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Algemeen Bestuur
“Effe niks” ….

De competities zijn ten einde en de beslissingen zijn

gevallen. Kleine en grote teleurstellingen zijn of worden

verwerkt, maar ook kleine en grote successen zijn

gevierd. Speciaal te vermelden is een gebeurtenis die nog

nooit in de clubhistorie van de afdeling voetbal heeft

plaatsgevonden: De bekerwinst van het 2de elftal. Wat

een spanning, wat een ontlading en wat een feest!

Maar uiteraard ook complimenten aan alle andere teams

van handbal en voetbal die dit seizoen een mooi resultaat

hebben neergezet.

Ook een welgemeende felicitatie aan de afdeling gym die

dit jaar het 40 jarig jubileum viert. In het 1ste weekend

van juni is dit met de jeugd gevierd en in oktober gaan de

senioren dit nog eens dunnetjes over doen. Proficiat en

geniet ervan!

Inmiddels zijn de toernooien en activiteiten achter de rug

en is het seizoen 2017/2018 verleden tijd. Tijd om “effe

niks” te doen en de accu op een andere manier op te

laden. Voor velen een leuke tijd om even wat anders te

gaan doen en voor sommige kan het seizoen 2018/2019

niet snel genoeg weer beginnen. Wat mooi toch dat

mensen zo verschillend kunnen zijn. Maar wordt er dan

helemaal niets meer gedaan in deze periode ….?

Uiteraard niet! Alles moet weer in gereedheid worden

gebracht voor het nieuwe seizoen en veel vrijwilligers zijn

de afgelopen weken en de komende weken in touw om

alles weer rond te krijgen voor het nieuwe seizoen! Wat

fijn dat we zulke goede vrijwilligers hebben! CHAPPEAU;

wat moeten we toch zonder jullie beginnen?!

Ik wens iedereen een leuke vakantietijd. Een tijd van veel

plezier en ontspanning en een tijd om weer honger naar

de hand- en voet- en tennisbal te krijgen.

Hopelijk worden de trainingen en wedstrijden in het

komende seizoen in zowel de 1ste, 2de en (zeker ook)

3de helft weer net zo gezellig als het afgelopen seizoen!

Allemaal weer gezond terug in augustus!

Caspar van den Brandt

Voorzitter Omni-Sc Elshout 
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q Ook zijn de diverse toernooien inmiddels gespeeld

waaronder het erg gezellige onderlinge toernooi,

het druk bezochte en relaxte straten-

voetbaltoernooi en als klap op de vuurpijl de

Nieuwkuijk/Elshoutdag. Dank aan de vele

vrijwilligers die dit allemaal mogelijk gemaakt

hebben en de voetballers een plezierige middag en

avond bezorgd hebben. 

q De prijzenkast van de club is gelukkig dit jaar nog

wat meer gevuld met de beker van de

Nieuwkuijk/Elshout dag waarbij Elshout dit keer het

meeste punten behaalde. Tot in de kleine uurtjes is

dit nog gevierd.

q Inmiddels is de zomerstop begonnen en is de

teamindeling vastgesteld. Mooi om te zien dat het

merendeel van de speelsters, spelers, leiders,

trainers en andere vrijwilligers ook volgend jaar

weer actief zijn voor onze club. Belangrijkste

doelstelling van de club is toch om onze leden vanaf

vroege tot late leeftijd aan de club te binden

ongeacht niveau of welke rol ze

vervullen binnen de club.

q Tenslotte willen we

Annie van Hulten en Betsie

Kuijpers danken voor het

jarenlang schoonmaken van de

kleedkamers. Dit zijn taken die

vaak niet zichtbaar zijn voor een

ieder maar wel iedere week door

Annie en Betsie werden

uitgevoerd achter de schermen.

Namens de club bedankt voor alle

jaren.

q Komende maanden

wordt nog hard gewerkt aan de

plannen voor het 50-jarig bestaan

en de nieuwbouw-plannen. Ook

komend voetbal-seizoen staat ons

weer heel wat te wachten met

uiteraard het 50-jarig bestaan als

hoogtepunt.

Van de bestuurstafel (mei 2018)

q Club-historie is geschreven. Ut Twidde heeft de

beker gewonnen.  Als club zijn we enorm trots op

de spelers, trainers en leiders van het 2e. In een

spannende wedstrijd werd de beker mee naar

Elshout genomen waar hij een mooi plekske in de

kantine heeft gekregen. De dag van de bekerfinale

zal een memorabele dag blijven, van ontbijt, de

wedstrijd tot de after-party in kantine en vervolgens

de Gekroonde Hoed. Memorabel zal het ook zeker

blijven vanwege de fantastische aanhang van SC

Elshout. Wat kunnen wij trots zijn op de supporters

die “Ut Twidde” ondersteund hebben in grote

getalen. Een volle bus, een volle tribune, een grotesk

spandoek met blauw-witte rookpotten en duidelijke

looplijnen van de kantine naar de tribune zorgden

voor een fantastisch voetbalsfeertje. De supporters

vormden zo niet alleen een 12e maar ook 13e man.

Fantastisch dat de sportieve prestaties zo hand in

hand kunnen gaan met een groot portie gezelligheid

en saamhorigheid. Dat maakt ons “clubke” zo mooi

en daar kunnen we allemaal erg trots op zijn.
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Jeugd
Jeugd Jeugd

Jeugd Uit de jeugdhoek
door de jeugdvoorzitter

En toen was het seizoen weer voorbij…

De afgelopen weken zijn de laatste competitie-

wedstrijden afgewerkt en her en der nog wat toernooien

bezocht. Maar dan treedt toch echt de rust in op

Sportpark Den Donk, in afwachting van de herstart in

augustus. Binnenkort ontvangen alle spelers en speelsters

de indeling voor het aankomende seizoen. Deze is in

nauw overleg met ons jeugdkader tot stand gekomen,

waarbij we ieders wensen zo goed als mogelijk hebben

proberen te honoreren.

Onze club draait volledig op de inzet van vrijwilligers. De

grootste vorm van waardering die zij ontvangen is het

ongelimiteerde lidmaatschap van de ‘SCE familie’, inclusief

de bijbehorende gezelligheid. Als extra vorm van

waardering wordt er traditioneel aan het einde van het

seizoen een vrijwilligersavond georganiseerd. Ook dit jaar

was het weer een genot om te zien: een bomvolle

kantine, een hapje en een drankje, wat entertainment en

veel slappe klets (vooral naarmate de avond vorderde).

Als bestuur, zowel hoofdbestuur als jeugdbestuur, geeft al

deze betrokkenheid een trots gevoel. Richting de

organisatie wederom dank voor hun inzet en

complimenten voor de leuke invulling.

Voor het aankomende seizoen kunnen we nog steeds

hulp gebruiken: (inval)trainers en extra leiders zijn altijd

welkom. Maar ook mensen die af en toe eens een

wedstrijdje willen fluiten of een paar ochtenden/

middagen per jaar op zaterdag een sportparkdienst willen

draaien. Ook in het bestuur zijn we op zoek naar vers

bloed om de taken voor iedereen behapbaar te houden.

Aarzel niet en neem eens contact op. Vele handen…

Dan rest mij om iedereen een hele fijne zomer(vakantie)

te wensen. We hopen iedereen in augustus weer fit, fris

en gemotiveerd terug te zien op Den Donk (waaronder

op de sportdag van 18 augustus).

Groeten, Marcel

5

Bedankt Dick van Delft

In mei is Dick van Delft door de coördinatoren van de onderlinge F competitie bedankt
voor zijn jarenlange inzet vanuit SCE. Ook namens de club bedankt Dick!
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In het zonnetje: Hans van Heist

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.
Ondertussen al vele jaren actief als vrijwilliger bij ons

clubke en daarin al vele taken en rollen vertolkt. De

laatste jaren vooral actief als trainer van onze dames,

maar Hans heeft nog zoveel meer voor onze club gedaan!

Hoe ben je bij S.C. Elshout beland?
Ik ben inmiddels bijna 30 jaar geleden begonnen in het

toenmalige 'studentenelftal'. Vrienden en bekenden die via

school en andere kanalen met elkaar bij SC Elshout

begonnen zijn. Jonge honden die elke zondag hun kater

moesten overwinnen om daarna overwinningen op de

groene mat te boeken. Je begrijpt; We zijn nooit kampioen

geworden.... 

Waarom ben je vrijwilliger geworden S.C. Elshout?
Ik sta voor de klas en ik vind het leuk om met kinderen

te werken. Toen ik gevraagd werd om de F-pupillen

training te geven, hoefde ik niet lang na te denken.

Heerlijk om kinderen zo onbevangen te zien voetballen. 

Wat heb je allemaal gedaan aan vrijwilligerswerk
voor de club?
Het begon dus allemaal met de training van de F-pupillen.

Daarna volgde de activiteitencommissie bij de jeugd

waarmee ik verschillende activiteiten en jubilea heb

georganiseerd. Toen er een vacature voor Kerstman

kwam heb ik verschillende jaren het entertainment bij de

Kerst-inn verzorgd. Samen met Valentijn Maes, daarna

Ciep Maes en ook nog met Yvonne van Rooij zijn er

onvergetelijke ludieke acts bedacht.

December is sowieso een drukke tijd want rondom de 5

decemberviering heb ik al jaren een prominente rol. Na

een geweldige surprise-avond in de kantine met het

dameselftal werd ik gevraagd om training te geven aan

Dames 1. 

De donderdagtrainingen neem ik voor mijn rekening.

Errol en Willem-Jan brengen de dames op dinsdag

voetbaltechnische vaardigheden bij en de donderdagen

zijn, zoals de dames altijd liefkozend zeggen, voor 'de

spellekes'. Dames 2 is

inmiddels ook aangesloten,

zodat er iedere donderdag een

flinke groep meiden over het

veld huppelt.

Tevens moet ik elke donderdag met Jos van Sluisveld naar

huis fietsen, wat me verrassenderwijs tot op heden nog

steeds niet de titel ‘verenigingsman van het jaar’ heeft

opgeleverd.

Wat vind je zo leuk aan het vrijwilligerswerk dat je
doet voor ons clubke?
De gezelligheid, de gemoedelijkheid, de sociale contacten,

de slappe klets, de humor, de waardering.

Wat zijn je leukste ervaringen/anekdotes?
Mijn sportieve hoogtepunt is nog steeds die ene officiële

wedstrijd die ik in het eerste mocht keepen ergens in de klei. 

De meeste hoogtepunten hebben echter weinig met

voetbal te maken. De teamweekendjes, feestavonden en

toernooien met het 'studentenelftal' zijn legendarisch.

Weekendje Weert, bowlen, Koos Alberts, kipkegelen, the

dutch Madonna's, slakkenrace, Liempde, après skiën zijn

zomaar wat termen, die bij de betrokkenen mooie

herinneringen zullen oproepen. De weekendjes met de

dames zijn ook elk jaar weer een hoogtepunt. 

Zo zijn er nog veel meer momenten die met gezellige

mensen en een lekker biertje tot hoogtepunt zijn

uitgegroeid en hopelijk zullen er nog velen volgen.

Wat zou je willen meegeven aan de leden?
Het is mooi dat we de individualisering en vooral de

verasocialisering van de samenleving buiten de poorten

van SC Elshout kunnen houden. In Elshout doen ze

gewoon normaal! Je moet trots zijn op je club, trots op

de vele vrijwilligers en als je een keer iets voor de club

kunt doen, doe dat dan!

Aan wie zou je zonnetje door willen geven?
Vroeger, toen je nog elf pilskes voor een tientje kreeg,

werd er op donderdag en zondag regelmatig in de

kantine gezongen. Uit dit gelal is zelfs een heuse

carnavalshit ontstaan. 'Hedde gij Sjakie Moonen al gezien?'

was in die tijd een veel gehoorde kreet. Tegenwoordig

kun je hem nog steeds op het sportpark vinden. Soms

eigengereid, maar altijd een groot hart voor de

club. Ik wil graag Sjaak Moonen in het zonnetje

zetten.

Hans, als club zijn we heel blij met
jouw inzet en we hopen elkaar nog
lang tegen te komen!
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Verjaardagen 
De afdeling voetbal feliciteert de volgende jarige leden

28 juni Jort Sluis 

29 juni Paul van Rooij 

29 juni Stefan Fleuren

30 juni Annemarie van Bladel

30 juni Rick de Kort 

30 juni Wouter van Drunen

2 juli Joris Elshout

4 juli Marlon van den Aker 

5 juli Pim van Nistelrooij

5 juli Erwin Hoorn

6 juli Wim de Hart 

7 juli Sjaak Moonen

8 juli Luuk Klein Holkenborg

8 juli Joris van de Wiel

9 juli Joost Muskens

9 juli Birk Milatz

11 juli Frank van Hulten

11 juli Stef Schoenmakers

12 juli Willem de Kort 

12 juli Toon de Man 

13 juli Marinus van der Schoot 

14 juli Jos van den Hoven

14 juli Wilfrank van Logten 

15 juli Bo van Sterkenburg

15 juli André van Hulten

15 juli Diane van Delft 

17 juli Joep van Heesch

18 juli Femke Biekens

18 juli Paul van Engelen 

18 juli Naud van der Ven 

20 juli Ad van den Aker 

20 juli Rini van den Hoven

21 juli Niek Verbeek

22 juli Johan Mulder

23 juli Jesse Vrijhoeven

23 juli René van Venrooij 

25 juli Tim Muskens

27 juli Robin van den Brandt

28 juli Lucien Klerks

30 juli Dirk Veltman

2 augustus Thijs Lommers

2 augustus Max Muller

7 augustus Arjan van den Hoven

8 augustus Lander Brekelmans

8 augustus Jan de Kruijf 

9 augustus Tibbe van Dongen

9 augustus Stan van Oijen

10 augustus Helmi Klein Holkenborg

12 augustus Fons van der Aa 

13 augustus Rob Verkooijen

15 augustus Ruud de Laat 

18 augustus Dave van Drunen

18 augustus Tim Verbeek

19 augustus Adri van den Hoven

20 augustus Bart van Hulten

21 augustus Ronald Verbeek

22 augustus Madelon Scheij

23 augustus Jos van Sluisveld 

23 augustus Antwan Knippels

23 augustus Bart van Logten 

23 augustus Lieke van Delft 

24 augustus Toon van Venrooij 

24 augustus Robert Smits

24 augustus Dirk van Son

25 augustus Jan van den Hoven

27 augustus Harry van den Besselaar

29 augustus Christ van Loon 

29 augustus Gerard Smits

30 augustus Jim van den Aker 

31 augustus Thom Kuijpers

1 september Erol Gedik

4 september Jordy van Hooff

4 september Marcel van Hulten

5 september Hans van Bladel 

5 september Ronnie van Hulten

5 september Jochem Muskens

7 september Kees van den Hoven

8 september Koen van Delft 

8 september Wim van Venrooij 

10 september Noud Lommers

10 september Nick Muller

11 september John Damen

12 september José van Uden

12 september Jorne Winkel

13 september Bram Lommers

15 september Geanne van Dommelen

15 september Luuk van der Aa 

16 september Gilbert de Fijter

17 september Manouk de Wilt

17 september Mick Zeeuwen
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Topscoorderslijst SC Elshout 
Seizoen 2017-2018

Lijst niet compleet omdat niet alle gegevens beschikbaar zijn.

Naam Team Goals
Thom van Delft sel. 22

Cathy van Delft VR1 15

Carlo van Campen 3e 11

Luc van de Aker sel. 8

Joris Elshout 4e 7

Chiel Meistrok 5e 7

Jessica de Wilt VR1 7

Mieke van Rooij VR2 7

Jordy de Wit 3e 6

Erol Gedik 5e 6

Jan Willem van Bokhoven 5e 6

Thijs Lommers sel. 6

Remco van den Hooven sel 6

Jorne Winkel 3e 5

Ruud de Laat 3e 5

Willem Jongen sel. 5

Luuk van Heesbeen 3e 4

Dennis Jansen 3e 4

Joris van Heesbeen 3e 4

Nick Muller 4e 4

Jim Muller 4e 4

Ruud van Alphen 5e 4

Willem Jan de Kort 5e 4

Luc van Noort sel. 4

Mike Adriaanse sel. 4

Bart van Banierink 4e 3

Guido Smits 5e 3

Bas van den Besselaar sel. 3

Dion van oorschot sel. 3

keepersklassement
Team       Goals    Wedstr.  gem

Max van Keulen JO19-1 3 2 1,50

Sam van den Besselaar sel. 32 19 1,68

Fenna van de Wiel VR1 16 9,5 1,68

Stef de Wit sel. 33 19 1,74

Tim van Heesbeen 3e 2 1 2,00

Rens de Kruijf sel. 17 7,5 2,27

Niels van Logten 4e 15 6,5 2,31

Rob Verkooijen 4e 30 12 2,50

Maaike van Gestel VR1 25 9,5 2,63

Berry Kuijpers 3e 43 15,5 2,77

Wout de Kruijf 5e 55 17,5 3,14

Anouk Pullen VR2 42 12 3,50

Eric Findhammer 5e 7 1,5 4,67

Myla van Cromvoirt VR2 3

Remco van Baaijen 3e 2

Martijn Klerks 4e 2

Kevin Adriaanse 4e 2

Niels van Logten 4e 2

Bart Robben sel. 2

Dennis van Venrooij sel. 2

Stan Muskens sel. 2

Stan de Jong sel. 2

Leo van Delft sel. 2

Brian Zeeuwen sel. 2

Jochem Muskens sel. 2

Fenna van de Wiel VR1 2

Tim Netten sel. 1

Nik van Mook sel. 1

Sven Brok sel. 1

Bart van Logten sel. 1

Patrick van Delft 3e 1

Mick Zeeuwen 3e 1

Mike van Drunen 3e 1

Rens van Herpt 4e 1

René van Venrooij 4e 1

Bas van Beurden 4e 1

Eric Findhammer 5e 1

René Damen 5e 1

Pleun van Venrooij VR1 1

Claudia van Spijk VR1 1

Danique van Berlo VR2 1

Manouk de Wilte VR2 1

Mandy Timmermans VR2 1

Kayleigh Hendriks VR2 1
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Teamindeling
Na een uitgebreide, zorgvuldige analyse van de wensen

van de voetballers van de huidige seniorenteams en

nieuw toe te voegen spelers vanuit de A- jeugd is de

commissie voetbalzaken, in overeenstemming met de

leiders, er in geslaagd om een conceptindeling te maken

voor de teamindeling voor het seizoen 2018 - 2019. 

Voor vragen en/of opmerkingen kan je altijd terecht bij

een lid van de commissie voetbalzaken

Vrouwen 1

1 Aker van den Marlon
2 Delft van Cathy
3 Dommelen van Geanne
4 Gestel van Maaike
5 Klerks - van Delft van Lieke
6 Lambrechts Sanne
7 Lee van der Pauline
8 Noije van Jody
9 Son- van Delft van Diane

10 Spijk van Claudia
11 Sterren van der Brit
12 Sterren van de Melissa
13 Vaan de Ellen
14 Venrooij van Pleun
15 Wiel van de Fenna
16 Wiel van de Leona
17 Wilt de Jessica
18 Brandt-Haverhals van den Janneke

Vrouwen 1

1 Beekmans Hilde
2 Cromvoirt van Myla
3 Dun van Melissa
4 Hendriks Kayleigh
5 Klein Holkenborg Helmi
6 Mommersteeg Lauri
7 Mommersteeg Sophie
8 Muller Diedi
9 Pullen Anouk

10 Rooij van Mieke
11 Timmermans Mandy
12 Verhulst Marit
13 Vissers Lieke
14 Wilt de Manouk
15 Dongen van Celeste
16 Mooyman Marlies

Selectie

1 Adriaanse Mike

2 Aker van denLuc 

3 Besselaar van den Bas

4 Besselaar van den Sam

5 Beveren van John

6 Brok Sven

7 Buys Patrick

8 DankersThomas

9 Delft van Leo

10 Delft van Thom

11 Hooven van den Remco

12 Jongde Hans

13 Jong de Stan

14 Jongen Bart

15 Jongen Willem

16 Klijn Hans

17 Kort de Rick

18 Kruijf de Rens

19 Laat de Ruud

20 Lisay Charley

21 Logten van Bart

22 Lommers Thijs

23 Milatz Birk

24 Mook van David

25 Mook van Nik

26 Mook van Ruud

27 Muskens Jochem

28 Muskens Stan

29 Noort van Luc

30 Oorschot van Dion

31 Pelders Roel

32 Robben Bart

33 Son van Dirk

34 Venrooij van Dennis

35 Wit de Stef

36 Zeeuwen Brian

3e

1 AA van der Gijs

2 Baaijen van Remco

3 Delft van Patrick 

4 Drunen van Mike

5 Drunen van Wouter

6 Heesbeen van Joris

7 Heesbeen van Luuk

8 Heesbeen van Tim

9 Jansen Dennis

10 Kuijpers Berry

11 Lommers Stan

12 Oijen van Stan

13 Simons Job

14 Theunissen Nick

15 Ven van der Naud

16 Verdijk Tom

17 Winkel Jorne

18 Wit de Jordy

19 Zeeuwen Mick

5e

1 Aa van der Luuk

2 Alphen van Ruud 

3 Bokhoven van Jan-Willem

4 Damen René

5 Findhammer Erik

6 Gedik Erol

7 Hultenvan Richard

8 Klijn Henri

9 Knippels Antwan

10 Kort de WillemJan 

11 Kruijf de Wout

12 Kwetters Arnoud

13 Meistrok Chiel

14 Muller Max

15 Schoenmakers Jan

16 Schoenmakers Maarten

17 Smits Guido

18 Smits Joost

19 Waarts Tim

20 Weert van Bas

4e

1 Adriaanse Kevin

2 Banierink Bart

3 Bechtold Rob

4 Beurden van Bas

5 Elshout Joris

6 Engelen van Paul

7 Fleuren Stefan

8 Haaren van Marco

9 Heesbeen van Sjoerd

10 Herpt van Rens

11 Klerks Martijn

12 Kolmans Mike

13 Kuijpers Antoine

14 Logten van Niels

15 Muller Jim

16 Muller Nick

17 Muskens Teun

18 Pulles Bart

19 Sterk Youri

20 Venrooij van René

21 Verhoeven Casper

22 Verkooijen Rob

23 Wiel van de Joris
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De leiders van Elshout VR2 werden nog bedankt voor

hun gezellige support bij de organisatie!

Na de wedstrijden heeft de tent nog heel lang vol gestaan

met muzikale ondersteuning van DJ's De Heeren

Verharen. Door de hulp van de vele vrijwilligers

(scheidsrechters, kantinepersoneel, Jos en José) is het

wederom tot een groot succes geworden. Ook een

dankwoord naar Erol voor het lekkere eten. Hier is veel

gebruik van gemaakt en over gesproken! Volgend jaar is

het weer in Elshout ivm het 50 jarig bestaan, namelijk op

zaterdag 8 juni 2019.

Hopelijk staan we dan met alle teams weer

vrolijk op het veld! 15

Verslag bekerfinale Elshout 2
Zaterdag 2 juni stond al bij
velen in de agenda geschre-
ven. Voor het eerst in de
historie stond een senioren-
team in de finale van de
beker. Nadat de A-jeugd
enkele jaren geleden verloor
in de finale en de B jeugd
vorig jaar won was het dit
jaar de beurt aan ons
tweede. Waarbij in de vorige
bekerwedstrijden solide
werd gespeeld en tegen zeer
goede tegen-standers werd
gewonnen was het nu de
beurt om het onbekende
EFC 4 te verslaan. 
Door de vele blessures in de

selectie was het team van

Wim, Bas en Mike genood-

zaakt om enkele A-jeugd-

spelers toe te voegen aan de

wedstrijdselectie.

Vanaf de eerste minuut was het EFC dat het balbezit

kreeg van Elshout. Door goed verdedigingswerk kon EFC

echter niet gevaarlijk worden voor het doel van keeper

Stef. In de omschakeling was Elshout dreigend via onder

andere David en Mike. Na zo’n 30 minuten was het David

die een keurige voorzet afleverde bij Edgar die hem

vervolgens keurig tegendraads binnenschoot. Waar

Elshout doorging met verdedigen kon EFC niet meer

gevaarlijk worden in de eerste helft. Direct na de rust

was het David die in de fout ging in zijn eigen 16 en

hiermee een penalty veroorzaakte. De speler van EFC

schoot de bal keurig hard in de bovenhoek achter Stef.

EFC werd wat meer dreigender maar wederom in de

omschakeling was het Mike die met zijn laatste krachten

de 2-1 wist te maken. Met Charlie en Dennis kwamen er

twee nieuwe spits in het veld. Met een beetje geluk had

Elshout de wedstrijd kunnen beslissen maar in plaats

daarvan moest Stef tot 2 keer een zeer belangrijke

redding maken om de voorsprong te behouden.

Na het laatste fluitsignaal barstte het feest los op het

hoofdveld van Reusel Sport en werd de overwinning tot

in de late uurtjes gevierd met spelers en de vele

supporters.

Elshout/Nieuwkuijkdag groot succes!

De 4e editie van de Elshout/Nieuwkuijkdag is een groot

succes geworden. Om 13.00 uur kwamen de diverse

teams van beide verenigingen bijeen op het sportpark van

SC Elshout waarna er voetbalwedstrijden, latje trappen

en voetbaldarten werden gespeeld.

Voetballend was Nieuwkuijk de betere club maar in de

overige spellen heeft Elshout de meeste punten

verzameld. Hiermee is Elshout voor het eerst winnaar

geworden van de (nieuwe) clubbeker welke is

gesponsord door Nieuwkuijk (Thom Blankers). In de

poules was de selectie van Elshout te sterk voor het 3e

en de beide A1 teams. Het vijfde won in hun poule met

Elshout 4, Nieuwkuijk 4 en Nieuwkuijk 6.

Bij de dames ging de overwinning naar Nieuwkuijk VR1.
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Van de bestuurstafel in juni 2018 
Schooltoernooi 
Op 16 mei hebben we weer

het schoolhandbaltoernooi

gehouden en dit jaar was het

bij Avanti.

Het was een zonnige en

leuke dag waarbij weer vele

teams aanwezig waren.

Na een ijsje en wat drinken

ging iedereen moe gestreden

naar huis.

Voor de uitslagen zie de

volgende pagina.

Beachtoernooi
Zondag 16 juni was het weer

het jaarlijkse beachtoernooi 

Met 15 teams was het weer

een mooi toernooi met vele

onbekende handballers,

welke op het einde van de

middag een goede technische vooruitgang geboekt

hadden.

Het weer was ons gunstig gezind, want ondanks dat het

bewolkt was hebben we het tot half 5 droog gehouden.

Daarna viel er regen maar onder de partytent was het

gezellig druk. 

De winnaars waren dit jaar Beetje peper in je reet van

poule1 en CV Ut is mar wa van poule 2.

Bedankt allen voor de sportiviteit en gezelligheid
en Anouk en Jessie voor de organisatie.

Afsluiting seizoen
Op 10 mei hebben we weer onze seizoenafsluiting

gehouden met een barbecue van Orangecounter.

Dit jaar hebben we wedstrijdjes gehouden op het

beachveld en waren er spelletjes op het verharde

handbalveld. Tevens was er een groot handbaldartbord

gehuurd in Den Bosch als extra attractie. We willen

iedereen bedanken voor zijn opkomst en gezelligheid en

de activiteitencommissie voor de organisatie. 

Vakantie
Na de afsluiting van het seizoen met een toernooi,

huldiging van onze kampioenen en afscheidnemende

trainers en coaches, gaan we met vakantie tot 20

augustus. Als de basisschool start, beginnen in die week

ook de trainingen weer.

17
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D-jeugd alweer kampioen!!!

19

De laatste wedstrijd was tegen RHV. De

keepers deden het goed en de speelsters

ook, want iedereen had gescoord. De

uiteindelijke stand was 19-8. We wisten al dat

we kampioen waren, want de vorige

wedstrijd wonnen we en wisten we zeker

dat we kampioen waren. Dat was tegen

White Demons….we hadden met 16-10

gewonnen. Vandaag kregen we van het

bestuur een snoepje en een bloemetje!

Om 23 juni gaan wij nog een rondje op de

platte kar maken. Dan gaan we nog even

gezellig met elkaar feesten.

We hadden na de wedstrijd nog taart

gekregen met een foto van ons team erop.

Vooral onze hoofden waren erg lekker!!!

Groeten van de D

E  jeugd kampioen 
Na het behalen van het kampioenschap in de zaal

begonnen we aan de het tweede deel van de buiten-

competitie. 

Het eerste deel hadden de meiden al goed handbal laten

zien, maar ook het tweede gedeelte van de competitie

waren de meiden op dreef.

En zo kwam het ervan dat we op zondag 17 juni onze

laatste wedstrijd in de competitie hadden. In Waalwijk

werden de laatste punten gewonnen en was het

kampioenschap behaald. We hebben dit met de meiden

niet groots gevierd, want we hadden het feest pas achter

de rug. 

De meiden zijn namelijk

meegenomen naar een culinair

restaurant (die met die gele

letter). En om de avond compleet

te maken zijn we naar de bowling-

baan in Den Bosch gegaan, wat

supergezellig was.

De meiden zijn er klaar voor om

volgend seizoen D pupillen te

worden!

Met vriendelijke groet, de

coaches
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C-jeugd kamipoen
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Verjaardagen juli-augustus-september

2 juli Nikki van Delft 

4 juli Ludy van Noort

6 juli Wim de Hart

7 juli Sylke Pullens

8 juli Roan de Jong

9 juli Renske van Wezel

12 juli Maud van Weert

14 juli Jos van den Hoven 

14 juli Arna van Wanrooij

15 juli Anne Coenen

15 juli Ellen van Heeswijk

29 juli Iris van Delft

3 augustus Kris de Wit 

6 augustus Ellen Pulles

7 augustus Floortje van den Heuvel

9 augustus Geertje van Bokhoven 

12 augustus Carlijn Muskens

14 augustus Anthony van Wanrooij

17 augustus Liesbeth Klerks

18 augustus Jessie Lommers

18 augustus Imke de Kort

19 augustus Romy van Oorschot

22 augustus Anouk Eekels

22 augustus Babet Scheij

21 augustus Esmée Vingerhoets

23 augustus Hans van Hulten

26 augustus Brigitte Gorman

28 augustus Natasja Rommen

7 september Imke van Hensbergen

7 september Sanne van Rooij

10 september Jorrit Klerks

12 september Jose van Uden

13 september Gerdine van de Aa 

15 september Martine van Drunen 

16 september Veerle de Jong

17 september Marloes Rombouts

19 september Carlijn Brokx

Handbalseizoen DC1 2018
Wat ben ik trots op mijn team! Toen we begonnen aan dit

seizoen had ik echt nooit gedacht dat we het zó goed

zouden doen. Al voor de meeste ongeveer 8 jaar lang

stonden we elke competitie eerste of tweede (van

onderen dan wel) We kregen een nieuwe trainer (Gerard). 

Hij heeft ons team veel nieuwe dingen bijgeleerd. Dat was

dan ook wel te merken aan de uitslagen van de eerste

paar wedstrijden. Ik denk dat niemand uit mijn team deze

scores had kunnen bedenken. In de zaalcompetitie deden

we het ook al goed, maar toen kwam de veldcompetitie.

We waren er allemaal klaar voor om te gaan knallen en

we hadden allemaal een berengoede conditie door

Gerard die ons elke training 3 á 4 rondjes om het

voetbalveld liet rennen. En ja hoor 16 juni hadden we

onze laatste veldwedstrijd tegen White Demons/Taxandria.

Als we wonnen zouden we eerste staan in de competitie.

De ruststand was 15-5 voor Sc Elshout. De tweede helft

ging het ook goed! Dus de feestelijke derde helft was een

feit! Kampioenennnn. Natuurlijk wil ik namens het

gehele team ook de coaches daarvoor bedanken, voor

elke zaterdag toch maar weer langs de zijlijn te gaan staan. 

Babet

In de eerste helft van de veldcompetitie verloren we van

Tachos. De andere wedstrijden hadden we gewonnen. De

tweede helft wilden we echt voor het kampioenschap

gaan, dat is ons nog nooit gelukt (in de zaalcompetitie

bijna!!).

Toen we voor de tweede keer tegen Tachos moesten,

hadden we er een goed gevoel over. Als we zouden

winnen, hadden we nog kans om kampioen te worden.

We begonnen heel goed, stonden gelijk met 3-0 voor.

Tachos werd hier zo zenuwachtig van, ze kwamen niet

meer in hun spel. We behaalden toen een ruime

overwinning 17-12.

Nu moesten we natuurlijk nog wel de laatste 2

wedstrijden winnen. De eerste van deze 2 ging heel

moeizaam. We stonden zelfs achter in de 1e helft, gelukkig

ging het de 2e helft beter en haalden we weer 2 punten. 

16 juni speelden we dus de kampioenswedstrijd. Er

moest gewonnen worden. Gelukkig tegen niet zo’n

sterke tegenstander. Sien had ons de laatste weken als

keepster super goed geholpen. Deze wedstrijd kon Janne

ook weer 2x 10 min keepen, dat ging hartstikke goed.

We hadden geen last van zenuwen. In de rust stonden we

al ruim voor!! Het ging heel goed. Uiteindelijk wonnen we

met 27-12. Daardoor eindigden we samen met Tachos op

de eerste plaats. Dat was dus reden voor een feestje!! We

kregen van de coaches hele mooie t shirts. Van het

bestuur een bloemetje en een reep chocolade. Van

Gerard een nagellakje en M&M’s met voor ieder een

persoonlijke tekst. Ook hadden we champagne…….en

de D-jeugd had nog taart over.

Daarna gingen we op de platte kar door Elshout en een

stukje Drunen en mochten bij Rini van Venrooij friet eten.

Rini bedankt
Wij willen onze supertrainer Gerard bedanken voor alle

fijne trainingen (ook Thom en Jeroen niet te vergeten). En

de coaches Jan, Monique en Joyce, jullie ook heel erg

bedankt……..heel jammer dat Monique bij ons stopt!! 

Ook de meiden van de D bedankt voor het meespelen!!!

Groeten de meiden van de C
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Jubileumfeest peuters/kleuters van de afdeling Gym 
Op zaterdag 2 juni was het zover. Het 40-jarig

bestaan van de afdeling Gym van SC Elshout werd

groots gevierd. Na de koffie, ranja en cake, buiten in

de zon, werden de kinderen en senioren in groepjes

de donkere gymzaal ingeleid. Best wel spannend,

maar gelukkig ging er snel een lampje aan. Dat was

het lampje van Ollie Trollie, een mooie grote pop.

Helaas werd zijn lampje gepikt door Mannetje

Lampenkap. Maar samen met de kinderen van SC

Elshout kwam het toch nog goed en werden alle

gestolen lampjes teruggevonden. Dit prachtige

poppentheater werd verzorgd door Charlotte van

Poppentheater de Vliegende Koffer uit Den Bosch.

Ondertussen werden buiten alle voorbereidingen

getroffen voor een feestelijk diner: poffertjes! Er

werd net zolang gebakken tot echt alle buikjes vol

en rond waren. De avond werd afgesloten met een

grootse disco verzorgd door DJ Lars. Het was een

zonnige, gezellige dag en iedereen heeft met volle

teugen genoten.  

Graag willen we alle papa’s, mama’s en trainsters

bedanken die deze dag georganiseerd en perfect

ondersteund hebben. 
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Verjaardagen gym
In de maanden juli/augustus en

septemberfeliciteren wij

3 juli Yonne Klijn

4 juli Mark Brok

18 juli Femke Biekens

19 juli Ellie Verhoeven

19 juli Evi Klerks

23 juli Jesse Vrijhoeven

10 augustus Marjo Conijn

31 augustus Thom Kuijpers

5 september Petra v.d. Hooven

20 september Zoë van Venrooij

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



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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