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Algemeen Bestuur
Beste omni-leden,
Deze keer wil ik ons gym-onderdeel eens “in het

zonnetje” zetten. Binnen de omni-vereniging neemt de

afdeling “Gym” een bijzondere plaats in. Ze zijn er wel en

ze zijn ook (letterlijk en figuurlijk) “springlevend” maar

we zien ze zelden op het sportpark en in de kantine en

daarom hebben we ook niet zo veel zicht op hun

activiteiten. Toch is het een mooi en belangrijk onderdeel

van onze omni-vereniging. Ze vervullen namelijk een

belangrijke rol in de vroege fase van de bewegings-

ontwikkeling van veel jonge Elshoutenaartjes! In de

gymzaal van de basisschool in Elshout wordt er elke

week, onder deskundige leiding, vanaf 2 ½ jaar op een

goede en mooie manier “gym en beweging” aangeboden.

Ook vindt er 1 keer per week gym voor volwassenen

plaats. Zowel bij de peuter- als bij de volwassen gym is

het wenselijk dat er meer deelnemers zijn maar de

grootte van Elshout maakt dat niet eenvoudig! Met de

aanwezigheid van SHJ en Inion hebben we twee grote (en

ook goede!) gymnastiekverenigingen in de directe

nabijheid (respectievelijk in Drunen en in Oudheusden)

waardoor het aantrekken van jonge leden van buiten

Elshout niet mee valt! Op vrijdagavond 23 februari mocht

ik getuigen zijn van een fijn moment voor de afdeling

“Gym”. Op deze avond hebben ze voor € 3600,- (!) aan

nieuwe speeltoestellen overgedragen gekregen vanuit het

stimuleringsfonds van de Rabobank. Om dit te vieren was

er een “opa en oma gym” georganiseerd. Het was

fantastisch om te zien hoe de kinderen samen met hun

opa’s en oma’s fanatiek het circuit doorliepen wat was

opgebouwd uit de nieuwe speeltoestellen. Ook mooi om

te zien dat “de genen van een mens” daadwerkelijk

worden doorgegeven. Er waren nogal wat kinderen die

“niet kwijt lopen” als ze alleen zouden worden

aangetroffen want bij velen zal gezegd worden: ”breng

hem/haar maar daar naar toe want dat is er een van die en

die ….. dè kunde zo wel zien …”. Verder was het ook goed

te zien dat er best veel opa’s en oma’s nog erg actief zijn

want het circuit was ook voor hen nog geen probleem.

Sport, spel en bewegen is een essentieel onderdeel in
de ontwikkeling van een kind! Mijn advies is: Haal ze op

gezette tijden achter de computer vandaan en laat ze

deelnemen aan een vorm van bewegen. Dat kan, ook in

Elshout, al op zeer jonge leeftijd door de kinderen deel te

laten nemen aan de peutergym. Ze kunnen daarna

doorgroeien naar de handbal en/of de voetbal maar ook

doorgaan in een andere sport. De gemeente Heusden

heeft, lekker dicht bij huis, een zeer gevarieerd aanbod

van sport, spel en bewegen! Bij de “wat oudere mens”

staat de afdeling Gym en afdeling handbal van SC Elshout

vervolgens ook weer klaar met een mooi aanbod aan

beweging. De afdeling “Gym” met een gymaanbod voor

volwassenen en de afdeling “Handbal” met “de

Wandelende tak”. En als het dan nog allemaal wat ouder

wordt dan is er altijd nog “D’n Elshof” met een wekelijks

programma van ouderengym.

Naast het bekende motto “een leven lang leren” is er dus

ook een programma “een leven lang bewegen” wat je

gewoon in Elshout kunt doorlopen! Mooi toch!!

Caspar van den Brandt, Voorzitter omni SC Elshout 
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q Inmiddels heeft ook de pubquiz weer plaats-

gevonden in een uitverkochte kantine. Hulde aan de

organisatoren en mooi dat we samen weer zo’n

mooi clubavondje mogen beleven.

q Komende maanden worden er ook verdere stappen

gezet in de organisatie van het 50 jarig bestaan in

juni 2019. Data zullen vastgelegd worden de

komende maand en de principe-invulling van het

programma zal ook verder vorm krijgen. Dit in

vervolg op de brainstormsessie waar een aantal van

de aanwezigen de verdere invulling nader zal bezien.

In het volgende clubblad daarover mogelijk meer. 

q In april zal ook de inventarisatie voor volgend

seizoen alvast plaatsvinden. 

q Rest ons als bestuur jullie de komende maand veel

voetbalplezier te wensen.
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Van de bestuurstafel (maart 2018)

q Ze zijn er!!!. De twee extra tijdelijke kleedkamers

zijn gearriveerd. Eindelijk kunnen we recht doen aan

onze twee damesteams bij de donderdagavond-

trainingen en hebben we voldoende ruimte voor

onze teams op zaterdag en zondag. Dankzij de

commissie Nieuwbouw is dit uiteindelijk gerea-

liseerd hoewel het uiteindelijk wat langer geduurd

heeft dan gedacht. Onze woensdagochtendploeg

heeft de afgelopen weken hard gewerkt om

uiteindelijk de tijdelijke kleedkamers te plaatsen en

aan te sluiten.

q Het vervolg voor onze club op deze plaatsing is

uiteraard de geplande nieuwbouw. Op 6 maart

hebben we met de Wethouder Tom Blankers samen

gezeten en de plannen toegelicht en besproken. Tot

nu toe staan we op de juiste lijstjes. Na de

verkiezingen moet het nieuwe college onze

nieuwbouw in hun plannen opnemen zodat we eind

van het jaar helderheid hierover hebben. Vooralsnog

staan alle stoplichten op groen, maar uiteraard zijn

er nog vele stapjes en stappen te zetten.

q Als club zijn we ook enorm trots op de benoeming

van Toon en Bets Kuijpers als Ereburger van

Zaandhaozenlaand. Met name Toon en Bets

verdiensten voor de club zijn de basis voor het

Ereburgerschap. Bets en Toon, namens de gehele

club gefeliciteerd met deze benoeming.

q Langzaamaan zijn we uit de winterslaap ontwaakt en

kan er gevoetbald gaan worden. Vele wedstrijden

staan op het programma tot eind mei/begin juni.

Lekker om weer te voetballen en te trainen. 
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Jeugd
Jeugd Jeugd

Jeugd Uit de jeugdhoek
door de jeugdvoorzitter

Het koude weer gijzelt de trainingen en de herstart van

de competitie. De pupillen hebben als alternatief gebruik

gemaakt van de gymzaal om toch hun energie kwijt te

kunnen. Hopelijk kunnen we allemaal snel weer volle bak

op het veld aan de slag. Ondertussen zijn Dick en Stan al

de eerste voorbereidingen aan het treffen voor komend

seizoen en komt ook het thema 50-jarig bestaan

langzaam op de agenda.

Daarmee is er op voetbalgebied helaas weinig te melden.

Een goed moment om eens stil te staan bij een ander

thema, namelijk het behoud en werven van voldoende

vrijwilligers. Veel clubs kampen al langere tijd met een

gebrek aan vrijwilligers om leden op een goede en

verantwoorde manier hun sport te laten beoefenen. Als

jeugdafdeling SC Elshout hebben we dit probleem

gelukkig lange tijd buiten de deur weten te houden, maar

hebben we ook toenemende zorgen over de toekomst.

Ter illustratie het volgende. Door de inzet van een zeer

beperkte groep vrijwilligers weten we als jeugdafdeling

jaarlijks inkomsten te genereren met het ophalen van oud

papier en de garderobe in het Rad. Zonder deze

inkomsten zou de contributie voor jeugdleden met € 20,-

per jaar moeten stijgen. Hetzelfde geldt voor de

jeugdtoto, welke door de inzet van verkopers en

organisatie een contributiereductie met maar liefst € 30,-

per jaar mogelijk maakt. Hulde aan de betrokken

vrijwilligers! Het is echter niet reëel dat we deze

activiteiten zonder extra steun kunnen blijven volhouden.

Als bestuur zullen we dit thema de komende maanden

extra aandacht geven. Hoe komen we aan voldoende

vrijwilligers? Hoe gaan we de tijdsinvestering van

vrijwilligers beter spreiden? En hoe spreken we onze

waardering uit voor onze huidige vrijwilligers? Belangrijke

maar ook complexe onderwerpen.

Wat kunt u als ouder of andersoortige betrokkene doen?

Trek bij het bestuur aan de bel als je iets voor onze club

wilt betekenen, hoe groot of klein dan ook. Meld je eens

proactief aan om te helpen als er een activiteit is. Ga eens

bij een wedstrijd van uw zoon of dochter kijken en spring

bij als er een leider ziek is, geen scheidsrechter

beschikbaar is of er vervoer nodig is. Als iedereen een

steentje bijdraagt zijn we een grote stap verder.

Wilt u meedenken over dit onderwerp dan horen we het

graag. En belangrijk om te onthouden: boven alles is het

ontzettend leuk om onderdeel te zijn van onze mooie

club SC Elshout!

Groeten, Marcel

5

Elshout A1 uitgeschakeld in kwartfinale beker

Het is Elshout A1 niet gelukt door te stoten naar de halve

finale van de beker. In een wedstrijd tegen ODC A2 werd

al snel tegen een 0-2 achterstand aangekeken. Gelukkig

wisten we nog wel terug te komen tot 2-2. De penalty’s

die volgden werden minder geschoten dan ODC

waardoor Elshout uitgeschakeld is.

Gezien het wedstrijdbeeld was de overwinning van ODC

wel terecht. Het was geen beste wedstrijd maar we

konden goed zien dat we aardig mee kunnen tegen een

derde klasser.

Nu op naar de competitie!



6



7

Topscoorders

Topscoorderslijst SC Elshout 
Seizoen 2017-2018
bijgewerkt tot/met zondag 18 februari 2018
Naam Team Goals
Thom van Delft sel. 15

Cathy van Delft VR1 9

Mieke van Rooij VR2 6

Carlo van Campen 3e 5

Thijs Lommers sel. 5

Jessica de Wilt VR1 5

Luc van de Aker sel. 4

Erol Gedik 5e 4

Chiel Meistrok 5e 4

Bas van den Besselaar sel. 3

Jorne Winkel 3e 3

Luuk van Heesbeen 3e 3

Bart van Banierink 4e 3

Joris Elshout 4e 3

Jan Willem van Bokhoven 5e 3

Bart Robben sel. 2

Dennis van Venrooij sel. 2

Remco van den Hooven sel 2

Jordy de Wit 3e 2

Dennis Jansen 3e 2

Nick Muller 4e 2

Ruud van Alphen 5e 2

Fenna van de Wiel VR1 2

Myla van Cromvoirt VR2 2

Mike Adriaanse sel. 1

Tim Netten sel. 1

Leo van Delft sel. 1

Dion van oorschot sel. 1

Stan Muskens sel. 1

Nik van Mook sel. 1

Stan de Jong sel. 1

Sven Brok sel. 1

Luc van Noort sel. 1

Joris van Heesbeen 3e 1

Patrick van Delft 3e 1

Mick Zeeuwen 3e 1

Rens van Herpt 4e 1

Martijn Klerks 4e 1

Kevin Adriaanse 4e 1

René van Venrooij 4e 1

Niels van Logten 4e 1

Jim Muller 4e 1

Eric Findhammer 5e 1

Willem Jan de Kort 5e 2

Eric Findhammer 5e 2

Willem Jongen sel. 6

Lijst niet compleet omdat niet alle gegevens beschikbaar

zijn.

keepersklassement
Team       Goals    Wedstr.  gem

Fenna van de Wiel VR1 6 4 1,50

Stef de Wit sel. 22 13 1,69

Tim van Heesbeen 3e 2 1 2,00

Niels van Logten 4e 4 2 2,00

Rens de Kruijf sel. 12 6 2,00

René van Venrooij 4e 2 1 2,00

Rob Verkooijen 4e 15 6,5 2,31

Maaike van Gestel VR1 15 6 2,50

Berry Kuijpers 3e 20 7 2,86

Wout de Kruijf 5e 29 10 2,90

Sam van den Besselaar sel. 18 6 3,00

Anouk Pullen VR2 38 11 3,45

Martijn Klerks 4e 2 0,5 4,00

Lijst niet compleet omdat niet alle gegevens beschikbaar zijn.
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In het zonnetje:  Jan de Kruijf
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.

Jan is ondertussen een vertrouwd gezicht zaterdag-

ochtend op het sportpark. Al bijna 15 jaar gaat Jan met de

F-pupillen op pad om de eerste wedstrijden te winnen,

maar bovenal om samen een gezellige ochtend te bleven.

Naast het leiderschap heeft Jan jaren gezorgd voor een

leuke en sportieve onderlinge competitie, waar onze 

F-pupillen inmiddels al vele jaren aan meedoen. Daarmee

heeft Jan ook zeker achter de schermen al die jaren zijn

best voor onze club gedaan. Daarnaast was Jan altijd

bereid om bij activiteiten mee te helpen en ook op die

manier zijn steentje bij te dragen.

Hoe ben je bij Sc Elshout belandt?
Als leider van onze Rens, die inmiddels in het 2e keept.

Daarna ben ik leider geweest van onze Wout (keept in

het 5e) en onze Koen en inmiddels van nog veel meer

jongens en meisjes.

Waarom ben je vrijwilliger geworden bij Sc
Elshout?
Ik vind het leuk om kinderen te begeleiden bij hun eerste

en/of tweede stap op voetbalgebied en geniet van hun

onbevangenheid.

Wat heb je allemaal gedaan aan vrijwilligerswerk
voor de club? 
Vooral leider van F-teams, maar ook geholpen bij allerlei

leuke jeugdactiviteiten en daarnaast een aantal jaren

samen met André van Hulten en later met Dick van Delft

namens SC Elshout de Onderlinge (F) competitie mee

georganiseerd.

Wat vind je zo leuk
aan het vrijwilligers-
werk dat je doet voor ons
clubke? 
Het voetbal zelf natuurlijk, maar

zeker ook het contact met de

jongens, meisjes, de andere leiders

en de vrijwilligers. De sfeer binnen de club: gezellig onder

elkaar, niet moeilijk doen, maar gewoon de schouders

eronder. 

Wat zijn je leukste ervaringen?
Het leukste vond en vind ik het enthousiasme van de

jongens en meisjes; ze op een positieve manier te kunnen

coachen en vooral te kijken en benoemen wat ze goed

doen of wat wel lukt. Af en toe een aai over de bol. En al

die kampioenschappen van de teams waren ook leuk om

mee te maken; zingend en zwaaiend op platte kar door

d’n Elshout. Voor de voetballertjes is het een belevenis en

succeservaring, die ze misschien nooit meer meemaken,

maar zeker ook niet meer vergeten. 

Wat zou je willen meegeven aan de leden?
Vooral doorgaan met veel plezier hebben samen op het

veld, in de kleedkamer en in de kantine; voetbal blijft maar

een spelletje. 

Ik heb nog wel een tip: niet zeiken of mauwen naar

anderen, maar een positieve houding naar scheidsrechter,

tegenstander en medespelers. Je maakt zelf ook fouten,

misschien nog wel meer.

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

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

1 april Yanto van Berkel

2 april Bram de Gouw

2 april Wout de Kruijf 

3 april Lars Theunissen

5 april Koen van Weert

5 april Carlo van Campen

6 april Patrick van Delft 

6 april Melissa van Dun

7 april Alex Smits

9 april Linde van den Bosch

10 april Rens van Falier

10 april Ruud van Alphen

11 april Janiek van Delft

11 april Wim Moonen

14 april Sjoerd Schoenmakers

14 april Jody Klerks

15 april Hans de Jong

16 april Marinus Muskens

17 april Jim Muller

20 april Priscilla de Peffer

22 april Bart Schoenmakers

22 april Bert van Heesbeen 

23 april Erik Findhammer

25 april Kyano Bekker

25 april Nick van Falier

26 april Bram van Rooij 

27 april Rens de Kruijf 

28 april Mikay Bekker

28 april Feara Knippels

28 april Annie van Hulten

29 april Cem Gedik

29 april Jeroen van Iersel

30 april Berkaij Aslan
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Toernooien 2018 SC Elshout voetbal

• Stratentoernooi op Hemelvaartsdag 10 mei.
Net als voorgaande jaren bestaat het stratentoernooi uit voetbal en

jeu de boules. Ook dit jaar mogen weer ex-Elshoutenaren meedoen

met de straat waar zij laatst woonden voordat zij uit Elshout

vertrokken. Ook mogen dit jaar wederom dames zich opgeven voor

het voetbal. De afgevaardigden van de straat zullen weer benaderd

worden door iemand van de toernooicommissie. Deelnemers moeten

wel in de straat wonen, danwel hebben gewoond.

• Familie/vriendentoernooi op zondag 26 augutus.
Naast families mogen er weer vriendengroepen inschrijven en

meedoen. Allen die eerder deelnamen zullen binnenkort worden

uitgenodigd. We zitten nu in augustus doordat er in juni geen

weekenden meer waren om het toernooi te plannen. Mocht je

geïnteresseerd zijn om met je familie of vriendengroep mee te doen,

en je hebt nog niet eerder meegedaan, kun je contact opnemen met

iemand van de toernooicommissie. Wel is als regel gesteld dat ten

minste 1 persoon van het team lid moet zijn van SC Elshout, dan wel

een binding hebben met SC Elshout.

• Onderling toernooi/afsluiting op donderdag 7 juni.
Ook dit jaar willen we weer een onderling toernooi organiseren.

Door het late einde van de competitie en diverse activiteiten in mei

hebben we wederom geen vrije zaterdag kunnen vinden om het

onderling toernooi te plannen. De opzet zal hetzelfde zijn als

voorgaande jaren. In april zullen de teams benaderd worden voor de

opgaves.

De Toernooicommissie
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Paaseieren zoeken

Eerste paasdag Zondag 1 april
aanvang 11.30 Sportpark “Den Donk”

Voor alle leden en kinderen van alle leden van de OMNI
vereniging SC Elshout t/m de basisschool.

Voor de ouders is er gratis koffie en thee.

PS: denk aan een paasmandje of plastic tasje om de eieren in te doen
17
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Van de bestuurstafel in maart 2018 
Nieuwe leden
Deze maand heeft Iza van Delft zich aangemeld bij de

jongste jeugd. We wensen haar veel handbalplezier bij

ons.

Meimaand
De meimaand komt er weer aan. Jullie hulp voor het

koffie schenken is weer hard nodig.

Via het inschrijfformulier op de site,  dat onder de blauwe

knop staat, kan je je inschrijven. Dit doe je door een 1e

en 2e keuze op te geven voor een datum en tijd. Let op!

Het is niet de bedoeling dat je bij de 1e en de 2e keuze

dezelfde datum kiest, het wordt dan erg lastig met het

maken van de planning.

Het koffie schenken vindt plaats op zondagochtenden, de

donderdagochtend met Hemelvaart. Op donderdag 31

mei (Onze dag) is er een avondmis, dus is het koffie

schenken dan ook 's avonds. Let hier goed op met het

inschrijven.

Wanneer de aanmeldingen binnen zijn (uiterlijke

inschrijfdatum is zondag 1 april) en de planning gemaakt

is, ontvangen jullie het definitieve schema via de mail.

Bij vragen of opmerkingen: neem contact op met Lia

Pulles (06-12092877) of (liapulles@ziggo.nl).

Met vriendelijke groeten,

Lia Pulles       

Schema   't Rad meimaand 2018

Zondag  6 mei  
7.15  uur (2 pers tot 10.00 uur)

9.00 uur (3 pers tot 12.00 uur)

10.45 uur (3 pers tot  einde)

Donderdag 10 mei  (Hemelvaart) 
7.15 uur (2 pers tot 10.00 uur) 

9.00 uur (3 pers tot 12.00 uur)

10.45 uur (3 pers tot einde)

Zondag 13 mei ( Moederdag )
7.15 uur (2 pers tot 10.00 uur)

9.00 uur (3 pers tot 12.00 uur) 

10.45 uur (3 pers tot einde )

Zondag 20 mei (1e Pinksterdag )
7.15 uur ( 2 pers tot 10.00 uur)

9.00 uur (3 pers tot 12.00 uur)

10.45 uur (3 pers tot einde )

Maandag 21 mei (2e Pinksterdag )
7.15 uur ( 2 pers tot 10.00 uur )

9.00 uur (3 pers tot 12.00 uur)

10.45 uur (3 pers tot einde )

Zondag 27  mei       
7.15 uur (2 pers tot 10.00 uur )

9.00 uur (3 pers tot 12.00 uur)

10.45 uur (3 pers tot einde )

Donderdag  31 mei  (Onze dag )
mis is om 19.00 uur

18.30 uur  (2 pers)

21.00 uur  (4 pers)

Verschillende data voor de agenda 
Voor de komende zomer gaarne de volgende data noteren:

- 11 april clinic voor de basisschool op het handbalveld buiten 

- 10 juni afsluiting seizoen met gratis barbecue voor alle leden met wedstrijdjes,  

huldigingen,  etc  

- 17 juni  beachtoernooi voor vriendengroepen 

- 23 en 24 juni Krach cup te Berkel-Enschot 
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Koningsspelen

Verjaardagen februari-maart

18 maart Krissie Elshout

31 maart Kelly Koks

1 april Ariane Rombouts

3 april Evy van den Besselaar

8 april Silvi van der Sanden 

11 april Joyce van den Hooven 

13 april Lotte Muskens

13 april Yenthe van de Pol

17 april Lotte Klijn

18 april John van Noort

18 april Jolanda Hansen

19 april Cynthia Geelen

22 april Maud Smits

27 april Marielle Klerks

28 april Annie van Hulten 

29 april Kelly Musters

Vrijdag 20 april zijn er Koningsspelen op het sportpark

De spelen duren van 10.00 tot 14.00 uur

We hebben extra handjes nodig  (4 personen ) om alles

zo vlot mogelijk te laten verlopen. Ook al zou je alleen de

ochtend kunnen 10.00 tot 12.00 uur  of de middag van

12.00 tot 14.00 uur. Dit is geen probleem, laat het weten

bij je aanmelding.

We zijn er enorm mee geholpen.

Meld je aan via liapulles@ziggo.nl

Schoolhandbaltoernooi

Woensdag 16 mei vindt het

schoolhandbaltoernooi plaats wat elk

jaar in samenwerking met Avanti

georganiseerd wordt.   

Locatie is bij Avanti (buitenveld

Duinzicht / de Schakel )

Het toernooi is van 13.30 tot

16.30 uur  en we zouden het fijn

vinden als er enkele leden mee zouden

willen fluiten deze middag.

De leerlingen van het D’oultremont

college krijgen hiervoor vrij, dus een

mooie gelegenheid om voor de

club actief te zijn.

Meld je aan via  liapulles@ziggo.nl
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Handballiefhebber met kennis van de spelregels?

21

Houd je van handbal? En ken jij de handbalspelregels?

Misschien wel zo goed dat je in of naast het veld de

scheidsrechter weleens op de regels wijst? Dan moet je

echt even doorlezen. Onze vereniging is namelijk op zoek

naar scheidsrechters. En jij lijkt ons de geschikte persoon

hiervoor!

Help jij onze club?
Het is voor onze club elke week weer een puzzel om

voor alle wedstrijden een scheidsrechter te vinden.

Dankzij een kleine, maar gemotiveerde groep lukt dat

bijna elke week wel weer. Op sommige mensen moet een

heel zwaar beroep worden gedaan. En ook zijn ze

weleens verhinderd. Daarom zijn we dringend op zoek

naar nieuwe scheidsrechters.

Versoepelde instroom
Als je twijfelt, is het nú het moment om in te stappen.

Alleen dit seizoen kun je namelijk de opleiding voor

BondsScheidsrechter (BS3) volgen met een versoepelde

instroom. Dat wil zeggen dat je geen verplichting hebt om

eerst het diploma VerenigingsScheidsrechter en het

Spelregelbewijs te halen. Vanaf 2018-2019 is dit wel

verplicht.

Veel spelerservaring
Het Nederlands Handbal Verbond werkt momenteel aan

een plan om mensen met ruime spelerservaring een

aangepast opleidingstraject aan te bieden. Hierover

verwachten we binnenkort meer duidelijk te krijgen. 

De opleiding start 19 februari al!
Je hoeft echter niet te wachten met aanmelden. Sterker

nog, doe het vandaag nog. De laatste BS3-opleiding (mét

versoepelde instroom) start namelijk maandag 19

februari al. Deze vindt plaats in het clubhuis van HV

Dongen en duurt van 19:30 tot 22:00 uur. Je krijgt

begeleiding van een erkende praktijk begeleider 3.4 of

scheidsrechterscoach.

Grijp deze laatste kans!
Grijp deze laatste kans en schrijf je nu in voor een BS3-

opleiding! Uiteraard is inschrijven voor de cursus

VerenigingsScheidsrechter ook mogelijk. Hiervoor gelden

andere opleidingsdagen. Meer informatie kun je opvragen

bij Albert van der Sanden via (contactgegevens)

of vind je op:

https://www.handbal.nl/opleidingen/scheidsrechters/agenda/.

Graag tot ziens als scheidsrechter!

Dames 3 tikt
weer twee
puntjes binnen. 
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Verjaardagen gym
In de maanden april feliciteren wij

1 april Maria Roelofs, 

1 april Sjan v.d. Wiel

9 april Diny Schoenmakers

9 april Puck Klijn

18 april Francien Jehoel

28 april Feara Knippels

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

Nieuwe materialen voor de gym 
dankzij Rabobank Stimuleringsfonds

Paaseieren zoeken
Op zondag 1 april is er een grote Paaseieren-

zoektocht op Sportpark “Den Donk” in Elshout. 

Alle kinderen van onze leden, sponsors en

adverteerders zijn van harte welkom.

Wij hopen op lekker en droog weer. 

Voor meer informatie, lees de uitnodiging elders in dit

clubblad.

Vrijdag 23 februari werden de nieuwe materialen

feestelijk voor de eerste keer in gebruik genomen.

Hiervoor werden alle opa’s en oma’s uitgenodigd om

samen met hun kleinkind te komen gymmen. Zowel ’s

morgens bij de peuters als ’s avonds bij de kleuters was

het een gezellige boel. De kinderen genoten ervan om

hun opa en oma te laten zien wat ze allemaal al konden

en war zichtbaar blij met de nieuwe materialen. We

willen de Rabobank nogmaals hartelijk danken voor

hun bijdrage waardoor we deze fantastische gym-

materialen hebben kunnen aanschaffen. We denken dat

de kinderen hier nog heel veel plezier mee zullen

beleven.
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Kantinediensten
Week 12: Kantinedienst: Jos van den Hovenvan zondag 18 t/m zaterdag 24 maart

Week 13: Kantinedienst: Gerard Verhoeven van zondag 25 mrt t/m zaterdag 31 maart

Week 14: Kantinedienst: Albert van der Sandenvan zondag 1 t/m zaterdag 7 april

Week 15: Kantinedienst: José van Uden van zondag 8 t/m zaterdag 14 april

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 25 april Annie van Hulten Ginger/Leona van de Wiel

maandag 26 maart

dinsdag 27 maart selectie

woensdag 28 maart

donderdag 29 maart Annie van Hulten         Ed Jongen

vrijdag 30 maart

zaterdag 31 maart Annie van Hulten

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 1 april paaseieren Bianca van Dijk

maandag 2 april Bianca van Dijk

dinsdag 3 april selectie

woensdag 4 april

donderdag 5 april 19.30-eind Els Klerks                  Marinus Muskens

vrijdag 6 april

zaterdag 7 april Bianca van Dijk

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 8 april Sjef van de Wiel Ginger/Jos van den Hoven

maandag 9 april

dinsdag 10 april selectie

woensdag 11 april

donderdag 12 april 19.30-eind Sjef van de Wiel Yvonne van Rooij

vrijdag 13 april

zaterdag 14 april Sjef van de Wiel

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 18 maart Marianne Ossenblok Ginger/Arjan van de Assem

maandag 19 maart

dinsdag 20 maart selectie

woensdag 21 maart

donderdag 22 maart 19.30-eind Marianne Ossenblok Geraldine Kwetters

vrijdag 23 maart

zaterdag 24 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
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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