje

de hele dag als

we niet bezig

zijn met ca-

deautjes inpak-

ken. Wij hebben de kinderen dan ook onze

Pietendans geleerd. De kinderen deden dit

zo goed, dat ze zelfs allemaal pepernoten

hadden verdiend. Ook hebben we met de

kinderen de liedjes nog een paar keer

geoefend, zelfs de juffen deden mee!

Gelukkig kenden ze de liedjes al heel goed,

dus konden we snel beginnen met het

gymmen. Ook dat deden ze supergoed en

daarom hebben zij zelfs een echt

Pietendiploma verdiend! Als de kinderen

ooit op zoek zijn naar een leuke baan,

kunnen ze altijd bij ons aankloppen en ook

Piet worden! Bedankt SC Gym!

Vrijdagavond Pietengym
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Verjaardagen gym
In de maanden december/januari 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

26 november Feone Knippels

16 december Stef van Heeswijk

25 december Siem van Hulten

29 december Annemiek Verhoeven

31 december Yavi van Berkel

1 januari Trudy van Delft

5 januari Corrie v.d. Sanden

6 januari Suzie Willemse

23 januari Gofie van Son

26 januari Petuel Zessen

Sinterklaasviering

1 december j.l. was er weer de jaarlijkse

Sintviering voor alle afdelingen van SC Elshout

(Voetbal-Handbal-Gym). Alle kinderen van 4 t/m

9 jaar van de vereniging waren hiervoor

uitgenodigd.

Bij binnenkomst van de kinderen was er echter

helemaal niks geregeld… De kinderen moesten

zelf pepernoten bakken, versieringen maken,

liedjes inzingen, cadeautjes inpakken en een stoel

voor Sinterklaas timmeren. 2 pieten kwamen

helpen. Toen Sinterklaas binnenkwam was alles

klaar en hebben ze samen nog een leuk feestje

kunnen bouwen.

Ook reikte Sinterklaas weer medailles uit aan de

2 sportkanjers van de gym. Dit jaar waren dat

Feone Knippels en Tom v. Herwijnen. Vol trots

ontvingen zij de medaille van Sinterklaas.
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Kantinediensten
Week 1: Kantinedienst: Jos van den Hoven van zondag 30 dec t/m zaterdag 5 januari 

Week 2: Kantinedienst: Gerard Verhoeven van zondag 6 t/m zaterdag 12 januari

Week 3: Kantinedienst: Albert van der Sanden van zondag 13 t/m zaterdag 19 januari

Week 4: Kantinedienst: José van Uden van zondag 20 t/m zaterdag 26 januari

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 januari Annie van Hulten Jos van den Hoven 

maandag 7 januari

dinsdag 8 januari selectie

woensdag 9 januari

donderdag 10 januari 19.30-eind Annie van Hulten Antwan Knippels

vrijdag 11 januari

zaterdag 12 januari Annie van Hulten

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 13 januari Jos van den Hoven

maandag 14 januari

dinsdag 15 januari selectie

woensdag 16 januari

donderdag 17 januari 19.30-eind Els Klerks Marinus Muskens

vrijdag 18 januari

zaterdag 19 januari Bianca van Dijk

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 20 januari Sjef van de Wiel

maandag 21 januari

dinsdag 22 januari selectie

woensdag 23 januari

donderdag 24 januari 19.30-eind Sjef van de Wiel Marion Verdijk

vrijdag 25 januari

zaterdag 26 januari Sjef van de Wiel

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 30 december

maandag 31 december

dinsdag 1 januari

woensdag 2 januari

donderdag 3 januari nieuwjaarsreceptie Marianne Ossenblok Annie van Hulten

vrijdag 4 januari

zaterdag 5 januari 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
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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