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Algemeen Bestuur
Complimenten

Het gouden jubileum van de afdeling voetbal is uitbundig

gevierd. Er is voor elk wat wils georganiseerd en het is

een schitterend feest geworden met alleen maar

hoogtepunten!

Er is door het voetbalbestuur en door heel veel

vrijwilligers keihard gewerkt om alles soepel te laten

verlopen en dat is perfect gelukt. Fijn dat we zoveel

betrokken leden/vrijwilligers hebben die geheel

belangeloos ondersteuning bieden aan hun clubke! Voor

al deze mensen een heel dik Compliment!

En dan nu voor heel SC Elshout ….. uitrusten, accu

opladen, zinnen verzetten …. en ……. uitkijken naar het

nieuwe sportseizoen! De voorbereidingen daarvoor zijn

alweer in volle gang want als na de vakantie het nieuwe

seizoen van start gaat moet alles weer pico bello in orde

zijn!

De vakantie is ook een mooi moment om eens lekker

rustig na te denken over jouw rol en inbreng binnen de

club. Kom je alleen voor de gezelligheid (en daar is niks

mis mee!) of staat het komende seizoen voor jou in het

teken van presteren? Of steek je de handen uit de

mouwen bij voetbal, handbal of gym als (jeugd)leider of

(jeugd)trainer of als kantinevrijwilliger op het sportpark

of in sporthal Dillenburght of ga je de woensdagochtend-

onderhoudsploeg op het sportpark ondersteunen of

…… ga je het bestuur van de voetbal, handbal of gym

versterken ..?! Denk er eens over na … een doel

nastreven geeft energie. Energie die overslaat naar

anderen waardoor er een positieve flow ontstaat! Een

flow die onze club zeker al wel heeft, maar waar het altijd

nog net iets beter kan … Maak jij het verschil?

Fijne vakantie
allemaal!

Caspar van den

Brandt,

Voorzitter omni

SC Elshout.
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veel sportiviteit en saamhorigheid” zit de club in

mijn hart, maar ook in die van jou en jou en jou.

Een zeer groot dank je wel aan alle leden en

vrijwilligers die hebben meegeholpen, is

welgemeend op zijn plaats.

q Een zeer groot dank je wel aan alle sponsoren is

eveneens van toepassing, zonder uw steun had het

een heel stuk eenvoudiger uitgevoerd moeten

worden. Dank u

q Elders in dit blad ziet u een compleet overzicht van

alle activiteiten.

q Het moet wellicht nog wat bezinken, maar ik weet

zeker dat we nog vaak en met plezier terugdenken

aan dit fantastische feest en op naar een nieuw

jubileum.

q Prettige vakantie allemaal,

Frie 

Van de bestuurstafel (juni 2019)
q SC Elshout proficiat met je 50-ste verjaardag

De vlag met 50 jaar kan uit.

q Wat een fantastisch feest hebben we gehad, wat een

mooie herinneringen blijven er over.

q Proficiat aan alle 15 jubilarissen die 50 jaar lid zijn

van onze club. Mensen van het eerste seizoen,

mensen die de club mee hebben opgezet, mensen

die veel voor onze club hebben betekend en nog.

We kunnen ons ”logo”, het rad, met trots dragen.

Het zal blijven rollen.

Alles wat we van tevoren bedacht hadden, is

uitgekomen.

De draaiboeken klopten tot in de details.

Ik ben ervan overtuigd dat we ons weer van de

beste kant hebben laten zien.

q Zoveel vrijwilligers die allemaal hun steentje hebben

bijgedragen voor het slagen van dit jubileum. Met”

3

JO9 wint toernooi in Haarsteeg
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Jeugd
Jeugd Jeugd

Jeugd Uit de jeugdhoek
door de jeugdvoorzitter

Beste allen,

Wat hebben we een geweldig jeugdweekend gehad op 31

mei en 1 juni! Laserschieten, voetgolf, kickboksen,

luchtbuksschieten, zeskamp, penalty schieten, kampvuur,

DJ, live muziek, quiz, kop van jut, overnachten, gezamenlijk

eten, slappe klets…. Maar ook: schitterend weer en

(gelukkig) geen (grote) ongelukken. Het kan bijna niet

beter. Natuurlijk zijn er altijd onvoorziene dingen tijdens

zo’n weekend en kunnen smaken enigszins verschillen,

maar de vele positieve reacties en complimenten maken

duidelijk dat de overgrote meerderheid van de

aanwezigen geweldig heeft genoten. Met dank aan de

organisatie, onze kaderleden en behulpzame ouders.

Elders in dit clubblad leest u meer over dit mooie

weekend.

Maar daar bleef het niet bij. Ook op of rondom de andere

jubileumactiviteiten (feestavond, receptie, onderling

toernooi, badeendenrace, etc) heb ik veel

jeugd(kader)leden mogen begroeten en een praatje mee

mogen maken. De gemene deler was (is) dat iedereen

geniet van de unieke (familiaire) sfeer bij SC Elshout en

het leuk vindt om zijn/haar steentje bij te dragen. Fijn dat

iedereen zo genoten heeft.

Parallel aan dit alles heeft het jeugdbestuur weer volop

zitten puzzelen om de elftalindeling voor komend seizoen

rond te krijgen. Hoewel het met name bovenin hier en

daar wat krap is, is het weer gelukt om in alle

leeftijdscategorieën een elftal met passende begeleiding

op de been te brengen. De voorstellen zijn inmiddels

gedeeld en besproken met het jeugdkader, waar ten

algemene gelukkig oog was voor de complexiteit en soms

lastige afwegingen. De puntjes worden nu op de i gezet

en voor de zomervakantie krijgt iedereen persoonlijk

bericht. We zijn ook blij dat we een aantal nieuwe

kaderleden mogen begroeten, maar moeten helaas ook

van anderen afscheid nemen (waarvan er gelukkig

diversen wel elders actief blijven binnen de club). Met het

gevaar iemand te vergeten wil ik Ruud, Erik, Dick (2x),

Gilbert, Michel, Willem-Jan, Joost en Gijs bedanken voor

hun bijdrage de afgelopen jaar/jaren. En jullie weten: er is

altijd een weg terug!

Hier en daar nog een toernooitje, en dan begint de

zomer(vakantie). Het was een leuk maar ook intensief

jaar. Laten we hier zittend in de zon nog eens met plezier

aan terugdenken, maar ook lekker van uitrusten. Fijne

zomer!

Groet, Marcel
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Verslag stratentoernooi
Op donderdag 30 mei  werd weer het

overbekende stratentoernooi gehouden.

Dit jaar hadden we 10 teams bij de voetbal

en 15 teams bij het jeu de boules, wat een

zeer mooi aantal is. Het weer was dit jaar

wat minder bij aanvang, maar gelukkig

werd het gedurende de dag iets beter.

Zoals gebruikelijk was de sfeer heel

gemoedelijk en het spel zeer sportief.  

Bij het voetbal werd de winnaar na een

spannende finale tussen de

Wolfshoek/Norbertijnerstraatcombinatie

en de Scheidingstraat/Hertog Janstraat en

Omloop de Wolfshoek/Norbertijner-

straat.

Bij het jeu de boules was de winnaar

na een dag gooien en een spetterende

finale Kapelstraat 5, bestaande uit José

van Uden en Jan van Dalen. 

We kunnen terugkijken op een

geslaagde dag.

De toernooicommissie.
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In het zonnetje:  Paul van Engelen
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.

Paul heeft afgelopen jaar bij zijn 4e elftal helaas de

schoenen aan de wilgen gehangen, maar naast zijn actieve

voetbalcarrière is Paul ook al vele jaren langs het veld

actief. Zowel voor de jeugd als de senioren zet Paul zich

al jarenlang in en is daarmee een zeer betrouwbare en

gewaardeerde vrijwilliger. 

Hoe ben je bij Sc Elshout betrokken geraakt?
Ik ben net zo als veel jeugd in Elshout op mijn 6e

begonnen met voetballen en daarna nooit meer weg

gegaan.

Waarom ben je vrijwilliger geworden bij SC
Elshout?
Ik had toen tijd over en wilde wel wat voor de club doen,

en het helpen/meehelpen heb ik altijd  leuk  gevonden.

Wat heb je allemaal gedaan aan vrijwilligerswerk
voor de club?
Heel veel diverse dingen. Ik ben begonnen als jeugdleider

bij de E en D Pupillen. toen dit niet meer ging i.v.m. werk

ben ik mee gaan helpen met het tellen van de jeugdtoto

en voor de totocommissie mee gegaan naar het

zwemmen in de tongelreep als begeleider. 

Daarnaast hielp ik af en toe mee met jassen ophangen in

‘t Rad tijdens carnaval. Vanaf 2009 toen de oude mannen

bij het 4e afscheid namen ben ik verschillende jaren in

verschillende periodes leider geweest van het huidige 4e.

De laatste 2 jaar ben ik vast leider geworden omdat

voetballen (helaas) niet meer gaat.

Ook help ik nog 1 keer

per jaar achter de bar en

heb ik alweer 10 jaar geleden

de feestavond voor het 40

jarig bestaan mee georga-

niseerd.

Wat vind je zo leuk aan het vrijwilligerswerk dat
je doet voor ons clubke?
De gemoedelijkheid en de gezelligheid onder elkaar. Het

mooie van ons clubke is dat iedereen elkaar kent, dat zie

je niet bij veel verenigingen.

Wat zijn je leukste ervaringen/anekdotes?
Er springen er toch wel 3 uit. Dat zijn het afscheid van de

ouwe mannen in 2009, de reis naar Jan van Rooij in

Tsjechië en tenslotte ook mijn laatste kwartier als actieve

voetballer dit jaar zal ik niet vlug vergeten.

Wat zou je willen meegeven aan de leden?
Dat onze club gezellig is en gezellig moet blijven, en ik

vind het mooi dat als er iets moet gebeuren op de club

dat er dan maar rondgevraagd hoeft te worden en dat

iedereen binnen zijn dagelijkse vakgebied dan vrij-

willigerswerk op de club wil doen. 

Ga zo door met zijn allen.

Aan wie zou je het zonnetje willen doorgeven?
Ik zou het zonnetje door willen geven aan Ronnie van

Hulten

Paul, als club zijn we heel blij met jouw inzet en we
hopen elkaar nog lang tegen te komen.
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Topscoorders
Topscoorderslijst SC Elshout  seizoen 2018-2019

keepersklassement
Team       Goals    Wedstr.  gem

Maaike van Gestel VR1 1 2 0,50

Rens de Kruijf sel. 11 9 1,22

Stef de Wit sel. 11 9 1,22

Sam van den Besselaar sel. 44 25 1,76

Fenna van de Wiel VR1 8 4 2,00

Niels van Logten 4e 6 3 2,00

Berry Kuijpers 3e 40 19 2,11

Tim van Heesbeen 3e 17 6 2,83

Wout de Kruijf 5e 30 10 3,00

Thijs Lommers sel. 3 1 3,00

Rob Verkooijen 4e 51 15,5 3,29

Eric Findhammer 5e 7 2 3,50

Anouk Pullen VR2 38 8,5 4,47

Erol Gedik 5e 12 2 6,00

Max van Keulen JO19 13 1,5 8,67

Lijst niet compleet omdat niet alle gegevens beschikbaar zijn.

Naam Team Goals
Thom van Delft sel. 28
Mike Adriaanse sel. 16
Bart van Logten sel. 13
Joris Elshout 4e 12
Joris van Heesbeen 3e 10
Luc van de Aker sel. 9
Guido Smits 5e 8
Jan Willem van Bokhoven 5e 8
Mick Zeeuwen 3e 6
Nick Muller 4e 6
Willem Jongen sel. 5
Brian Zeeuwen sel. 5
Nik van Mook sel. 5
Jorne Winkel 3e 4
Dion van Oorschot sel. 4
Thijs Lommers sel 4
Stan Muskens sel. 4
Kevin Adriaanse 4e 4
Bart Buijs 3e 3
Martijn Klerks 4e 3
Jim Muller 4e 3
Ruud van Alphen 5e 3
Erol Gedik 5e 3
Luc van Noort sel. 3
Jochem Muskens sel. 3
Birk Milatz sel. 3
Stan de Jong sel. 3
Charley Lisay sel. 3
David van Mook sel. 3
Remco van den Hooven sel 3
Nick Theunissen 3e 2
Bart van Banierink 4e 2

Bas van Weert 5e 2
Chiel Meistrok 5e 2
Madelon Scheij JO17 2
Dave van Drunen JO19 2
Max van Keulen JO19 2
Bram de Kort JO19 2
Ruud de Laat sel. 2
Bart Jongen sel. 2
Dennis van Venrooij sel. 2
Bas van den Besselaar sel. 2
Patrick Buijs sel. 2
Melissa van der Sterren VR1 2
Dennis Jansen 3e 1
Patrick van Delft 3e 1
Job Simons 3e 1
Wouter van Drunen 3e 1
Mike van Drunen 3e 1
Casper Verhoeven 4e 1
Rob Bechthold 4e 1
Wout de Kruijf 5e 1
Edgar Brok JO19 1
Roniek van Dijk JO17 1
John van Beveren sel. 1
Hans de Jong sel. 1
Thomas Dankers 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.
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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 Patrick Bekker

30 juni Rick de Kort 

30 juni Wouter van Drunen

1 juli Camiel Buijs

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 Son -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

23 juli Jesse Vrijhoeven

23 juli René van Venrooij 

25 juli Tim Muskens

25 juli Leon Hendriks

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 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 Klerks - 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 Stijn van Maaren

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

21 september Bart Robben

22 september Jeroen van Hulten

22 september Claudia van Spijk

23 september Guus van den Assem

23 september Nik van Mook

23 september Nick Theunissen

25 september Rens van Herpt 

25 september Joeri de Laat 

25 september Luuk van Heesbeen 

26 september Niels van Logten 

28 september Dirk van Oijen

28 september Tijn Damen
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Teamindeling
Enkele weken geleden hebben jullie, middels een nieuw

digitaal wensenformulier jullie wensen voor het nieuwe

seizoen kunnen aangeven. Vervolgens is er met

overeenstemming met enkele individuen, leiders en het

5e, een indeling gemaakt voor de teamindeling voor het

seizoen 2019 - 2020. 

Helaas zijn we er niet in geslaagd om 7 seniorenteams te

behouden. Het 5e hebben we helaas moeten

terugtrekken en dit team is opgesplitst naar het 3e, 4e en

het nieuwe 35+ KNVB. Dit team zal zijn wedstrijden in

toernooivorm in een najaars- en voorjaarsreeks

afwerken op de vrijdagavond. 

Wanneer je eventueel geïnteresseerd bent in
deelname aan een 7x7 35+ competitie, dan graag
contact opnemen met een lid van de commissie
voetbalzaken.
De commissie voetbalzaken wenst jullie allen een fijne

vakantie toe.

Vrouwen 1

1 Marlon van den Aker  
2 Sanne Biekens
3 Linde van den Bosch
4 Cathy van Delft 
5 Roniek van Dijk
6 Geanne van Dommelen
7 Maaike van Gestel
8 Lieke Klerks - van Delft
9 Sanne Lambrechts

10 Pauline van der Lee
11 Madelon Scheij
12 Diane van Son- van Delft
13 Claudia van Spijk
14 Brit van der Sterren
15 Melissa van de Sterren
16 Ellen de Vaan
17 Pleun van Venrooij 
18 Fenna van de Wiel
19 Leona van de Wiel
20 Jessica de Wilt

Vrouwen 1

1 Hilde Beekmans
2 Myla van Cromvoirt
3 Melissa van Dun
4 Kayleigh Hendriks
5 Helmi Klein Holkenborg
6 Mascha van Laarhoven
7 Lauri Mommersteeg
8 Sophie Mommersteeg
9 Marlies Mooyman

10 Diedi Muller
11 Anouk Pullen
12 Mieke van Rooij
13 Mandy Timmermans
14 Marit Verhulst
15 Lieke Vissers
16 Manouk de Wilt

Selectie

1 Mike Adriaanse

2 Luc van den Aker  

3 Bas van den Besselaar

4 Sam van den Besselaar

5 John van Beveren

6 Sven Brok

7 EdgarBrok

8 Patrick Buys

9 ThomasDankers

10 Wessel van Delft

11 Leo van Delft 

12 Rick van Delft

13 Thom van Delft 

14 Remco van den Hooven

15 Hans de Jong

16 Stan de Jong

17 Bart Jongen

18 Willem Jongen

19 Rens de Kruijf 

20 Ruud de Laat

21 Charley Lisay

22 Bart van Logten   

23 Thijs Lommers

24 Birk Milatz

25 David van Mook

26 Nik van Mook

27 Ruud van Mook

28 Jochem Muskens

29 Stan Muskens

30 Luc van Noort

31 Dion van Oorschot

32 Roel Pelders

33 Bart Robben

34 Dirk van Son

35 Dennis van Venrooij 

36 Stef de Wit

37 Brian Zeeuwen

3e

1 Luuk van der Aa 

2 Remco van Baaijen 

3 Patrick van Delft 

4 Mike van Drunen

5 Wouter van Drunen

6 Joris van Heesbeen 

7 Luuk van Heesbeen 

8 Tim van Heesbeen 

9 Dennis Jansen

10 Max van Keulen

11 Wout de Kruijf 

12 Berry Kuijpers

13 Stan Lommers

14 Chiel Meistrok

15 Max Muller

16 Stan van Oijen

17 Job Simons

18 Guido Smits

19 Nick Theunissen

20 Tom Verdijk

21 Jorne Winkel

22 Mick Zeeuwen

35+ KNVB

1 Jan-Willem van Bokhoven 

2 René Damen

3 Erik Findhammer

4 Erol Gedik

5 Richard van Hulten

6 Henri Klijn

7 WillemJan de Kort 

8 Maarten Schoenmakers

9 Joost Smits

10 Bas van Weert

4e

1 Kevin Adriaanse

2 Ruud van Alphen

3 Rob Bechtold

4 Joris Elshout

5 Sjoerd van Heesbeen 

6 Rens van Herpt 

7 Martijn Klerks

8 Antoine Kuijpers

9 Niels van Logten   

10 Jim Muller

11 Nick Muller

12 Teun Muskens

13 Bart Pulles

14 Youri Sterk

15 Casper Verhoeven

16 Rob Verkooijen
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Geweldig jubileumweekend jeugdafdeling SC Elshout Voetbal

Op 31 mei en 1 juni jl. was het na maanden van

voorbereiding eindelijk tijd voor het langverwachte

jubileumweekend. 

Op vrijdag druppelden vanaf half 5 de eerste (van in

totaal 100) enthousiaste jeugdleden binnen op ‘Den

Donk’ om zich te installeren. Naast twee grote tenten

had onze oudere jeugd een eigen camping. Na de officiële

opening door commissie-voorzitter Stan Muskens gingen

de diverse teams op pad. De JO8 t/m de JO11 vertrok-

ken te voet

naar het nabij

gelegen bos om

te laserschieten.

De JO12 t/m

JO16 vertrok-

ken op de fiets

naar de Dru-

nense Duinen voor een partij voetgolf. De JO17 en JO19

konden zich uitleven met luchtbuksschieten en een clinic

kickboksen. Dit allemaal onder begeleiding van onze

vrijwilligers.

Na de activiteiten keerden de diverse groepen terug op

‘Den Donk’ waar ondertussen een waar feestterrein was

opgebouwd. Het vuur, de DJ, de bobtailbar, de

hamburgerhoek, het spijkerslaan en de kop van jut

zorgden voor veel sfeer en gezelligheid voor spelers en

kaderleden. Met name de jongste jeugd liet zien dat het

met de dans-moves wel goed zit. Als kers op de taart

werd het Elshoutclublied live ten gehore gebracht door

Hans & zijn band en vermaakte onze Feut de oudere

jeugd met een uitdagende ‘ren je rot’ quiz.

Na de - voor sommige behoorlijk korte - nacht is er

gezellig met z’n allen ontbeten. Vervolgens kon iedereen

aan de bak tijdens de zeskamp. Met veel grote attracties

zoals de rodeo kameel, de buikschuifbaan en het

voetbaldarts, was er uitdaging voor jong en oud. Na een

goede (vette) lunch was het tijd voor Stijn van Maaren,

Sjors Musters, Tijn Damen, Inge van Bladel en Gijs de

Kort om zich na een strijd met keeper Nils Den Hartog

(ex RKC Waalwijk) te kronen tot penaltykampioen. Na

de afsluiting door jeugdvoorzitter Marcel Vrijhoeven en

de uitreiking van het aandenken (handdoek 50 jaar SC

Elshout) was het tijd om thuis bij te komen van een

geweldig maar vermoeiend weekend.

Een jubileumweekend om nooit te vergeten. Via deze weg

willen we nogmaals de organisatie (Stan, Patrick van

Delft, Bas van Weert, Rene Damen, Dorothe van Mook,

Dick van Delft, Marcel, Jelle Schoenmakers en Charlie

Lisay) van harte bedanken voor hun vele

voorbereidingsuurtjes. Ook willen we onze kaderleden,

de ontbijtploeg, de

frietploeg en andere

(soms spontane)

vrijwilligers be-

danken voor hun

bijdrage en gezellig-

heid. Er zijn van het

weekend veel foto’s

gemaakt, deze zullen

nog worden gedeeld. Jeugd(kader)leden die het

aandenken niet hebben ontvangen kunnen zich

melden bij Marcel Vrijhoeven. 15
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adverteerders steunen ons, 

steunen jullie de adverteerders?

Koop bij onze 
adverteerders



2019: 50 Jaar S.C. Elshout

Het jaar 2019 staat in het teken van het 50-jarig bestaan

van S.C. Elshout. 

We hebben ondertussen een hele serie festiviteiten

achter de rug. En wat was het geweldig! Een terugblik:

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.

S.C. Elshout was begin april te gast bij RKC Waalwijk.

Eerst mochten de J09- tot J012-spelers deelnemen aan de

trainings-clinic in het RKC-stadion, daarna waren onze

dames te gast in het stadion waarbij men onder leiding

van RKC-spelers verschillende oefeningen mocht doen.

Op zondag 26 mei, voor de senioren de dag van de

laatste competitieronde, werd het nieuwe clublied
voor het eerst ten gehore gebracht. Op de wijs van

de Reuter-Marsch, in Elshout wereldberoemd door

de vroegere vertolking van de Bère, werd het nummer

‘met je hart van wit en blauw’ door iedereen enthousiast

ontvangen en meegezongen. Dat mochten we verderop

bij de overige feestactiviteiten ook nog meerdere malen

mogen horen.
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In aansluiting op het jeugdweekeind (zie elders onder de

jeugdafdeling het verslag hiervan in dit clubblad), was het

op zaterdag 1 juni jl. de beurt aan RKC om op bezoek te

komen op ons sportpark in Elshout. Als eerste kwamen

de Old Stars van RKC langs voor een vriendschappelijk

potje Walking Football. Dit werd gewonnen door S.C.

Elshout. 

Daarna was het ons eerste elftal dat mocht aantreden

tegen Oud-RKC. In 2 keer 30 minuten bleek S.C. Elshout

sterker dan de oud-profs en won met 3-0.

Ook werd op deze

dag het eerste

jubileumboek uit-

gereikt:

Wat waren we blij

dat het boek klaar

was en dat we het

eindelijk aan ieder-

een konden laten

zien! Aan de reac-

ties te horen von-

den de mensen het

een succes. Veel

mensen hebben het

de eerste dag in één

keer uitgelezen

hoorden we. Vooral,

heel begrijpelijk, de

oudere leden keken

met heel veel plezier terug op 50 jaar historie. Van de

jeugdleden hebben we nog niet veel terug gehoord maar

laten we hopen dat ook zij over een jaar of 25 het boek

nog eens lezen en  dan denken, oh, zat dat allemaal zo...

Op zaterdag 8 juni vond de geslaagde S.C. Elshout-
Nieuwkuijk-dag plaats. Uit handen van de wethouder

kreeg onze voorzitter Frie Smits aansluitend het retro-

shirt overhandigd.

Gevolgd door een eveneens zeer geslaagde Badeenden-
race:
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Op deze winderige 8 juni zullen we eindelijk te water

gelaten worden. Na een intensieve verkoopcampagne is

men erin geslaagd het hele mooie aantal van 1112

badeendjes en 126 XXL badeenden te verkopen. Hulde

aan alle mensen die ons hebben verkocht. Men is voor

ons druk in de weer geweest het parcours zo mooi en

makkelijk mogelijk te maken door

het schoonmaken van de sloot, het

maaien van de kanten, zorgen voor

een flinke stroming en het

aanbrengen van een geleiding aan de

zijkant van de sloot. 

Ik en al mijn broertjes en zusjes zijn

er helemaal klaar voor en liggen te wachten in de

comfortabele grote bak van een kraan tot het moment

dat we te water gelaten worden. 126 van mijn broertjes

en zusjes hebben geluk want zij hebben een warm groen

mutsje op hun kop gekregen. Ondertussen wordt het

langs de slootkant een drukte van belang, want er zijn

vele mensen die ons wel willen zien zwemmen. Om ons

en alle mensen in stemming te brengen spelen de

Deurklinkers een aantal liedjes. Ook staat  onze hele

grote broer Harry langs de kant, die de zaken aan elkaar

te praat wat hem heel goed afgaat. 

Het is bijna 17.00 uur en ja hoor, we worden door onze

voorzitter Frie in het water gedropt en zo kunnen we

aan onze zwemtocht beginnen. Een aantal van ons hebben

de slag al direct te pakken en gaan er als een speer

vandoor. Echter, ik en het grootste deel van mijn

broertjes en zusjes hebben grote moeite om tegen de

wind in van onze plaats te komen daar we steeds tegen

elkaar aan botsen. Gelukkig voor ons krijgen we af en toe

een zetje in onze rug door een paar hele stoere mannen,

die speciaal voor ons in het water gestapt zijn. Onze

grote dank hiervoor. Helaas is het niet voldoende om de

voorhoedespelers nog in te halen, die dan ook bij hun

nummer geroepen worden, omdat zij voor diverse

mensen en bedrijven een mooie prijs opleveren. Als we

allemaal eindelijk de eindstreep hebben overschreden

mogen we eindelijk weer onze warme kooi opzoeken. 

Wij hebben er ondanks het mindere weer van genoten

en vinden de race een groot succes en hebben er veel

plezier aan beleefd.

Afzender: Eendje 824

Op vrijdag 14 juni was er ter gelegenheid van het 50-jarig

bestaan een receptie gevolgd door een reünie met o.a.

een diavoorstelling van 260 foto’s en een tentoonstelling

in de kantine. Na een lange en intensieve voorbereiding

begonnen we op de vrijdagmorgen met het inrichten en

aankleden van de tent. Het podium werd verplaatst en

alle (sta)tafels en het podium werden voorzien van witte

of blauwe bekleding. Daarnaast kwam er op ieder tafeltje

een bloemetje in de kleuren wit en blauw en werd het

podium versierd met witte en blauwe planten. Dank aan

de sponsoren voor deze planten. Hierdoor ontstond er

al meteen een zeer warme S.C. Elshout-sfeer in de tent.



Om 19.00 uur

begonnen we met de

receptie. Ongeveer

130 mensen bezochten

deze receptie, waarin

het bestuur en de

vereniging gefeliciteerd

werden met het

jubileum. 

Na een mooi wel-

komstwoord van de

voorzitter Frie met het

“rad/wiel” in het club-

logo als rode draad,

overhandigde een

vertegenwoordiger van de KNVB een jubileumvlag.

Hierna kreeg de wethouder van de gemeente Heusden,

dhr. van Steen, het woord. Hij feliciteerde S.C. Elshout

met het jubileum en sprak de hoop uit dat we in goed

onderling overleg zouden kunnen komen tot de

nieuwbouw van de accommodatie. 

De voorzitter

van de omni-

ve re n i g i n g ,

Caspar van

den Brandt,

zei dat al veel

gras voor zijn

voeten was

weggemaaid

maar bena-

drukte de

structuur van

S.C. Elshout

als omni-vere-

niging.

Hierna kon iedereen onder het genot van een drankje en

een hapje nog lekker buurten of de tentoonstelling

bezoeken die opgesteld stond in de kantine. Om 20.45

uur kwam er een einde aan de receptie en liep deze

geleidelijk over in de reünie. 

Ongeveer 230 personen hadden zich hiervoor

opgegeven. Een enkeling liet verstek gaan maar er waren

ook een aantal personen die op het allerlaatste moment

toch nog kwamen. Zo hadden we een mooie volle tent en

kon iedereen onder het genot van een drankje en een

aantal lekkere hapjes en met een achtergrondmuziekje

oude verhalen ophalen. Als men naar de diavoorstelling

keek of de tentoonstelling bezocht kwamen er nog meer

verhalen en anekdotes los. Om 00.30 uur kwam er een

einde aan deze reünie en bij het verlaten van de tent

kregen de organisatoren vele bedankjes voor de leuke

avond, de schitterende tentoonstelling en prachtige

diavoorstelling. Al met al kunnen we spreken van een zeer

geslaagde avond met dank aan de organisatoren en de

helpende handen. 

Zaterdag 15 juni, de dag waarop we met een mooie

feestavond een geweldige jubileum-viering af mochten

sluiten. Wat een prachtige weken om op terug te kijken

en wat een fijne mensen om dit samen mee te vieren. 

Met de tent inmiddels al goed ingewijd met veel

gezelligheid en toebehoren was het nu dan tijd de tent

klaar te maken voor de feestavond. Het podium in het

midden van de tent, waar allereerst de jubilarissen, al 50

jaar lid van de club, werden gehuldigd. Bijzonder! Het is

niet voor niets dat deze leden nog even extra in het

zonnetje werden gezet

door Frie, te weten:

Gerard van der Aa

Johan de Haan

Kees van den Hoven

André van Hulten

Jan Klerks

Gerard de Man

Gerard van Mook

Wim Moonen

Marinus Muskens

Lucien Klerks

Gerard Spronk

Wim van Venrooij

Gerard Verhoeven 

Rini van der Lee

en Tonny Vermeulen

horen hier ook bij,

maar waren af-

wezig deze avond.

Ook werd er nog stilgestaan bij de leden die ons helaas

ontvallen zijn; dit leverde een stille feesttent gevolgd door

een liefdevol applaus op. 

Dit moment werd opgevolgd door de Heren Verharen,

het nieuwe clublied wat meermaals luidkeels werd

gezongen en ook Dorien die nog een leuk optreden heeft

verzorgd. De avond was een groot succes! 

Wij willen iedereen bedanken voor de fijne sfeer, de

gezelligheid en alle vrijwilligers voor hun inzet, waardoor

wij het vaste barpersoneel ook een avondje aan de

andere kant van de bar konden laten staan. Top!

Namens het volledige jubileumcomité en de subgroepen

hiervan en andere helpenden hopen we van harte dat

jullie er allen flink van hebben genoten. 

Tevens dank naar al deze mensen: het was een

fantastisch, feestelijk geheel waar we nog wel

even op kunnen teren! 19
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Van de bestuurstafel (juni 2019)
Einde seizoen 
We zijn weer aan het einde van het seizoen en gaan

vakantie houden. We hebben een mooi en goed jaar

achter de rug met enkele kampioenen en geen enkel

team gedegradeerd. Veel hebben we te danken aan onze

trainers en coaches, die elke week weer klaar staan voor

ons. Dat is een behoorlijke taak die altijd weer enorme

energie en motivatie kost.

We willen ze dan ook wederom bedanken voor hun inzet

en bereidheid om ons te helpen in het afgelopen jaar.

Bedankt trainers en coaches

Meimaand
Inmiddels is de meimaand achter de rug en voor ieders

inzet een dank je wel op zijn plaats. Mede door jullie

hulp hebben we vele kopjes koffie en worstenbrood

kunnen verkopen.

Dank je wel!! Ook voor de heren, die elke week de tafels

en stoelen kwamen klaar zetten en opruimen.  Je ziet

maar, met zijn allen krijgen we het voor mekaar om een

extraatje voor de club te verdienen.  Tot volgend jaar!

Donderdagavond 16 mei 2019
Graag delen we iets met jullie. Iets wat in heel 2019 en vooruit, de

laatste helft van 2018 ook niet meer is gebeurd: wij dames

recreanten handbal hebben gewonnen!

Het zonnetje scheen en we waren topfit. Onze tegenstander

overigens ook. Zij beschikten over 3 wissels en wij dankzij Eline over

2 wissels. We hadden er zin in! Hoe leuk is het dan, dat een wedstrijd

mooi gelijk opgaat. De verdediging van ons zat potdicht en dat

frustreerde de tegenstander enorm. Mede dankzij een terechte

penalty (dank voor het fluiten Ed) stonden we met de rust met 3-2

voor.

Na de rust bleef de spanning er goed in. We scoorden om beurten.

Helaas werd ons verzoek om de wedstrijd bij deze voor ons

gunstige stand te staken, niet gehonoreerd. Dat was wel een beetje

jammer Ed, maar goed.

Toen werd het aan de andere kant een beetje grimmiger, want ze

konden niet scoren. Wij groeiden in de wedstrijd. De laatste 3

minuten waren wel lang, maar we hebben het gehaald.  We konden

ons geluk niet op. Met een voldaan gevoel en een zak chips, hebben

we tevreden deze avond afgesloten. Eindstand 6-5.

Moeder-dochterwedstrijd
De meiden C hebben de

moeder - dochter wedstrijd

gespeeld.... na de wedstrijd

een dik applaus voor Rianne

zij stopt met coachen van

dit meidenteam. Bedankt

voor je jaren inzet als coach

Rianne.  



B jeugd kampioen veld 2019 op 16 juni 2019
Op de vroege ochtend stonden we

om 9.34 uur allemaal klaar in de

kleedkamer. De late avonden waren

bij sommige sterspeelsters van het

gezicht af te lezen, maar het

vertrouwen was zeker ook aanwezig.

Eenmaal de kleedkamer uit werd

iedereen opgevrolijkt door het

gezellige hoedje van Gerard. Na het

bijkletsen en het zich vooral volledig

storten op het warmlopen(!!) was

het tijd om te beginnen met de

wedstrijd.

De eerste helft begon en de eerste

goal werd al bijna meteen gescoord

door Elshout. Alhoewel de goal van

de tegenstanders snel volgde, stond Elshout toch voor

met rust met 1 puntje verschil 6-5.

We wilden het natuurlijk spannend houden voor de vele

supporters die kwamen kijken. De tweede helft ging het

scoren van Elshout echter snel. Nog 6 minuten op de

klok en Elshout stond met 6 punten voor.

Gerard met zijn leuke hoedje was al erg

enthousiast en hing het spandoek al omhoog.

Ook al werd het team er erg zenuwachtig

van, het was toch niet voor niets! Elshout

werd namelijk kampioen! Met als eindstand

15-9 werden we met oa 2 gele kaarten en

een 2-min straf kampioen. 

Een taart en een glaasje champagne volgde.

Net als een platte kar, waar we al zo lang naar

verlangden. Na een mooie city-tour langs het

Elshoutse landschap was het tijd voor een

lekkere lunch en een drankje bij onze

vriendelijke vriend Roel. En zo sloten we

deze mooie en zeer spannende ochtend en

middag af!!  

Elshout B-jeugd is kampioen 2019!!
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Handbaltoernooi voor basisscholen 2019

Op 15 mei vond het jaarlijkse handbaltoernooi voor

basisschoolleerlingen plaats. Het werd georganiseerd

door stichting “de Schroef”, Avanti en Elshout handbal.

Het was die dag stralend weer…..heerlijk om een potje

te handballen. DJ Lars zorgde voor een gezellig muziekje

Er deden dit jaar 19 teams mee uit groep 3 t/m 8. Vooral

de TH.J. Rijkenschool was goed vertegenwoordigt met 9

teams. Er werd op 7 velden gespeeld.

Een groepje handballers van Elshout en Avanti hadden

van het D’oultremontcollege vrij gekregen om de

wedstrijden te fluiten, dit deden ze keurig. In de pauze

werden er ook nog 10 shirtjes verloot van het

Nederlands Handbal Team!! Aan het einde werden de

bekers voor de 1e plaatsen uitgereikt en er was ook

nog een sportiviteitsprijs.

Cis Smits, Anton van Tuijl en

Harrie van Venrooij van

fotoclub Kiekeboe hebben

deze middag foto's gemaakt.

Hiervoor onze hartelijke

dank.

Alles bij elkaar een gezellig,

sportief en heel geslaagd

toernooi!!
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Verjaardagen juni-juli-augustus-september

8 juni Renske Klijn
11 juni Floor van den Assem
13 juni Evy Van Hulten
14 juni Jikke Van den Besselaar
15 juni Jeroen Akkermans
15 juni Sanne Fleuren
15 juni Sandra van Beurden
15 juni Lieke van Beurden
16 juni Kim van Beurden
16 juni Monique van Sambeek 
16 juni Annemoon Schellekens
17 juni Sandra de Man 
18 juni Anouk van der Aa 
20 juni Nico Pol
20 juni Laura van Sambeek 
23 juni Jacqueline Musch van Engelen
24 juni Lisa van Engelen
25 juni Corina Lommers
26 juni Demi Jonkers
29 juni Benthe Damen
2 juli Bauke van Alphen
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

29 juli Iris van Delft
03 augustus Kris de Wit 
06 augustus Ellen Pulles
06 augustus Anouk Keetels
07 augustus Floortje van den Heuvel
09 augustus Geertje van Bokhoven 
12 augustus Carlijn Muskens
13 augustus Laurie Biekens
14 augustus Anthony van Wanrooij
17 augustus Liesbeth Klerks
18 augustus Jessie Lommers
18 augustus Imke de Kort
19 augustus Romy van Oorschot
21 augustus Esmée Vingerhoets
22 augustus Anouk Eekels
22 augustus Babet Scheij
23 augustus Hans van Hulten
26 augustus Brigitte Gorman
7 september Imke van Hensbergen
7 september Sanne van Rooij

10 september Jorrit Klerks
12 september Jose van Uden
13 september Gerdine van de Aa 
15 september Martine van Drunen 
17 september Marloes Rombouts
19 september Carlijn Brokx
24 september Sanne Knippels
24 september Ingrid de Kort
28 september Lynn van Oorschot
30 september Annemiek Rombouts

Trainingstijden veld seizoen 2019 - 2020 
Training op Team Tijdstip Trainer Locatie

Maandag B 19:00 - 20:00 Jeroen Den Donk

Dinsdag D1/D2 18:15 - 19:30 Gerrie & Pien Den Donk

Dinsdag A 19:30 - 20:30 Anthony Den Donk

Dinsdag DS2 20:00 - 21:30 Mark / Nico Dillenburcht

Dinsdag DS1 20:00 - 21:30 Mark / Nico Dillenburcht

Woensdag E 18:00 - 19:00 Werner & Danek H Den Donk

Woensdag D2 18:30 - 19:30 Daniek K & Ilse N Den Donk

Woensdag D1 19:00 - 20:00 Gerrie Den Donk

Woensdag B 19:45 - 21:00 Jeroen Den Donk

Donderdag F1 18:15 - 19:15 Anne K & assistent Den Donk

Donderdag A 19:00 -20:30 Anthony Den Donk

Donderdag DS3 19:30 -20:30 Gerard Den Donk 

Donderdag DS4 20:30 - 21:30 Ed Den Donk

Donderdag D Rec 20:30 - 21:30 Ed Den Donk

Vrijdag DS1 19:00 - 20:30 Mark / Nico Die Heygrave

DS2 19:00 - 20:30 Mark / Nico Die Heygrave

Aanvang trainingen:  senioren week 33 
junioren week 34



wedstrijd houden stond in de app. Welke moeders willen

meedoen? Een aantal moeders waren hier wel voor te

porren, ik had aangeboden ook wel mee te doen, dus we

waren met voldoende mensen. Er waren drie teams

gevormd, waarin naast de moeders (en ik) van dames 1

(4 in de zaal), de dochters van de recreanten en natuurlijk

de recreanten en meiden zelf opgenomen waren. Na wat

schuiven door (late) afmeldingen konden we beginnen.

Het werden uiteindelijk 3 wedstrijdjes waarin ik mijn

keeperskwaliteiten (opgedaan tijdens mijn (jeugd)voetbal

periode) kon uitproberen en ook diverse moeders de

mogelijkheid kregen om te laten zien wat ze (nog)

konden. De uitslagen waren niet van belang, we hebben

lekker wat kunnen ballen. Na de wedstrijden kregen we

nog een zakje chips (de ranja hadden we tussen de

wedstrijden door al gekregen) waardoor iedereen

tevreden weer naar huis of de kantine kon.

26-05-2019 Dames 1 veld – HMC 
Een thuiswedstrijd, gelukkig waren er niet zo veel

supporters want er was een tent geplaatst voor de

kleedkamers, met daarin een tijdelijk shoarma-koning.

Een feestje bij de voetbal voor de laatste wedstrijd van

het seizoen. Bij ons was ook een feestje, we waren sinds

lange tijd weer compleet! Floor was even terug van stage

en iedereen was er! Snel dus maar een teamfoto

gemaakt, nu het kon. Ed de trainer trad op als spelleider,

dus we konden na de warming up beginnen! De dames

HMC was een mengeling van jonge meiden en een enkele

recreant. Feit was, dat ze samen veel te sterk voor ons

waren, zeker in de status waarin de meiden verkeerden…

“Sorry Hans, het was gisteravond te gezellig, we moesten

even vieren dat Floor weer terug was”, was de duidelijke

reden die ik te horen kreeg. Er was nog een lelijke

valpartij waarbij Judith struikelde en over de kop ging,

met schaafwonden over haar hele lijf tot gevolg, het blijft

toch uitkijken op het asfalt. Anne wist een keertje te

scoren waarmee de nul van het bord verdween, maar

daar bleef het bij. Ed kon het de laatste minuten niet

meer met droge ogen aanzien dus besloot op tijd af te

fluiten, de juiste keuze op dat moment! Einduitslag 1-34.

We moeten toch maar eens kijken of we links en rechts

wat kunnen schaven aan de technieken en kunde, want

dit was de tweede wedstrijd waarbij het niveau niet hoog

was. Wellicht kunnen we volgende week weer positief

knallen, tegen een ploeg die ook niet zo hoog in de stand

staat. Hans

16-6 Elshout DS1 – Goodflooring HMC DS2
Vandaag de laatste wedstrijd van het seizoen, nog één

keer alles uit de kast. We hadden een paar afmeldingen

dus ik heb nog wat rondgevraagd voor invallers.

Dat bleek vrij lastig, dus dan maar op eigen kracht

er tegen aan met 1 wissel. We kwamen op het

sportpark, de B was net kampioen dus die 

Verslagen Dames 1 veld
16-05-2019 18.00 t Zusje- Dames 1 veld
Deze keer een verslag van een aantal activiteiten. We

beginnen met ons teamuitje. Op donderdag de 16e

hadden we bij ’t Zusje in Vlijmen een tafeltje

gereserveerd, je kunt daar namelijk all-inn dus inclusief

drank reserveren, dat was echt iets voor ons. Na heel wat

heen en weer appen, werd besloten om op de fiets naar

de Hei te gaan in Drunen, vanaf daar konden we dan met

de bus naar Vlijmen en zo ook weer terug. Sommigen

kwamen rechtstreeks, mooi op tijd konden we allemaal

aanschuiven. Gezellig samen borrelen en eten, goed idee

van het organiserende comité, sommigen vonden alleen

de planning niet handig, want de dames recreanten

moesten handballen, dus de training was toch al niet door

gegaan…..Ik hoop maar dat de trainer dit niet leest. We

waren een tijdje binnen toen de grote verrassing kwam,

Gitte kwam binnen stappen ons nieuwe lid voor het

volgende jaar! Jammer was wel dat ze (toevallig) met

collega’s had afgesproken en dus een tafel naast ons zat,

maar ze kon er dus toch al een beetje bij zijn! Bij het

toetje kwam er nog een verrassing, het bedienend

personeel kwam met een ijsje met vuurwerk fontein!

Haha de dames hadden daar verteld dat ik jarig was!

Hilariteit alom omdat ik in Augustus verjaar, maar het

personeel was erg enthousiast en het hele restaurant zat

zo ongeveer mee te zingen, kortom gezellig! Een gezellige

avond, dus zeer geslaagd!

19-05-2019 BlauwWit – Dames 1 veld. 
Deze zondag werd het weer serieus, een wedstrijd tegen

Blauw Wit, op het mooie blauwe kunstgrasveld in Den

Bosch. Jeanne de Man had me getipt om de reserveshirts

mee te nemen, dus we traden weer in het groen ten

strijde. Omdat er een aantal afmeldingen waren, had ik

versterking gezocht en gevonden. Emmy van DS3 vond

het leuk om met ons mee te doen, Emmy bedankt

daarvoor! Kwam goed uit, want onze keeper was er niet,

dus kon Emmy haar eigen dingetje doen in de goal. Het

begin van de wedstrijd ging lekker, maar al snel liep de

tegenstander wat uit in doelpunten. De scheids vond

zichzelf erg grappig en riep een aantal lullige dingen over

de stand, totdat onze mid-achter het beu was en hem

daar gewoon keihard op aansprak. Hij gaf haar gelijk en

was daarna een stuk neutraler. Uiteindelijk werd het een

pijnlijke nederlaag 39-4. Pluspunt was wel dat we ze

onder de 40 doelpunten hadden gehouden, waardoor de

laatste 3-4 minuten toch nog spannend waren. Achteraf

bleek dat het team waar we tegen gespeeld hadden in de

zaalcompetitie in de poule van onze Dames 2 heeft

gestaan, was toch wel een pleister op de wond, daar

kunnen wij natuurlijk niet tegenop….

23-05-2019 Training recreanten: moeder/dochter
wedstrijd. 
Samen met de recreanten gaan we een moeder/dochter 25



waren een feestje aan het vieren. De A was nog aan het

spelen en langs het veld kwam ik een paar teleurgestelde

dames tegen. De tegenpartijen van de beachhandbal

competitie hadden afgezegd op het laatste moment, dus

konden ze niet spelen. Ik zeg, nou dan doe je toch met

ons mee…haha, wij zijn DS1 dus iedereen mag meedoen.

Een aantal dames wilden wel, maar ze hadden geen

schoenen bij dus dat was een probleem. Voor de

zekerheid toch maar een aantal namen extra op het

wedstrijdformulier ingevuld, je weet maar nooit. Haha,

Maud wilde wel meedoen, dat heeft ze al vaker gedaan

trouwens, helemaal goed Maud bedankt voor je inbreng

(ze moest eerst een ingelaste beachpartij afmaken, dus

begonnen we met 1 wissel. Na een paar minuten kwam

Maureen van de A langs, zal ik nog even meedoen? Vroeg

ze? Nou prima hoor, hebben we alvast 2 wissels….

Ondertussen was de wedstrijd dus al begonnen, de

tegenpartij had deze keer niet de sterspeelster van DS 1

meegenomen (in de uitwedstrijd wist ze 19 van de 22

keer tegen ons te scoren, daarom vond ik het ook geen

bezwaar dat er wat speelsters uit onze selectie wilden

meedoen), dus ging het aardig gelijk op. We kwamen zelfs

voor met 1-0! En na zo’n 10 minuten was het 1-1, sjonge

waar ging dit toch naar toe. Handbaltechnisch gezien

eigenlijk een vreemde wedstrijd met zo weinig

doelpunten, maar het was erg leuk, we gingen gelijk op.

De dames hadden er zin in en roken een kans dus

werden steeds fanatieker. We kregen een penalty, tja

probleem, wie gaat hem nemen. Anne werd naar voren

geduwd om dit klusje te klaren. Helaas strandde haar

poging tegen de keeper die aardig haar best aan het doen

was. Jammer, maar goed gewoon doorgaan! Dit moet

trouwens ook gezegd worden van onze keeper, Lotte

speelde een wereldpartij door menig schot te stoppen.

De volgende aanval kreeg Anne weer de bal en met een

prachtig sprongschot verdween de bal nu wel in de goal,

yes weer een puntje voor ons en revanche voor de
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gemiste penalty. We kregen ongekende mogelijkheden,

een break-out van Laurie, doelpogingen van zowat

iedereen en ook lukte het Maureen om te scoren vanaf

de hoek. Haha, de spanning begon te stijgen in de 2e helft,

we stonden voor met 3 doelpunten. We hadden dus 3

wissels dus ook volop genoeg tijd om tussendoor uit te

rusten en er dan weer vol in te gaan. Er stonden

inmiddels al 4 of 5 namen op het lijstje van

doelpuntenmakers dus we waren zeker niet afhankelijk

van 1 persoon. Met nog een paar minuten op de klok

kwam HMC nog gevaarlijk dichtbij, maar zou het dan

eindelijk gaan gebeuren? In onze laatste wedstrijd van het

seizoen? We speelden de tijd vol door over te spelen in

de aanval (zolang wij de bal hebben, kan de tegenpartij

niet scoren) en daar was het laatste fluitsignaal,

JAAAAAAAA we hadden gewonnen!! Geweldig om dit

nog mee te maken zo op het einde van het seizoen.

Eindstand 8-7, wat een prestatie. Na de wedstrijd werd ik

ook nog bedankt door de meiden, voor het coachen wat

ik met veel plezier gedaan heb hoor! Ik kreeg 2 cadeaus,

een eigen bidon met “Coach Hans” er op, dan hoef ik er

niet een steeds apart te zetten en een ontzettend leuk

vriendenboekje, waarin alle meiden een dubbele pagina

hadden ingevuld met handbalgerelateerde vragen. Super

bedankt meiden, ik heb het graag gedaan, we gaan zo

gewoon door! In de kleedkamer werd de overwinning

natuurlijk uitbundig gevierd (we konden buiten het

gefeest namelijk horen, hihi) en ook de afzeggers werden

nog even gebeld om ze meteen bij te praten, ze geloofden

het in eerste instantie niet, maar het was toch echt

gebeurd, een overwinning.

Op naar het volgende jaar, de eerste versterking van het

team is al een feit. Gitte wordt een vast teamlid, welkom

Gitte! Een jaar waarin we weer gaan voor de gezelligheid,

maar de smaak van winnen is toch ook wel erg zoet, dus

wie weet! Fijne vakantie iedereen namens Dames 4.

Hans.
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Verjaardagen gym
In de maandenjuni-juli-augustus-september feliciteren wij

Allemaal van Harte Gefeliciteerd!!!

Zijn we jouw verjaardag vergeten te vermelden, of

staat de datum verkeerd vermeld, geef het dan even

door aan het secretariaat gymnastiek@scelshout.nl

20 juni Bieke Schwartzmans

24 juni Sophie Vugts

25 juni Ank van Delft

3 juli Yonne Klijn

18 juli Femke Biekens

19 juli Ellie Verhoeven

19 juli Evi Klerks

2 augustus Niek Vugts

10 augustus Marjo Conijn

31 augustus Thom Kuijpers

1 september Filijne Nijhof

5 september Petra v.d. Hooven

20 september Zoë van Venrooij

25 september Hanne van Hoften



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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