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Algemeen Bestuur
Beste sportvrienden, 

Afgelopen week is de carnavalskrant weer huis-aan-huis

aangeboden in Elshout! Een fantastisch mooi boekwerk

wat zeer het lezen waard is! Carnaval leeft in Elshout en

de voorzitter van de carnavalsstichting slaat in zijn

voorwoord de spijker op z’n kop: “SAMEN IS ONZE

KRACHT” !

Dat geldt niet alleen voor stichting Zaandhaozenlaand

maar voor alle activiteiten in Elshout! Je moet elkaar

weten te vinden. Niet bang zijn om samen te werken en

elkaar wat gunnen. Bijna alles zit met elkaar verweven in

Elshout. Familiebanden maar ook verwevenheid in de vele

buurtverenigingen en clubkes die Elshout rijk is. Ons valt

dat misschien wat minder op maar “buitenstaanders” valt

dat des te meer op! Je hoort regelmatig: "Het lijkt wel of

in Elshout iedereen met iedereen op een of andere

manier een band met elkaar heeft”! Dat is dus iets om

TROTS op te zijn! Dat is saamhorigheid! Het gevolg

daarvan moet ook zijn dat “buitenstaanders” zich niet

lang “buitenstaanders” voelen maar heel snel

“binnenstaanders” worden.

Zo is dat zeker ook bij SC Elshout … en dat al 50 jaar

lang! Natuurlijk zijn er meer en minder hechte

vriendenclubjes en elftallen of zestallen binnen SC

Elshout maar alles gaat op een vriendschappelijke manier

met elkaar om en staat voor elkaar klaar! Laten we ons

allemaal inspannen om dat zo te houden!

Als het clubblad uitkomt is het bijna carnaval….. Een feest

om naar uit te zien en er “vol” in te gaan. Een feest van

(nog meer) verbroedering en het aantrekken van de

(toch al) hechte band, Laten we wel afspreken dat het

voor iedereen leuk moet blijven! Alcohol kan en mag

(boven de 18 jaar) maar te veel maakt meer kapot dan je

lief is …! En drugs kunnen we al helemaal niet gebruiken

in Elshout! Dat hebben we ook helemaal niet nodig! We

zijn al gezellig genoeg van ons zelf!

Alaaf, Alaaf, Alaaf

Caspar van den Brandt,

Voorzitter omni SC Elshout 



2



Toegang is gratis, consumpties tegen een

aangepast tarief zijn voor eigen rekening.

Opgaves kunt u doen via de site: 

sc elshout / voetbal / 50 jarig bestaan.

U kunt zich opgeven tot uiterlijk 25 mei 2019.

Zegt het voort, zegt het voort….. Tot 14

juni a.s. 

werd nog een keer van stal gehaald en het alom

bekende Elshout, Elshout koeien in de .......galmde

door het stadion. Een mooie avond!  

Een opwermer want er komt nog veel meer. Ons

eerste mocht bij uitzondering een vriend-

schappelijke wedstrijd spelen in het RKCstadion.

Ook leuk om als speler/leider dit een keer te

beleven. Er volgen nog tal van mooie momenten dit

voorjaar, elders in dit blad ziet u een compleet

overzicht.  Graag wil ik u oproepen om de

berichtgevingen te volgen via de site van SC Elshout,

het clubblad en de social media. Denk dan vooral

aan de opgaves voor de reünie, retro shirts,

feestavond en jubileum boek.

q Eén ding wil ik er uitpikken en dat wordt een

bijzondere gebeurtenis. De badeendjesrace, de loten

zijn inmiddels te koop. Het belooft een niet te

missen spektakel te worden waar je absoluut bij

moet zijn!!

q Allemaal opstapjes naar de Grande Finale of, of zoals

u wilt “opwermers “

Groeten, Frie

Van de bestuurstafel (februari 2019)
q Op de eerste plaats feliciteren wij Nik van Mook

met zijn 250ste wedstrijd in ons eerste. Als je

bedenkt dat je ongeveer 25 officiele wedstrijden per

jaar speelt, dan betekent dit dat Nik een vaste

waarde is voor het eerste en dat hij gelukkig weinig

blessuregevoelig is. Een prestatie die beloond werd

met Mexicaanse klanken en drankjes in een goed

gevulde kantine. Binnen de club zijn slechts 3

personen, te weten John Damen, Gerard en Toon de

Man, die nog meer wedstrijden in ons eerste hebben

gespeeld. Nogmaals proficiat Nik !

q Opwèrmer !

Heeft dat niet te maken met carnaval ? Klopt! een

soort van opwarmertje voor het feestgedruis. Alvast

wat drinken en in die sfeer geraken. Maar kan dat

ook niet duiden op het naderende voorjaar? Jazeker

de temperatuur gaat al wat omhoog en we willen en

kunnen weer massaal naar buiten. Kan dun

opwermer ook duiden op onze feestactiviteiten in

verband met het 50 jarig bestaan ? Ik denk het zeker

wel.

Wat dacht u van het bezoek aan RKC Waalwijk met

190 personen. SC Elshout was club van de week en

de kleinsten mochten de line-up doen aan de hand

van de profs, de Jo-10 mocht penalty’s nemen tijdens

de rust, het aloude spandoek Elshout groet RKC

3

Reünie
SC Elshout voetbal bestaat 50 jaar….
Daarom willen wij op vrijdagavond 14 juni 2019

een grote reünie organiseren. Alle leden en oud-

leden van SC Elshout voetbal en eventuele

partners zijn van harte welkom om oude

herinneringen op halen.

Wij zouden het leuk vinden dat vele (oud) leden

elkaar zullen treffen in de feesttent op ons

sportpark met een muziekske en een

presentatie van oud materiaal.

Hoe laat: 
Op 14 juni van 21.00 uur tot 24.00 uur.
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Jeugd
Jeugd Jeugd

Jeugd Uit de jeugdhoek
door de jeugdvoorzitter

De afgelopen weken zijn we behoorlijk

tegengewerkt: sneeuw, vorst, regen, wind en

een griepgolf. Inmiddels hebben alle teams

hun eerste wedstrijden weer gespeeld en

gaan we richting de lente.

Daarmee gaan we ook richting het

zwaartepunt van ons jubileumjaar. Op 1

februari zijn we in dat kader reeds met een

groot aantal jeugdleden en begeleiders naar

de wedstrijd RKC Waalwijk – FC Den Bosch

geweest. We zagen een spannende wedstrijd,

met een 2-1 winst voor ‘ons’ RKC, in een

geweldige sfeer (met enige Bossche

accenten). Als kers op de taart mochten

onze JO9, JO10 en JO11 spelers voor de

wedstrijd in de line up mee het veld op en

sleepten onze JO10 spelers in de rust de

penalty overwinning binnen. Een super leuke

avond, met dank aan de organisatoren en

RKC Waalwijk.

Maar er staat meer te gebeuren voor onze jeugd. Onze

jongste spelers mogen trainen in het stadion van RKC

Waalwijk (3 april), onder begeleiding van professionele

spelers. Maar centraal staat het feestweekend op vrijdag

31 mei en zaterdag 1 juni. De (meeste) aanmeldingen zijn

binnen en de organisatie is druk bezig. En hier komt heel

wat bij kijken (denk aan activiteiten verzinnen, budget

regelen, materialen, tenten, stroom, licht, water, borgen

veiligheid, eten en drinken). Medio april zal het definitieve

programma en nadere informatie volgen. We zijn blij dat

een groot deel van onze jeugdkaderleden – trainers,

leiders, bestuur en andere vrijwilligers - heeft aangegeven

bij het feestweekend aanwezig te zijn. Mochten we

mensen onverhoopt vergeten zijn te benaderen dan

neem even contact op met ondergetekende,

want we willen zo veel mogelijk van onze

trouwe vrijwilligers erbij hebben! 

In mijn vorige stukje deed ik een oproep om

een avondje of middagje te helpen in de

garderobe in het Rad. Met dank aan onze A-

junioren hebben we het rooster inmiddels

volledig rond. Geweldig dat deze jongens zo

meedenken en daarmee het bordje van onze

andere vrijwilligers wat ontlasten. Immers,

werken is leuk, maar laat ook genoeg over voor

je collega’s.

Voor nu wens ik iedereen alvast een leuke

carnaval. 

Groet Marcel
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In het zonnetje:  Ad van den Aker
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 vele jaren is Ad op de club te vinden, begonnen als

voetballer in het 1e maar ook buiten de lijnen draagt Ad

al vele jaren zijn steentje bij. Iedere zondagochtend staat

Ad langs de lijn om de kunsten van de verschillende

teams te aanschouwen, om in de middag als ware

“Hooligan” fanatiek het 1e elftal aan te moedigen. 

Hoe ben je bij SC Elshout betrokken geraakt?
Ik ben in 1982 in Elshout komen wonen toen ik trouwde

met een Elshoutse (Doortje). Ik voetbalde toen bij vv.

Nieuwkuyk, in totaal 20 jaar, en heb na 3 jaar een

“transfer” gekregen naar sc. Elshout waar ik in de selectie

terecht kwam, zeg maar het tijdperk John Damen.

Waarom ben je vrijwilliger geworden bij SC
Elshout?
Zoals de meeste vrijwilligers rol je er zomaar in, als je

tenminste interesse hebt in dit soort werk. De meeste

uren ging ik maken toen mijn kinderen gingen voetballen.

Wat heb je allemaal gedaan aan vrijwilligerswerk
voor de club?
Om de variatie er in te houden en niet in een sleur

terecht te komen heb ik verschillende dingen gedaan. Een

flink aantal jaren heb ik in de PR-commissie gezeten waar

ik o.a. verantwoordelijk was voor het clubblad. 

Daarnaast ben ik leider geweest van een aantal

jeugdelftallen (met mijn oudste zoon Jim vanaf de F-

pupillen naar de D-pupillen) daarna weer terug naar de F-

pupillen (met mijn jongste zoon Luc), een 6-tal jaren in

het jeugdbestuur, waarin ik o.a. jeugdweekend

organiseerde. Op zaterdag ben ik nog steeds bezig bij de

jeugd: 3 x per jaar oud papier ophalen en 4 x per jaar

sportparkdienst.

Toen ik zelf noodgedwongen moest stoppen met

voetballen door knieproblemen ben ik nog samen met

Wim van Venrooy leider geweest van het 3e, daarna ben

ik in de commissie voetbalzaken terecht gekomen waarin

ik samen met Lieke Klerks-Van Delft o.a.

verantwoordelijk ben voor de leiders- en trainers-

vergaderingen.

En omdat onze mooie club 50 jaar bestaat ben ik in de

commissie gekomen om de feestavond mee te organi-seren.

Ik weet eigenlijk niet of

het lid zijn van de

“Hooligans” ook

vrijwilligerswerk is?

Wat vind je zo leuk aan het
vrijwilligerswerk dat je doet
voor ons clubske?
Het mooie is dat je betrokken blijft bij de club waar je

mensen ontmoet, een praatje maakt, een pilsje drinkt.

Toen je zelf voetbalde was dat een automatisme, stop je

(noodgedwongen of niet) moet je zelf op zoek naar een

invulling bij de club waar je graag komt. Met de oprichting

van “de Hooligans” en als lid van de commissie

voetbalzaken ben ik daar aardig in geslaagd.

Wat zijn je leukste ervaringen/anekdotes?
De laatste jaren zie ik veel wedstrijden van sc. Elshout,

zowel het eerste als ook de andere senioren. Elk niveau

heeft zo zijn eigen ding maar alle wedstrijden kunnen

zeker vermakelijk zijn.

Een bezoekje aan “het hok” van Sjaak en Toon mag zeker

niet ontbreken op de zondag. Wat ook niet ontbreken

mag is het “gevarieerde “ groepje van meest ex-

voetballers op de donderdagavond, die op die avond de

week nog even doornemen.

Mijn leukste ervaring is ongetwijfeld om samen met Wim

van Venrooy als leider kampioen te worden met het

toenmalige 3e. Een geweldig team dat voor een

behoorlijk gedeelte bestond uit 1e-elftal spelers. Wat

hebben we er een mooi feest van gemaakt! Pas de

volgende dag kwamen we er achter dat 1 van de leiders

zijn kunstgebit door de WC had gespoeld.

Ook de bekerwinst van het 2e vorig jaar was een

prachtig feest. De sfeer op de tribune was geweldig,

zingen, aanmoedigen, een pilsje pakken.Het mooie was

ook dat er een aantal toeschouwers aanwezig waren die

je anders bijna nooit op het sportpark ziet.

Ook erg leuk zijn de themafeesten op zondagmiddag, geor-

ganiseerd door de jeugd. Fantastisch, gewoon mee doorgaan!

Wat zou je willen meegeven aan de leden?
Voetbal is een teamsport, zorg dat je er zoveel mogelijk

bent is voor je teamgenoten ook gezellig.

Gelukkig mag je als voetballer fouten maken, het is

tenslotte je hobby, maar accepteer ook de fouten van de

scheidsrechter, hij maakt ze ook.

MAAR VOORAL: laten we doorgaan met de gezelligheid die we
hebben bij onze fijne club.

Aan wie zou je het zonnetje willen doorgeven?
Aan Martijn Klerks, een jongen die niet makkelijk op de

voorgrond treedt maar die vooral bij de jeugd maar ook

bij de senioren zijn steentje bijdraagt. 

Ad, als club zijn we heel blij met jouw inzet en
we hopen elkaar nog lang tegen te komen. 7
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Topscoorders

keepersklassement
Team       Goals    Wedstr.  gem

Maaike van Gestel VR1 1 2 0,50

Rens de Kruijf sel. 3 3 1,00

Stef de Wit sel. 7 6 1,17

Sam van den Besselaar sel. 24 14 1,71

Fenna van de Wiel VR1 8 4 2,00

Niels van Logten 4e 6 3 2,00

Berry Kuijpers 3e 25 10 2,50

Tim van Heesbeen 3e 3 1 3,00

Wout de Kruijf 5e 23 7 3,29

Rob Verkooijen 4e 34 8,5 4,00

Anouk Pullen VR2 31 6,5 4,77

Lijst niet compleet omdat niet alle gegevens beschikbaar zijn.

Topscoorderslijst SC Elshout 
seizoen 2018-2019
bijgewerkt tot/met zondag 1 februari 2019
Naam Team Goals
Thom van Delft sel. 11
Joris van Heesbeen 3e 6
Joris Elshout 4e 6
Bart van Logten sel. 6
Luc van de Aker sel. 5
Mick Zeeuwen 3e 4
Brian Zeeuwen sel. 4
Nik van Mook sel. 4
Jorne Winkel 3e 3
Jim Muller 4e 3
Nick Muller 4e 3
Guido Smits 5e 3
Jan Willem van Bokhoven 5e 3
Luc van Noort sel. 3
Dion van Oorschot sel. 3
Willem Jongen sel. 3
Jochem Muskens sel. 3
Birk Milatz sel. 3
Nick Theunissen 3e 2
Bart van Banierink 4e 2
Martijn Klerks 4e 2
Kevin Adriaanse 4e 2
Ruud van Alphen 5e 2
Dave van Drunen JO19 2
Ruud de Laat sel. 2
Mike Adriaanse sel. 2
Melissa van der Sterren VR1 2
Bart Buijs 3e 1
Dennis Jansen 3e 1
Patrick van Delft 3e 1
Job Simons 3e 1
Casper Verhoeven 4e 1
Chiel Meistrok 5e 1
Erol Gedik 5e 1
Bas van Weert 5e 1
Stan de Jong sel. 1
Charley Lisay sel. 1
Hans de Jong sel. 1
Bart Jongen sel. 1
Dennis van Venrooij sel. 1
Bas van den Besselaar sel. 1
Thomas Dankers sel. 1
David van Mook sel. 1
Remco van den Hooven sel 1
Cathy van Delft VR1 1
Jessica de Wilt VR1 1
Leona van de Wiel VR1 1
Geanne van Dommelen VR1 1
Mieke van Rooij VR2 1
Helmi Klein Holkenborg VR2 1
Lijst niet compleet omdat niet alle gegevens beschikbaar
zijn.

Lijst personen die meer dan 100 wedstrijden in 1e
hebben gespeeld, opgemaakt 1-1-2019

John Damen 459

Gerard de Man 430

Andre van Hulten 268

Antoon de Man 251

Nik van Mook 248

Jochem Muskens 246

Niels Brok 242

Hans van Venrooy 234

Patrick van Delft 230

Ron Hofmans 229

Dennis van Venrooij 228

Jan-Willem van Bokhoven224

Willem Jan de Kort 212

Robin van de Brandt 211

Jan van Rooy 204

Rob Pulles 195

Leon de Gouw 187

Marcel Vrijhoeven 183

Roel Pelders 178

Ruud van Mook 175

Wim Kolsters 172

Kees van den Hoven 170

Remco van den Hooven168

Antoine Timmermans 166

Rene Klijn 164

Rick Boom 164

Bart van Logten 164

Frank van Heesbeen 157

Koos  van Hoften 157

John van Ooyen 154

Dick van Delft 146

Hans de Jong 143

Sjef van de Wiel 142

Thom van Delft 139

Jacco Buis 137

Twan knippels 133

Marcel van Hulten 129

Peter Muskens 128

Ronald van Delft 126

Mart Klijn 122

Hans smits 119

Jos Muller 115

Gerard verhoeven 113

Jan van de Brandt 111

Martijn  van Overdijk 110

Joost Smits 107

Sven Brok 106

Stefan van Bijnen 106

Luc van de Aker 105

Toon van Weert 105

Harrie de Kort 104

Stan Muskens 104

Jan Vugts 104

Wim de Hart 102

Willie van de Wiel 101
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Daarna zal om 16.00 uur S.C. Elshout 1 in een

Jubileumwedstrijd aantreden tegen Oud-RKC Waalwijk.

Op zaterdag 8 juni wordt de S.C. Elshout-Nieuwkuijk-

dag gehouden, met aansluitend de Badeenden-race:

Vanaf heden is het mogelijk om loten te kopen voor

deze grootse Badeenden-race.

Loten voor de particuliere wedstrijd kosten 

€ 5,- per stuk. 

Loten voor de bedrijvenwedstrijd kosten 

€ 25,- per stuk. 

Loten zullen worden verkocht in de kantine door

leden van de sponsorcommissie.

De commissie is flink bezig om twee mooie top-10’s

aan prijzen te verzamelen. Mocht je als bedrijf een

geweldig mooie prijs aan willen bieden, neem dan

contact met ons op. Binnenkort meer info over dit

evenement, hou de site en facebook in de gaten!

Op donderdag 13 juni wordt het Onderling Toernooi
gespeeld. Medio mei zullen de uitnodigingen worden

verspreid.

Op vrijdag 14 juni is de Receptie en Reünie ter ere

van het 50 jarig-bestaan. 

Opgeven kan inmiddels via de website

www.scelshout.nl/reunie. 

Een dag later, op zaterdag 15 juni, wordt de feestmaand

afgesloten met een grandioze Feestavond. Meer info over

de kaartverkoop zal spoedig volgen.

2019: 50 Jaar S.C. Elshout
Het jaar 2019 staat in het teken van het 50-jarig bestaan van S.C. Elshout

11

Tijdens de nieuwjaarsreceptie heeft onze voorzitter van

de voetbalafdeling, Frie Smits, de aftrap gegeven voor dit

jubileumjaar. Verder hebben we op 1 februari j.l. met 190 

S.C. Elshout-leden een wedstrijdbezoek gebracht aan

RKC Waalwijk – FC Den Bosch. 

Om alvast op de data op de kalender te noteren, volgt

hieronder het programma voor de jubileumactiviteiten

die nog gaan komen. Nagenoeg alle activiteiten vinden

plaats op ons Sportpark den Donk, behalve als anders

aangegeven.

Woensdag 3 april van 15.00 uur tot 16.30 uur mogen

onze jongste leden in het RKC Waalwijk-stadion gaan

trainen onder begeleiding van enkele RKC-ers. 

Op maandag 8 april van 19.00 uur tot 20.30 uur is het

de beurt aan onze dames om zo’n training mee te maken,

eveneens in het RKC Waalwijk-stadion. 

De organisatie zal beide groepen nog voorzien van

informatie.

Donderdag 30 mei is het jaarlijkse Stratentoernooi

op het sportpark van S.C. Elshout.  De straten zullen via

de contactpersonen aangeschreven worden.

Vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni vindt het

Jeugdweekend plaats bij S.C. Elshout. 

Al bijna 100 kinderen hebben zich aangemeld bij de

organisatie en men is druk bezig met het organiseren van

leuke spellen en de bekende overnachting. De

jeugdorganisatie heeft reeds contact gezocht met diverse

leden, ouders en leiders.

Aansluitend zullen op zaterdag 1 juni om 15.00 uur de

S.C. Elshout Old Stars een bal trappen tegen de Old Stars

van RKC Waalwijk. 

Verjaardagen 
De afdeling voetbal feliciteert de volgende jarige leden

21 februari Richard van Hulten

22 februari Bart van Weert

25 februari Dennis van Venrooij 

26 februari Jan Schoenmakers

27 februari Bibi Sterk

28 februari Bas van Beurden

2 maart Joris van Heesbeen 

3 maart Edgar Brok

3 maart Luc Dankers

5 maart Myla van Cromvoirt

5 maart Gerard van Mook

6 maart Guus de Kort 

7 maart Janneke van den Brandt-Haverhals

8 maart Joris van Hulten

8 maart Joris Robben

8 maart Nick Klerks

8 maart Dick van Delft 

11 maart John van Beveren

12 maart Maaike van Gestel

12 maart Brian Zeeuwen

13 maart Willem Verdijk

13 maart Bas van Weert

13 maart Ruud van Mook

15 maart Martien van Delft 

15 maart Niels Brok

17 maart Sam van den Besselaar

18 maart Inge van Bladel 

21 maart Anouk Pullen

23 maart Ruud Lambrechts

24 maart Sjors Musters

25 maart Gerard Verhoeven

26 maart Marcel van Heesbeen 

27 maart Erik van Delft 

28 maart Stan de Jong
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Als onderdeel van de V.O.G. procedure is het ook

verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Die

hebben we gevonden in de personen van Jeanne de Man

en André van Hulten. Beide vertrouwenspersonen zijn

beschikbaar voor heel SC Elshout en ze zijn dus niet

“afdelingsgebonden”. Je kunt kiezen waar je jezelf het

meest veilig bij voelt.

Natuurlijk hopen we dat de vertrouwenspersonen niet

benaderd hoeven worden maar als het nodig is …..

Ze zijn er voor jullie

Bestuur SC Elshout Omni.
15

Beste inwoners van Elshout,

SC Elshout haalt al meer dan 40 jaar oud papier bij u op en doet dat altijd met veel plezier. De opbrengsten vormen

namelijk een goede financiële bijdrage aan het sportleven in Elshout.

Graag willen we de afspraken rondom het oud papier ophalen nog eens onder uw aandacht brengen zodat iedereen

weer goed op de hoogte is.

• Het ophalen gebeurt altijd op de 2e zaterdag van de maand. Ook in de vakanties.

• Er wordt om 9.00 uur gestart met ophalen. De 1ste wagen gaat vanaf de Gekroonde Hoed naar de Heusdense

weg, Kerkstraat, Elshoutse weg, Scheidingstraat, d’Oultremontweg, industrie gebied, Wolfshoek om in de

Mariendonkstraat te eindigen. De 2e wagen rijdt in de kern van Elshout rond.

• Het papier graag gebundeld of in dozen/kratten aan straat zetten. Los papier waait weg!

• Zet het oud papier niet op vrijdagavond buiten i.v.m. regen en wind. Als het papier nat is geworden vallen de

dozen uit elkaar en ligt het op straat.

• Vriendelijk verzoeken wij u om het oud papier aan één zijde van de straat te zetten, aan dezelfde kant
waar u ook de vuilcontainer neerzet. Dit geldt vooral voor Heusdenseweg, Kerkstraat, Mariendonkstraat
en Wolfshoek

• In smalle straten (zoals in De Omloop) de personenauto’s graag goed parkeren zodat de vrachtwagen er langs

kan.

• Bewoners van het Van de Geldplantsoen graag het

papier aanbieden in de Graaf Albrechtstraat. De grote

vrachtauto kan hier niet indraaien.

• Bewoners van de Bredenkampweg het papier graag

aanbieden aan de Mariendonkstraat. Ook hier kan de

grotere vrachtauto moeilijk draaien.

Sc Elshout wil u graag hartelijk danken voor het sparen van

het oud papier en uw bijdrage om het papier zo makkelijk

mogelijk op te halen. 

Het bestuur.

V.O.G. en Vertrouwenspersoon
Binnen alle onderdelen van omni-SC Elshout is besloten

om voor ALLE vrijwilligers een zogenaamde Verklaring

Omtrent Gedrag (V.O.G. verklaring) verplicht te stellen.

Een V.O.G. is een verklaring waaruit blijkt dat je gedrag in

het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van

een specifieke taak binnen onze vereniging. SC Elshout

wil door het verplicht stellen van de V.O.G. een preventief

beleid voeren. Het aanvragen van de V.O.G.’s is door de

diverse afdelingen, onder coördinatie van Albert van der

Sanden, op een prima manier georganiseerd waardoor al

onze vrijwilligers een geldige V.O.G. verklaring hebben.
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adverteerders steunen ons, 

steunen jullie de adverteerders?

Koop bij onze 
adverteerders
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Van de bestuurstafel
Momenteel zijn we bezig met het plannen van de

seizoenafsluiting en het beachtoernooi, maar het is druk

de komende tijd op het sportpark vanwege het 50 jarig

bestaan van de afdeling voetbal, dus dit gaan we in breed

overleg doen.

Nl Doet op zaterdag 16 maart 
Ook dit jaar staat NL Doet weer op onze planning en wel

op de zaterdag 16 maart. Op het handbalveld doen we

dan allerlei klusjes zoals netten hangen, vegen, schilderen,

onkruid wieden, etc etc 

Voor deze activiteit zijn nog geen punten verzonnen in

het vrijwilligersbeleid, maar die gaan we wel inzetten. Dus

als je wilt komen helpen op de zaterdagmorgen dan komt

het vanzelf goed met je punten.

Koningsspelen op 12 april
Op deze vrijdag worden op het handbalveld voor de

basisscholen in de Gemeente Heusden handbal-

wedstrijdjes gehouden tussen 10.00 uur en 14.00 uur.

Voor deze dag zoeken we nog hulp van 1 begeleider en 4

jeugdscheidsrechters. En uiteraard tellen de helpende

handjes mee voor de vrijwilligerspunten.

Apenkooi op paaszaterdag 20 april
Als 3 hoofdgebruikers van sporthal Dillenburcht willen

we iets doen voor de jeugd van onze vereniging en

daarom gaan we een zaterdag de zaal inhuren om een

grote apenkooi te maken met allerlei toestellen, banken,

touwen, ringen etc. De dag staat onder leiding van Jos van

de Ven van De Schroef en enkele buurtcoaches. 

Van 10.00 tot 11.30 uur willen we de apenkooi doen met

de E- en Fjeugd. Van 11.30 tot 13.00 uur met de C- en 

D jeugd. 

Alle leden van SC Elshout Handbal, Minerva en Avanti

mogen meedoen met hun leeftijdsgroepen.

De coaches willen we verzoeken om dit te vragen aan de

leden en deze op te geven aan Albert van der Sanden. We

verzoeken ook de coaches om hun teams te begeleiden

bij het spel op deze dag. 

Schooltoernooi op woensdag 15 mei 
Op woensdagmiddag 12 mei houden we weer ons

schoolhandbaltoernooi voor alle basisscholen in de

Gemeente Heusden. De groepen 3, 4, 5, 6, 7 en 8 mogen

meedoen aan het toernooi. Het wordt dit jaar in Elshout

gehouden en begint om 13.00 uur en eindigt om

omstreeks 16.30 uur . 

Voor deze middag zoeken we 6 scheidsrechters om

enkele wedstijdjes te fluiten en ook de hulpdiensten

tellen weer mee voor de vrijwilligerspunten.

Beachcompetitie
Het NHV heeft het plan opgezet om een echte

beachcompetitie te starten. En natuurlijk hebben we met

onze mooie beachvelden op het sportpark ons

opgegeven met 2 teams voor komende zomer. Inmiddels

is er een commissie samengesteld die dit gaat regelen

met oefenpartijen, trainingen, demonstraties, etc. In de

commissie zitten Michelle Hendriks, Anouk Eekels, Bauke

van Alphen en Amber van

Wanrooij. Dus als je vragen hebt

hierover dan weet je waar je

moet zijn.
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De pupillen van de afgelopen weken: 

Jikke Evy Renske Benthe Noor en Yuna

vervolg foto’s pag 20



20-01-2019 
SC Elshout DS4 – Witte Ster DS2 11.15 uur
Zondagmorgen mochten we weer een potje handballen

in onze eigen sporthal. We mochten eerder dan gepland

omdat er een wedstrijd van DS2 was uitgevallen (de

tegenstanders van DS2 zijn verplaatst naar een poule

lager, dus zullen we die in onze poule nog tegenkomen).

Door deze verschuiving hadden we wel nog een pupil van

de week die met onze wedstrijd mee mocht doen!

Benthe was de gelukkige en mocht het eerste doelpunt

maken, haha helaas, de scheids vond het niet goed als we

die al telden….

De dames van Witte Ster waren erg gemotiveerd en ging

dus flink aan de bak. We hadden er weinig tegen in te

brengen en het stond dus al snel 0-4 voor Witte Ster. We

kwamen toen toch wat beter op stoom, het verdedigen

ging lopen en ook de aanvallen werden wat zorgvuldiger.

De coach van Witte Ster was mede verantwoordelijk

voor de motivatie van de speelsters, ze stond steeds aan

te geven naar welke speler de bal gespeeld moest

worden, een beetje zoals bij de F-jes ook gebeurt, was

eigenlijk wel hilarisch om dat te zien en horen. We

speelden ondertussen ons spelletje en probeerden ook

te scoren. Maar helaas, het zat niet mee er verdwenen

ballen net over de goal, net naast de goal of in de handen

van de keeper, maar lekker scoren zat er niet in. De

ruststand wat niet erg veelbelovend maar we waren

gaandeweg de eerste helft wel beter geworden,

dus zagen we de 2e helft met vertrouwen

tegemoet. Ook het feit dat Witte Ster geen
20

wissels had gaf daarin wel moed!

Voor de 2e helft pasten we nog een tactische wissel toe,

andere keeper in de goal en dus ook een andere

hoekspeelster in het veld, wellicht zouden ze daar

helemaal van slag kunnen raken was het idee.

Het idee was er, maar bracht niet helemaal het gewenste

resultaat, Wite Ster bleef erg sterk spelen, we hadden

geen antwoord op de door hen (of eigenlijk door de

coach) ingezette wissels, dus vielen er nog flink wat

tegendoelpunten. Positief was wel dat wij ook nog een

aantal keren konden scoren waarbij het opvalt dat het

bijna allemaal andere speelsters waren, dus we zijn niet

afhankelijk van een paar dames, maar we kunnen allemaal

gewoon scoren!! Dat is toch wel een fijne gedachte voor

de coach. Met nog een paar seconden op de klok waren

we in balbezit, Lieke stond in de midden cirkel en zag

maar 1 mogelijkheid, GOOIEN. Nou en dat deed ze een

mooie bal richting het doel van Witte Ster. Tijdens het

vliegen van de bal ging de zoemer en floot de scheids

voor het einde van de wedstrijd. Maar omdat de bal al los

was voor het affluiten gaat het spel verder tot het eerste

balcontact, je raadt het al. Het eerste contact dat de bal

had was in het net! Lieke had gewoon nog ff gescoord.

Een leuke afsluiting van een sportieve wedstrijd waarbij

we de tegenstander gewoonweg geen antwoorden

konden geven op hun spel. Eindstand: 8-36. Hiermee

hadden we trouwens nog een goede daad verricht, want

bij een winst met meer dan 30 doelpunten krijgen ze bij

Witte Ster altijd een krat bier, dus werd er een feestje

gevierd! Groetjes Hans

Verslag dames 4



27-01-2019 Groene Ster DS2 – Elshout DS4
We mochten naar Zevenbergen, dus wederom op naar

de rotonde met de 5 poten, de 4e afslag ga je naar

Wagenberg en we namen nu de 3e afslag naar

Zevenbergen dus. Richting “De Borgh” zoals de sporthal

heet. Als je aankomt op het adres zie je een soort van

cultureel centrum en een deur die naar het Hotel gaat

(alles met dezelfde naam). Het blijkt dat je die deur moet

nemen een aantal gangetjes door moet (rechts aan blijven

houden) en dan sta je ineens in de sporthal! Haha we

hadden het gevonden. De wedstrijd voor ons was al bezig

aan de 2e helft, ze liepen dus nog op planning, daarom

moesten we snel omkleden.

De coach van de tegenpartij herkende ons meteen,

“nieuwe shirts?” vroeg hij, omdat we bij onze

thuiswedstrijd nog de groene reserveshirts hadden die

niet echt opvielen tussen hun groene shirts. Hij vroeg hoe

het ging in de poule, ik vertelde dat het prima ging, we

vinden het erg leuk, alleen hadden we nog geen punten

kunnen scoren. Hij vond het wel leuk om te horen dat we

zoveel lol hebben. Ik zei nog wellicht gaan we vandaag wel

punten scoren, maar dat vond ie niet zo’n goed idee. De

scheids stelde zich voor en zei “ik ben nog in opleiding,

dus het kan zijn dat niet alles goed gaat, maar ik doe

natuurlijk mijn best. “ Ik vond het allemaal best, zou vast

goed komen.

De wedstrijd begon, we hadden maar 1 wissel (Imke was

reeds onderweg omdat ze iets eerder mocht stoppen op

het werk, dus versterking zou komen!) Ons voor-

onderzoek had opgeleverd dat we tegen de eerste in de

poule aan het spelen waren, dus we waren erg gebrand

om ten minste goede tegenstand te bieden. Gaandeweg

de wedstrijd had ik het nog even gecheckt en toen bleek

dat ze 3e stonden ondertussen, maar dat was dus

eigenlijk wel een slimme zet om er van uit te gaan dat ze

hoger stonden. De wedstrijd ging vrij gelijk op, heel erg

sportief vanuit beide teams, dus ook erg leuk om te

spelen. De scheids had net het hoofdstuk 7 meters

behandeld denk ik want die vielen te pas en te onpas. Wel

aan beide kanten dus daar konden we verder ook niet zo

veel van zeggen. Veel penalties betekent dus ook veel

doelpunten zou je denken. Nou dat viel een beetje tegen,

we wisten niet zo goed te scoren door de uitstekende

keeper van Groene Ster. Wel leuk om te zien dat

iedereen wel bereid was om een strafworp te nemen, dat

zien we graag natuurlijk! Groene Ster kreeg dus ook veel

7 meters, ze liepen tegen het probleem aan dat onze

Lotte nog beter op haar taak was ingesteld en de meest

ongelooflijke ballen wist te stoppen…haha geweldig om

te zien! Een wapen waar we niet tegen bestand waren

was de break-out of fast-break waar ze duidelijk op

getraind hadden, daar werden (te) veel doelpunten mee

gemaakt waar we niets te vertellen hadden. 

De ruststand was 12-4 tegen (wat we toen nog dachten)

de eerste een geweldige prestatie!! Net na het fluitsignaal

vloog de deur van de sporthal open en daar was ze! Imke

was gearriveerd, ze kreeg een luid applaus van ons en het

publiek van Groene Ster was helemaal perplex van ons

enthousiasme toen we ons teammaatje zagen. De 2e helft

ging vrij gelijk op, waarbij Groene Ster wel weer iets

vaker kon scoren. Maar door een paar wisseltjes en

slimme loopacties (we hadden tijdens de rust besproken

dat we gebruik gingen maken van de gaten in de

verdediging speelden we toch een boeiende wedstrijd.

Ook hadden we besloten wat meer naar achter te spelen

zodat we de fastbreaks wat makkelijker konden

onderscheppen wat ook wel hielp in het verdedigen.

Uiteindelijk was de eindstand 27-7, haha een stuk beter

dan de 8-36 van een week eerder! Na het laatste

fluitsignaal hebben we Floor nog bedankt voor haar inzet

van dit jaar, ze gaat stage lopen in het buitenland en zal

dus een tijdje niet met ons mee kunnen doen, Floor heel

veel succes, we houden je op de hoogte van onze

prestaties!

Gezien het tijdstip (de wedstrijd begon om 16.50)

hebben we de hoogtepunten nog even goed besproken

tijdens een diner bij het restaurant van de grote M,

waarna we allemaal tevreden naar huis gingen. Een fijne

wedstrijd, met leuke acties in het veld en een

tegenstander die wel beter was maar ook heel erg

sportief speelde!! Hans
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Verjaardagen februari-maart

25 februari Joyce Van Venrooij

27 februari Janne van Bokhoven 

28 februari Pien Simons

2 maart Daphne Emmers

8 maart Loes Hendriks

10 maart Judith Kolmans

11 maart Gerard de Wit

11 maart Femke van Rooij

12 maart Suzan Rombouts

18 maart Krissie Elshout

31 maart Kelly Koks
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Verjaardagen gym
In de maanden februari/maart  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

28 februari Jelle Klerks

11 maart José Groot

11 maart Isabel van Herwijnen

30 maart Dana Khodadadi
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Kantinediensten
Week 9: Kantinedienst: Jos van den Hoven van zondag 24 febrn t/m zaterdag 2 maart4

Week 6: Kantinedienst: Gerard Verhoeven van zondag 3 t/m zaterdag 9 maart

Week 7: Kantinedienst: Albert van der Sanden van zondag 10 t/m zaterdag 16 maart

Week 8: Kantinedienst: José van Uden van zondag 17 t/m zaterdag 23 maart

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 3 maart

maandag 4 maart

dinsdag 5 maart

woensdag 6 maart

donderdag 7 maart 19.30-eind Annie van Hulten Yvonne van Rooij

vrijdag 8 maart

zaterdag 9 maart Annie van Hulten

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 10 maart Bianca van Dijk Ginger/Els Klerks

maandag 11 maart

dinsdag 12 maart

woensdag 13 maart

donderdag 14 maart 19.30-eind Els Klerks Marinus Muskens

vrijdag 15 maart

zaterdag 16 maart Bianca van Dijk

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 17 maart Sjef van de Wiel Ginger/Els Klerks

maandag 18 maart

dinsdag 19 maart

woensdag 20 maart

donderdag 21 maart 19.30-eind Sjef van de Wiel Marion Verdijk

vrijdag 22 maart pubquiz Els Klerks 2 personen

zaterdag 23 maart Sjef van de Wiel

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 24 februari Marianne Ossenblok Ginger/Jos van den Hoven

maandag 25 februari

dinsdag 26 februari

woensdag 27 februari

donderdag 28 februari opwèrmer Marianne Ossenblok Annie van Hulten

vrijdag 1 maart

zaterdag 2 maart 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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