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Algemeen Bestuur
Verantwoording afleggen

Traditiegetrouw worden in de maanden september

(Handbal en Gym) en oktober (voetbal en omni) de

jaarvergaderingen gehouden binnen SC Elshout. Hoewel

deze bijeenkomsten vaak niet druk bezocht worden en

door velen als “verplicht nummer” en “oninteressant”

worden bestempeld wil ik dat met klem tegenspreken!

In de jaarvergaderingen hebben leden het recht om van

het bestuur verantwoording te vragen van het gevoerde

(financieel) beleid en hebben de leden direct invloed op

de samenstelling van het bestuur en het te voeren beleid.

Met enige regelmaat verschijnen er artikelen in de pers

dat er malversaties (fraude) zijn geconstateerd bij een

vereniging of stichting. Het leed is dan vaak groot! Niet

alleen door het verlies van geld maar nog veel meer door

het verlies aan vertrouwen en het persoonlijke drama

wat een fraudeur moet ondergaan. Niet dat daar

medelijden voor moet zijn (je bent zelf verantwoordelijk

voor je handelen) maar vaak zit er ook nog een

gezin/familie en/of vriendenclub achter deze persoon. En

die reageren vaak vol ongeloof, verdriet en boosheid! Ik

breek daarom een lans voor het bezoeken van de

jaarvergadering van de vereniging waar je lid van bent.

Zorg dat je er bij bent en ervaar zelf wat er in de club

gaande is. Waar zitten de problemen? Wat speelt er

(positief en negatief) bij de club? Vergewis je dat er een

gedegen (financieel) beleid wordt gevoerd en stel daar

kritische vragen over. Meld je ook eens aan voor de

kascontrolecommissie. Er gaat een wereld voor je open

wat er allemaal bij komt kijken om een vereniging

“draaiende” te houden en welke keuzes er gemaakt

moeten worden om de club financieel gezond te laten

zijn en blijven! Een bestuur, maar zeker ook de

penningmeester zal het alleen maar waarderen dat

zijn/haar verrichten goed worden gecontroleerd en dat

hij/zij het gevoel heeft dat zijn/haar handelen op steun van

vertegenwoordigers van de leden kan rekenen. Op dat

moment voelt het veel minder als “verantwoording

afleggen” maar veel meer als “waardering krijgen”!

Decharge verleend krijgen is fijn maar vertrouwen

krijgen voelt veel fijner!

Ik wil een vet compliment geven aan al onze

penningmeesters en aan alle kascontrole-leden van onze

vereniging die zich het afgelopen jaar weer ingespannen

hebben om onze vereniging de club te laten zijn die het

is; Een financieel gezonde vereniging die gesteund wordt

door al haar leden omdat het er gewoon goed toeven is!

Caspar van den Brandt,

Voorzitter Omni SC Elshout.



2



2 Grote inzet door veel vrijwilligers in de diverse

commissies voor het aanstaande grote feest. 

Het 50 jarig bestaan van onze club !!

3 Drukke werkzaamheden met de voorbereiding

van de mogelijke nieuwbouw (2020)

Gelukkig blijft Joost bij punten 2 en 3 actief

betrokken en komt niet alles tegelijkertijd op mijn

bordje.

Daarom heb ik, in samenspraak met Joost, deze

mooie functie op mij genomen.

q We zijn Joost erg veel dank verschuldigd voor zijn

inzet en ja, ik ga mijn best doen om deze mooie club

leiding te geven in een jaar waarin er veel moois

staat te gebeuren.

q Ik kan het niet alleen maar in de wetenschap dat we

bij SC Elshout het altijd met z’n allen doen, komt het

best goed.

q Ik wens jullie dan ook een sportief en gezellig

seizoen toe.

Groetjes, Frie

Van de bestuurstafel (november 2018)
q Daaar ist ie weer......

Bijna een jaar geen stukjes meer geschreven en dan

nu weer in beeld!

De ene Smits (Frie) volgt de andere Smits (Joost)

op. Tijdens de jaarvergadering van 30 oktober

jongstleden is dat een feit geworden. Geeft dat een

cultuurshock binnen de club? Ik denk het niet, ik

hoef me niet meer voor te stellen, iedereen kent mij

wel en ik heb inmiddels wel de ervaring om deze job

aan te gaan. Het lijkt een beetje op een wissel met

voorbedachte rade maar dat is het toch echt niet.

Met Joost als voorzitter had de club een uitstekende

vakman die, in de loop van 7 jaren, zijn stempel

behoorlijk heeft gedrukt. Een man met veel

leidinggevende capaciteiten die dat op een

natuurlijke manier weet over te brengen. Door erg

drukke buitenlandse werkzaamheden kon Joost zijn

functie als voorzitter niet meer waarmaken. (helaas)

q Dan moet je als club verder, er moet bestuurd

worden en er staat erg veel op de rol. Ik noem er 3:

1 Dagelijkse, lopende zaken die naar behoren 

dienen te worden geleid.

3

Graag wil de commissie Jubileumboek 
een oproep doen in het volgende clubblad.

- Wij zijn op zoek naar het allereerste clubblad van S.C. Elshout! 
Heeft iemand die toevallig nog ergens liggen en mogen we die dan 
gebruiken?

- Ook zijn we nog op zoek naar “Wist-je-datjes” en leuke anekdotes. 
Het zou super zijn!

Bedankt,
Groet Willemien Muskens
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Jeugd
Jeugd Jeugd

Jeugd Uit de jeugdhoek
door de jeugdvoorzitter

Op maandag 5 november hebben we onze reguliere

jaarvergadering van de jeugdafdeling voetbal gehad.

Tijdens deze jaarvergadering hebben we inhoudelijk en

financieel teruggekeken op het afgelopen jaar, alsmede

stilgestaan bij het verloop van het huidige seizoen. Het

was prettig om te zien dat een behoorlijk aantal

kaderleden de moeite had genomen om aanwezig te zijn.

Dit leidde tot nuttige discussies en bruikbare feedback.

De ervaringen over het verloop van het seizoen zijn

wisselend: sommige teams hebben het erg zwaar, andere

teams hebben het (te) makkelijk. Fijn om te horen dat

iedereen positief blijft en er het beste van probeert te

maken, met behoud van plezier en kameraadschap. Dank

leiders en trainers voor jullie bijdrage hierin! 

Tijdens deze vergadering hebben we ook afscheid

genomen van Dick van Delft als bestuurslid. Dick heeft

zich de afgelopen negen jaar ingezet om allerlei

organisatorische vraagstukken op te pakken en daarmee

een belangrijke bijdrage geleverd aan onze jeugdafdeling.

Dan heb ik het nog niet over zijn bijdrage als leider,

trainer en hulp bij toto & sportparkdiensten. Persoonlijk

ga ik de samenwerking erg missen. Dick bedankt voor je

inzet en we hopen je nog regelmatig op de club tegen te

komen! Een afscheid geeft echter ook weer kansen: we

zijn erg blij met Berry Kuijpers en Christ Klerks twee

nieuwe gedreven bestuursleden gevonden te hebben.

Welkom heren! Dit geldt ook voor Jelle Schoenmakers

als jeugdvertegenwoordiger, fijn dat je met ons wilt

meedraaien!

De komende maanden staan er voldoende activiteiten op

de rol. De jeugdtoto loopt op z’n einde, maar met

bezoekjes aan RKC Waalwijk, de Sintviering op zaterdag

1 december (F pupillen) en het traditionele zaalvoet-

baltoernooi op 28 december hoeven we ons niet te

vervelen. 

Evenals voorgaande jaren zullen we - ten behoeve van

een extra zakcentje - ook weer de garderobe in het Rad

gaan bemensen. Typisch een activiteit waar u als ouder of

kaderlid met een tijdsinvestering van een paar uur de

club een grote dienst kunt bewijzen. Meld u aan bij een

van de bestuursleden.

Tot slot. Houd de standenlijsten in de gaten, de eerste

kampioenschappen hangen in de lucht. Onze meiden en

jongens kunnen daarbij uw support goed gebruiken. En

wat is er nou leuker dan onder het genot van een kop

koffie in de sociale omgeving van onze mooie club uw

kind met plezier te zien sporten!

Ik hoop u tegen te komen!

Groet Marcel
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In het zonnetje:  Joost Smits

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.

Net afgetreden als voorzitter, maar Joost heeft nog

zoveel meer gedaan voor ons “clubke”, zoals Joost het

zelf altijd zo mooi zegt. Daarnaast blijft hij ook zeker de

komende tijd, op de achtergrond, aanwezig om nog

lopende zaken en activiteiten goed af te ronden.

Hoe ben je bij SC Elshout beland? 
Na eerst op judo te hebben gezeten, begonnen met

voetbal op mijn 7e of 8e. Met sommige van de spelers

zoals de Witte en Henri, voetbal ik nu nog mee, althans

doe een poging tot voetballen of wat erop lijkt.

Hoe ben je vrijwilliger geworden bij SC Elshout.
Het woord zegt het al “club”. Als je onderdeel wilt zijn

van een club, dan moet je er ook iets voor doen. Dat is

ook het mooiste van Elshout dat vrijwel alle leden iets

voor de club doen. Dat maakt het ook makkelijk om

vrijwilliger te zijn. Het is gewoon leuk en gezellig om

vrijwilliger te zijn bij ons “clubske”

Ik ben begonnen als jeugdafgevaardigde in het

jeugdbestuur. Ik kan dit alle jeugdleden aanraden om

hierin te stappen omdat je hiervan heel erg veel leert en

anderzijds het ook gewoon erg leuk is. Iemand die veel

vrijwilligerswerk doet naast de studie (of van boeren-

afkomst is) die neem ik bij EY ook vrijwel meteen aan.

Wat heb je allemaal gedaan aan vrijwilligerswerk
voor de club?
Jeudgafgevaardigde in het jeugdbestuur en daarna

doorgerold in de PR commissie. Ook nog een tijdje leider

geweest van het jeugdteam van mijn zoontje Koen.

Tenslotte gevraagd door André voor het voorzitterschap

en 7 jaar voorzitter geweest. Momenteel nog bezig met

het 50 jarig bestaan en de nieuwbouw van onze

accommodatie.

Wat vind je leuk aan het vrijwilligerswerk dat je
doet voor ons clubke?
Het SC Elshout “warme bad”. Zodra je op het sportpark

komt voel je je welkom en behalve het sportieve staat het

geouwehoer ook wel bovenaan het lijstje. Soms wordt er

ook wel lekker gemopperd, maar dat altijd vanuit de

betrokkenheid bij de club en dat hoort er ook gewoon

bij. Het allermooiste is wel dat van jong tot oud op ons

sportpark rondloopt en ze zich allemaal “thuisvoelen” op

het sportpark of ze nu jeugdspeler zijn, leider,

scheidsrechter, trainer,

bestuurslid of hooligan.

Wat zijn je leukste
ervaringen:
Mooiste anekdote is dat we als club weleens overwogen

hebben om een advertentie te plaatsen van “club zonder

ambitie zoekt dito trainer”. Dat kenmerkt toch wel onze

vereniging waar we feitelijk willen dat spelers en

speelster beginnen bij Gerard Mook bij de F-jes, daarna

zolang mogelijk actief blijven als voetballer en vrijwilliger

en als hooligan zoals Piet Verdijk hun SC Elshout carriere

afsluiten. We moeten groot zijn in een klein “clubke” te

zjin en vandaaruit soms ook in prestaties te verrassen

zoals laatste met ons “vlaggeschip” tegen Haarsteeg. Met

Gilbert hebben we een trainer die het “SC Elshout”-

gevoel snapt en het maximale uit onze goede selectie

haalt waarbij prestaties met gezelligheid samengaan.

Absolute hoogtepunten zijn de koninklijke onder-

scheidingen en Erelidmaatschappen die ik heb mogen

uitreiken. Het is onmogelijk om deze boegbeelden van

ons “clubke” voldoende te bedanken voor hun dagelijkse

inzet gedurende vaak 40 jaar of meer. Deze uitreikingen

zijn toch de meest fantastische momenten als voorzitter

binnen de club.

De verloren bekerfinale van de A-junioren in Eindhoven

wil ik daarnaast aanhalen. Met een volle bus erheen,

kansloos verloren maar toch daarna in de kantine in

Woensel met z’n allen een mooie feest bouwen en

daarna de complimenten ervoor krijgen van de

organiserende club. Dat is wel een moment wat me

bijgebleven is wat de kracht van ons “clubke” is. De

gewonnen bekerfinale van de B-junioren en “ut Twidde”

zijn daarna uiteraard de verbeterde versie van de eerdere

bekerfinale.

Wat zou je mee willen geven aan de leden?
We hebben een fantastische vereniging waar een ieder

zich thuis voelt van jong tot oud. Met z’n allen hebben we

goud in handen maar daar moeten we wel aan blijven

werken, niks voor niks. Het zijn de kleine dingen die

hierbij kunnen helpen zoals het meevoetballen bij een

ander team als die er tekort hebben, het ff meehelpen in

de kantine als het druk is, een complimentje geven aan je

leider/trainer of een medespeler, uiteraard als vrijwilliger

de club helpen en vooral het normaal en gezellig met

elkaar omgaan.

De eenvoudige simpele dingen dicht bij huis, zoals

binnen SC Elshout, die zijn belangrijk en ik 

lees verder op op pagina 9 7
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Verjaardagen 
De afdeling voetbal feliciteert de volgende jarige leden

9 november Dennis Janssen

10 november Dion van Oorschot

11 november Joost van Delft 

14 november Martijn Klerks

16 november Sem van Delft

17 november Joost Smits

19 november Lars Findhammer

19 november Roel Pelders

20 november Sjoerd van Heesbeen 

24 november Tessa van Delft

24 november Siem van den Brandt

25 november Bjarg van der Staak

25 november Johan de Haan 

26 november Casper Verhoeven

26 november Rob Bechtold

26 november Stan Muskens

27 november Merijn van Alphen

28 november Remco van den Hooven

1 december Guido Smits

3 december Luc Smits

9 december Koen Smits

9 december Friedy van Engelen

9 december René Damen

9 december Gijs van der Aa 

10 december Bram de Kort 

10 december Mies Ossenblok 

10 december Jos Muller

10 december Antoine Kuijpers

11 december Dennis de Gouw

12 december Sam van Bokhoven 

13 december Willem van Baaijen

14 december Remco van Baaijen 

15 december Piet de Man 

15 december Gertj-Jan de Wit

15 december Patrick Buijs

16 december Tom Schwartzmans

17 december Kees van Bladel 

17 december Rinie Fitters

17 december Jessica de Wilt

17 december Sophie Mommersteeg

20 december Wessel van Delft 

24 december Job Simons

25 december Max van Keulen

25 december Tonnie Vermeulen

25 december Jan-Willem van Bokhoven 

26 december Diedi Muller

26 december Youri Sterk

27 december Charley Lisay

28 december Pleun van Venrooij 

29 december Michel van Dijk

30 december Mandy Timmermans

31 december Yavi van Berkel

31 december Mart Klijn

31 december Willem Jongen

geniet dan ook van een potje trainen en ouwehoeren op

donderdagavond en een potje voetballen op zondag.

Belangrijkste les hierbij is dat het allemaal nergens over

gaat en niemand er zijn geld mee verdient!

Aan wie zou je het zonnetje door willen geven?
Toon de Man. Toon zit op zijn “bankske” op

zondagmorgen graag in het zonnetje, maar staat zelf niet

graag “in het zonnetje”. Het is wel iemand die vrijwel

dagelijks voor onze club op het sportpark bezig is en

ervoor zorgt dat het er allemaal netjes bijligt. Toon is een

super vrijwilliger die we niet genoeg kunnen bedanken en

het daarom verdient om eens “in het zonnetje” te staan.

Joost, als club zijn we heel blij met jouw inzet en we
hopen elkaar nog lang tegen te komen!
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Onder 17 bekert ronde verder 

11

Vandaag op het programma; bekervoetbal, uit naar

buurman rkdvc. Door de blessure van aanvoerder Bart

en onze tweeling afwezig vanwege herfstvakantie slechts

11 spelers van ons zelf dus Dirk en Teun geleend van de

onder 16. Per fietscombi naar Drunen, gauw omkleden en

beginnen aan de warming up en om stipt half 3 werd er

afgetrapt. Na slechts 4 minuten kon Camiel al gaan vissen

nadat een vrije trap, na een domme overtreding, slecht

werd verwerkt door de Elshoutse achterhoede waarvan

rkdvc optimaal profiteerde. Elshout ging na deze vroege

achterstand vol in de aanval, maar door gebrek aan

scherpte voor de goal werd een reeks aan opgelegde

kansen gemist. En toen de 18e minuut, Andres stuurde

met een bal op maat Gijs de diepte in, deze ronde 1 op 1

met de keeper koeltjes af. Eindelijk de verdiende

gelijkmaker, maar Elshout vergat door te drukken en liet

rkdvc weer in de wedstrijd komen. Toch gingen we met

een voorsprong rusten, opnieuw een diepe bal op Gijs,

echter te ver naar buiten deze keer maar een voorzet op

maat van dezelfde Gijs en de meegelopen Timo tikte 1-2

binnen. 

Een donderspeech in combinatie met frambozenranja

lijkt Elshout wonderen te doen want 5 minuten na rust

brengt invaller Teun, na al een honderd procent kans

gemist te hebben, de marche op 2. In tegenstelling tot de

eerste helft bleef Elshout na deze goal wel doorgaan met

voetballen en dat resulteerde al snel in de volgende.

Madelon kon de bal aannemen tussen 3 rkdvc'ers en tikte

beheerst binnen. Na deze goal schakelde Elshout een

tandje terug maar liep nog wel verder uit. Na een

briljante pass van Madelon kwam Teun alleen voor de

Drunense goal en hij tikte via de handen van de keeper

zijn tweede van de middag binnen. Het slotakkoord van

deze wedstrijd was voor Timo die in het laatste kwartier

met 2 goals de 1-7 eindstand op het bord zette. 

Na een hele matige eerste helft, in de tweede helft prima

herpakt en zo een plek in de volgende ronde van de

beker behaald. Volgende week deze instelling vanaf

minuut 1, dan weer voor de competitie, tegenstander is

dan ojc Rosmalen. 

Onder 17 wint maar overtuigt niet 
Met de keeperscarrousel volop draaiende vandaag

aflevering 119, Lars op doel. Tegenstander vandaag het

nog puntloze ojc Rosmalen. Zonder zich meer moe te

maken dan heel erg nodig was stond Elshout bij rust 5-0

voor, en leek het op weg naar een hele simpele

overwinning, zeker toen Henk vlak na rust de 6-0 maakte.

Echter is dit seizoen al vaker gebleken dat er niks zeker

is bij de onder 17, want vlak na deze goal werd Timo na

een onhandige overtreding voor 10 minuten naar de kant

gestuurd. Nog geen minuut later ojc in de aanval, een

domme overtreding in de 16-meter en de Rosmalense

aanvoerder knalde de penalty snoeihard binnen. De

marge is dan nog steeds 5. Echter sloeg de paniek weer

eens toe bij Elshout en kreeg het luttele minuten later tot

4 keer toe een corner van ojc niet weggewerkt, resultaat

6-2. Niet heel veel later, Elshout stond inmiddels weer

met 11 op het veld, kwam ojc zelfs terug tot 6-3, chaos

compleet en ojc ging weer geloven in een goed resultaat

maar vergat echter door te drukken waardoor Elshout

zich kon herpakken en weer kansen begon te creëeren.

Zo'n 10 minuten voor het einde maakte Gijs een mooie

actie buitenom en gaf een voorzet op maat op Henk die

beheerst de 7-3 eindstand binnen kopte. 

Onder 17 wint van Nieuwkuijk
Door afwezigheid van onze vaste verslagschrijver nam

aanvoerder Bart, op dit moment herstellende van een

blessure, deze taak vandaag op zich. 

0 - 1 Henkie

0 - 2 Henk

0 - 3 Gijpie

2de helft

0 - 4 Timo

0 - 5 Timo
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Bericht van de penningmeester
A. Op de ledenvergadering van de afdeling voetbal op 30 oktober 2018, is besloten om de contributiebedragen voor

dit seizoen niet te verhogen. Onderstaand staat de huidige regeling.

B. De contributie zal bij de leden die de vereniging daartoe hebben gemachtigd (ruim 95%), worden geïnd. Dit zal

worden gedaan vanaf heden.

C. Leden die de contributie niet automatisch laten afschrijven dienen deze vóór 1 december 2018 te betalen.

D. Is de contributie op 1 december niet betaald, dan volgt er een nota waarop € 3,- extra aan incassokosten in

rekening wordt gebracht.

E. Is op 1 januari 2019 de contributie nog steeds niet betaald, dan zal een speelverbod worden opgelegd totdat is

betaald. Leden die om welke reden dan ook problemen hebben met het betalen van de contributie, kunnen met de

penningmeester een regeling treffen. 

De hoogte van de contributie voor dit jaar bedraagt in euro's:                                                                                     

Senioren € 145,-   

Junioren € 110,-  

Pupillen € 100,-

Steunende leden betalen € 45,- per jaar.

Geboren
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adverteerders steunen ons, 

steunen jullie de adverteerders?

Koop bij onze 
adverteerders
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Kleurplaat
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Van de bestuurstafel (november 2018)
Extra training 
In de kerstvakantie zal er een extra training zijn  voor  de  D-,

E- en F-teams  op 3 januari in sporthal Dillenbucht. Jullie horen

binnenkort nog meer over de begin- en eindtijden op deze dag.

Instuiftrainingen  in Elshout 
In de gymzaal in Elshout is er op woensdag 14 november een

instuif voor de groepen 3 en 4 van 18.15 tot 19.15 uur . 

Op donderdag 15 november is er een instuif voor groep 5  van

18.15 tot 19.15 uur.

Er zijn inmiddels flyers uitgedeeld in de groepen.



aanraking al een strafworp weg gaf. Ook wij kregen wel

een paar strafworpen, maar het kwartje viel wat vaker

ten gunste van Witte Ster. De coach van Witte Ster was

erg fanatiek en schreeuwde zowat de hele wedstrijd haar

team naar de juiste wisseltjes en andere trucjes. Daar

werden we steeds mee uit de tent gelokt in de

verdediging. Na een tactische wijziging door 6-0 te gaan

verdedigen werd hun spel verstoord. Ze moesten gaan

schieten van afstand, want de wisseltjes werkten niet

meer. Tussenstand was 15-4, toch wel een redelijk

verschil. 

Ook in het begin van de 2e helft kwamen ze niet door

onze 6-0 verdediging heen, dus liepen we zelfs gelijk op

en stonden we een keertje voor (als je na de pauze

opnieuw doelpunten was gaan tellen). We kwamen op

conditie eigenlijk helemaal niet zo veel te kort, ondanks

dat we maar 1 wissel hadden, dat geeft wel weer

aan dat de inzet van iedereen top was!

Uiteindelijk heb ik in de 2e helft toch ook Floor

maar gewisseld, kon ze toch ook even rusten, 19

Dames 4
7-10-2018 Onze eerste wedstrijd in de zaalcompetitie

We spelen nog steeds in de groene reserveshirts van

Elshout, maar de nieuwe komen er aan heb ik begrepen!

Deze groene zijn overigens ook prima hoor, een aanrader

als je uit moet spelen tegen een tegenpartij met ook

blauw/wit in de shirts! Na de warming up, tijdens de

wedstrijd van de B die voor ons gespeeld werd, konden

we starten. Onze keeper had een zwart shirt, speciaal

meegenomen omdat het haar eerste keer onder de lat

was. Imke je hebt het super gedaan, fijn dat je ons met het

keepen gaat helpen, zeker de tijd dat Daniek in het

buitenland is!

Mixed UP begreep er niets van, ze waren gewend dat ze

tegen DS3 spelen dus waren verrast door dit nieuwe

team. Hun vrees was ook wel terecht want toen we

startten met de wedstrijd, werd er redelijk tegenstand

geboden. Vooral in de verdediging zat het weer goed

dicht! We waren erg blij dat we een invaller hadden

kunnen regelen, wegens andere verplichtingen was Bauke

niet present, maar werd haar plekje ingevuld door Anouk

(Eekels). 

Omdat wij ook een Anouk (Keetels) in het team hebben,

hadden we daar de vorige wedstrijd al iets op verzonnen.

Het is namelijk best lastig als ik, als coach, roep “Anouk,

volgende aanval” en er komen er dan 2 het veld uit

gestapt. Daarom hadden we vorige week bij een

oefenwedstrijd ‘onze’ Anouk maar Priscilla genoemd.

Eekels en Keetels klinkt zo onvriendelijk en daarnaast,

lijken die namen ook nog op elkaar. Tijdens die wedstrijd

bleek dat Priscilla niet zo aan haar nieuwe naam kon

wennen, ze reageerde er eigenlijk helemaal niet op. Dus

voor vandaag hadden we een nieuwe tactiek genomen,

Anouk Eekels werd Nina, net als haar zus, wat ze dus ook

wel vaker hoort en er dus wel op reageert. Probleem nu

was echter dat ik er ook nog aan moet wennen, want ik

maakte nu de fout om toch weer Anouk te roepen als

Nina bedoeld werd… Nou ja, wellicht komt het nog goed

in de toekomst.

Terug naar de wedstrijd, we boden dus aardig wat

tegenstand in de verdediging, probleem was echter dat

we de bal niet goed bij de tegenpartij in de goal kregen.

Aandachtspuntje voor de trainer dus, het op de goal

gooien van een bal (ook wel scoren genoemd). Ook

bleek het uitvoeren van een toegekende strafworp tot 3x

toe niet te leiden tot een doelpunt, jammer maar

waarschijnlijk was hij dan eigenlijk niet helemaal verdiend

zullen we maar zeggen. Overigens alle lof voor onze

scheids Nico! Hij heeft netjes gefloten en zag heel goed

wanneer er geklemd of geknepen werd! 

Toen de zoemer van het standenbord ging, bleven we

steken op een 5-22 stand, iets meer tegengoals dan zelf

gescoord, maar wel weer genoten van een fijne wedstrijd!

Tijdens het begroeten en bedanken werd nog even extra

stilgestaan bij de scheidsrechter. Omdat het de week van

de scheidsrechter was, kreeg elke scheids en tijdwaar-

nemer een attentie, een leuk gebaar vanuit de club voor

de inzet van al deze mensen! Hans

14-10-18 Zondag onze uitwedstrijd naar Waspik
Witte Ster was de tegenstander van vandaag. Na een

korte rit kwamen we fit, fris en fruitig aan bij de sporthal

van Witte Ster, Sportcentrum Waspik.

We waren mooi op tijd en de wedstrijd voor ons liep wat

uit dus konden we lekker op het gemak omkleden

warmlopen enz.

Lotte was vandaag onze invaller, bedankt Lotte voor je

hulp!

Anne was aan de beurt om als aanvoerder de begroeting

te mogen doen, ze wist alleen niet dat de rest had

afgesproken alleen heel zachtjes mee te roepen….hihi

hilariteit ten top, wij lagen allemaal dubbel, de tegenpartij

begreep er niets van….

Floor had een afspraakje met de rest, ze was zo fit dat ze

niet gewisseld hoefde te worden. Nou dat moesten we

allemaal nog maar zien gebeuren natuurlijk, maar oké we

startten met alvast Floor op het veld. De eerste 10

minuten konden we redelijk partij geven, maar daarna

nam Witte Ster toch het heft in eigen hand, redelijk

geholpen door de scheids overigens, die voor elke
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super dat je dat volgehouden hebt tot die tijd! Imke had

de 2e helft de taak van keeper weer op zich genomen en

het ging weer super! Een nieuwe keeper is geboren, fijn

want een van onze vaste keepers, Daniek, gaat deze week

voor 2 maanden naar Malawi, dus zal die tijd niet mee

kunnen doen. 

Onze tegenstand was dus prima, wat voor de

tegenstanders niet zo prettig was omdat ze een krat bier

zouden krijgen als ze 30 doelpunten zouden scoren. In de

laatste minuut kreeg Witte Ster dan de broodnodige

strafworp, die werd netjes in het net geplaatst, dus de 30

doelpunten waren gehaald. Dit heuglijke feit werd gevierd

alsof er een kampioenschap van de hoogste klasse

gehaald werd. We hebben een en ander maar

aanschouwd en kwamen tot de conclusie “We hebben

vandaag een team heel erg gelukkig gemaakt!” Met deze

gedachte konden we ons dan ook vinden in de eindstand

30-13 werd ingevuld in het digitale wedstrijdformulier. Na

het douchen kreeg Daniek nog een kleinigheidje om haar

verblijf in Malawi wat aangenamer te maken, waarna we

moegestreden weer terug naar Elshout zijn gegaan. Hans

B jeugd te zien met een nieuwe trainingsoutfit 

Op de foto zijn onze dames B
jeugd te zien met een nieuwe
trainingsoutfit en reserve shirts 

Ook de coaches/trainers zijn
netjes aangekleed.

We bedanken de sponsor voor
deze mooie outfit en wensen de
dames veel sportiviteit toe 

Verjaardagen november-december

10 november Anouk van Balen

12 november Albert van der Sanden 

13 november Yfke Verhoeven

14 november Nienke Verhoeven

15 november Debby van Oorschot 

17 november Lia Pulles

18 november Cindy van den Hooven 

20 november Dian van Wanrooij 

21 november Lot Van Bokhoven

30 november Rianne van Bladel

23 november Ilse van Noort

3 december Anouk van Sambeek 

8 december Kitty Ansems

8 december Mala Aerts

10 december Eline Koppenhol

12 november Lieke Broos

14 december Ed van Delft 

14 december Yvonne van Rooij Smits

19 december Natasja vd NieuwenhuijzenVervers

21 december Gerard Beekmans

23 december Eefje Groenendaal

25 december Yfke Pullens

25 december Henriette van Noort van Iersel

26 december Marit Smits

29 december Fleur van Sambeek 

29 december Jeanne de Man 
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Poster sponsorkliks 
waarbij wij als handbal zijn aangesloten 

Dus als mensen iets digitaal willen bestellen en dat via onze site doen dan hebben wij als vereniging een kleine gage



Zaterdag 27 oktober
Dat dit weleens een lastig seizoen zou kunnen worden

wisten we al, hele andere tegenstanders dan andere jaren

We kennen er niks van en ze zijn bijna allemaal ver weg

Een wedstrijd verliezen we dik, de tegenstander is echt

veel te snel. De andere verliezen we maar net ....

Vandaag stond de wedstrijd tegen HABO C1 op het

programma, net als wij heeft dit team nog geen wedstrijd

gewonnen, maar dat zegt niks. Er zijn rare uitslagen in

deze poule.

We hebben er zin, in de eerste helft is het nog wat

aftasten en kijken wat ze kunnen....Sien staat gelukkig als

een blok graniet te keepen en laat er maar 2 door. Wij

weten er 10 te maken maar het tempo ligt veel te laag zo

horen we in de rust van onze coaches. Ruststand 10 - 2

De tegenstander blijkt niet zo'n goede conditie te hebben

en we kunnen er steeds makkelijker voorbij. Helaas staan

paal en lat nog meer doelpunten in de weg. Ook is de

keepster van HABO veel beter dan die in de eerste helft.

Een mooie goal van Anouk vanuit de altijd lastige rechter-

hoek met een stuit opent de score. Lisa breekt op haar

eigen manier enkele keren door de verdediging en pikt zo

haar goaltjes mee (de scheidsrechter had een

vuiltje in z'n oog denk ik bij die 5 passen). Debby
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Wedstrijd Elshout C1 - Habo C1

maakt een mooie draaipasseerbeweging op de linkerhoek

en scoort buitenom vanaf de linker hoek.

Sien vliegt in de 2e helft in het midden door de

verdediging met een mooie overhaal beweging....BAM de

keepster heeft het nakijken. Nikki verdeelt haar

doelpuntjes mooi over de eerste en tweede helft vanaf

de rechteropbouw met mooie afstandschoten...

Ook Loes pikt diep in de 2e helft haar goal mee nadat er

eerst een door de scheidsrechter is afgekeurd, neemt ze

revanche en scoort alsnog een mooie goal vanaf rechts.

Maar het echte vuurwerk bewaren Floortje en Gitte

voor de 2e helft. Gitte heeft er vandaag de snelheid goed

in en maakt 3 goals uit een break, mooi geplaatst in de

verre hoek. Maar Floortje laat zich niet kisten en maakt

er ook 5, vanaf cirkel, midden en opbouw.

Helaas heeft Debby iets minder grip op de afstand

schoten van de tegenstander en nog een paar keer pech

ook waardoor Habo nog een paar extra doelpuntjes mee

kan pikken.

We kunnen meer dan wij soms denken, er werd fanatiek

verdedigd en iedereen heeft vandaag een goal gemaakt

...kaaigoed

Eindstand een mooie 22 - 10



Grote Clubactie groot succes! 

De grote clubactie is ten einde, alle boekjes zijn inmiddels

ingeleverd. Wij als bestuur zijn zeer tevreden over het

resultaat. Met een goed gevoel kunnen we zeggen dat de

leden weer uitstekend hun best hebben gedaan en dat we

ons beoogde doel hebben gehaald. Wij hadden

gehoopt dat er minimaal 200 loten verkocht

zouden worden en met trots kunnen we melden

dat het er 285 zijn!!! Dit zorgt voor een totaal

bedrag van € 684,-! Voor een deel van dit bedrag

hebben wij voor de leiding teamkleding gekocht,

een aanvulling op de EHBO- uitrusting en worden

de beloningen van de topverkopers hiervan

betaald. Voor het resterende bedrag gaan we er

nog wat ontbrekende gymmaterialen aanschaffen,

hier zullen wij nog in een volgend clubblad over

berichten..
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Verjaardagen gym
In de maanden november/december 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

9 november Rique Dudok

19 november Anja de Jong

26 november Feone Knippels

16 december Stef van Heeswijk

25 december Siem van Hulten

29 december Annemiek Verhoeven

31 december Yavi van Berkel

We hebben zelfs diverse topverkopers in ons midden die

meer dan 20 loten hebben verkocht!  

Deze kanjers zijn: Siem van Hulten (27)

Thijn Jonkers (26)

Thom Kuijpers (25)

Marit Brok (22)

Teun Vrijhoeven (21)

Bieke en Geertje Schwartzmans

(samen 22)

Tom en Isabel van Herwijnen 

(samen 20)

Zij worden beloond met een 20-loten voucher en

toegangskaartjes voor Monkey Town in Waalwijk.



De jaarvergadering van de afdeling

Gymnastiek werd gehouden op dinsdag 9

oktober j.l. hier kwamen weer allerlei zaken

aan de orde zoals de nieuwe spullen voor de

jeugd, de “Grote Clubactie”, het oudpapier

ophalen en de financiële zaken. En hier bleek

het wel goed mee te zitten, zodat er ruimte

was voor het jubileumjaar. Er is ook weer een

mooie begroting gemaakt het seizoen 2018-

2019.

Het ledental bij de dames is 20 en bij de

jeugd gaat het ook weer de goede kant op en

kunnen 40 kinderen sportief bezig zijn met

gymnastiek.

Bij deze vergadering waren 14 dames van de

damesgroep present en maar een tweetal

ouders voor de jeugd en dat is jammer, een

beetje meer belangstelling van de ouders zou

toch wel op z’n plaats zijn.
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Taart, Jeu de boules, schieten, pupquiz en heerlijk buffet
Zaterdag 13 oktober was het dan zover, het
jubileumuitje voor de dames van de gymclub van S.C.
Elshout, De afdeling gymnastiek bestaat dit jaar 40
jaar, het was een prachtige dag met een temperatuur
van zo’n 25 graden, het kon niet mooier. De dames
met hun trainer en twee afgevaardigde van het
bestuur verzamelden zich op het rolschaatsbaantje
in de T.H.J. Rijkenstraat en wisten van de plannen van
die dag nog niets af.

De dames werden welkom geheten door het feest-

comité. Dit waren Corrie van der Sanden, Tineke van

Baayen en Ank van Delft. Zij sommeerden de groep om

naar de Elshof te gaan en daar werden we getrakteerd op

koffie met gebak. Ze hadden een fototaart laten bakken

waar de hele groep van vijf jaar geleden opstond. En dat

ging er wel in bij de dames en natuurlijk Toon was ook

van de partij. Bestuurslid Helen Swartzmans ontving een

bloemetje, zij was deze dag jarig.

Na de koffie en de taart werden er groepjes geformeerd

en moest men naar de jeu de boulesbanen, daar kregen

we uitleg over het spel en konden we een paar partijen

spelen.

Het ging er serieus aan toe, vaak werd er de rolmaat bij

gehaald om de juiste score te bepalen. En hoewel de

meeste dit mooie spel nog nooit gespeeld hadden, werd

er fanatiek gestreden voor de punten.

Hierna gingen we te voet naar de Heusdenseweg, alwaar

we bij schietclub “Het Zolderke” terecht kwamen. Ook

hier werden we verder geïnformeerd wat de bedoeling

was. Een helft van de groep mocht naar boven om zich te

bekwamen in het luchtbuksschieten, terwijl de andere

groep werd onderworpen aan een soort van pupquiz. 

En ook hier was de strijd voelbaar. Driftig werd er naar

oplossingen gezocht en ook stiekem ook wat afge-

luisterd, maar dat kon de pret niet drukken. Bij het

luchtbuksschieten bleek dat weinig dames dit ooit gedaan

hadden, maar ze konden flink oefenen. Maar liefst 40

schoten mochten ze op de kaarten afvuren en na een uur

werden de groepen gewisseld. De beste dame bij het

luchtbuksschieten was Anemiek van Wezenbeek en kreeg

de medaille omgehangen.

Natuurlijk werd er ook gedacht aan de inwendige mens,

we konden genieten van een biertje en een wijntje en er

werd gezorgd voor een prima warm en koud buffet en

dat ging er ook wel in bij de dames.

Hierna was het nog gezellig nakletsen en borrelen. Als

herinnering ontving ieder lid een fraai glazen waxinehouder

met daarop vermeld “40 jaar GYM”. Natuurlijk werd het

feestcomité ook nog bedankt voor hun inspanningen,

Corrie, Ank en Tineke ontvingen een mooie boeket

bloemen.

De afdeling Gymnastiek kan terugkijken op een zeer

geslaagd jubileumdag voor de dames, maar ook die van de

kinderen eerder dit jaar was een groot succes. Op naar

het volgende lustrum zullen we maar zeggen.

Jaarvergadering gymnastiek



25



26



27

Kantinediensten
Week 49: Kantinedienst: Jos van den Hoven van zondag 2 t/m zaterdag 8 december 

Week 50: Kantinedienst: Gerard Verhoeven van zondag 9 t/m zaterdag 15 december

Week 51: Kantinedienst: Albert van der Sandenvan zondag 16 t/m zaterdag 22 december

Week 52: Kantinedienst: José van Uden van zondag 23 t/m zaterdag 29 december

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 9 december Annie van Hulten Ginger/Marion Verdijk 

maandag 10 december

dinsdag 11 december selectie

woensdag 12 december

donderdag 13 december 19.30-eind Annie van Hulten Geraldine Kwetters

vrijdag 14 december

zaterdag 15 december Annie van Hulten

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 16 december Bianca van Dijk Ginger

maandag 17 december

dinsdag 18 december selectie

woensdag 19 december

donderdag 20 december 19.30-eind Els Klerks Marinus Muskens/Marion Verdijk

vrijdag 21 december

zaterdag 22 december Bianca van Dijk

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 23 december

maandag 24 december

dinsdag 25 december selectie

woensdag 26 december

donderdag 27 december 19.30-eind

vrijdag 28 december

zaterdag 29 december

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 2 december Marianne Ossenblok Ginger/Els Klerks

maandag 3 december

dinsdag 4 december selectie

woensdag 5 december

donderdag 6 december 19.30-eind Marianne Ossenblok Jeanne van der Sanden

vrijdag 7 december

zaterdag 8 december Marianne Ossenblok



Algemeen Bestuur
Voorzitter
Caspar van den Brandt  0416-377726
Secretaris
Albert van der Sanden  0416 377633
Penningmeester
Bertie Wolfs  0416 373045
Overige bestuursleden:
Doroté Moonen 0416 382266
Fried Smits 06-13736280

Bestuur Voetbal
Voorzitter
Fried Smits 06-13736280
Secretaris  
Kees van den Hoven  0416 378211
Penningmeester
Jan Klerks  0416 378725
Wedstrijdsecretariaat, hoofd kantine
Jos van den Hoven  0416 379330
Accommodatie, kantinezaken
Gerard Verhoeven  0416 377349
Elftalbegeleiding
Stefan Fleuren  0416-345667 
2e secretaris, elftalbegeleiding 
en beheer installaties  
Jan Willem van Bokhoven  073 5185901
Jeugdzaken

Jeugd bestuur voetbal
Voorzitter
Marcel Vrijhoeven      06-41576697
Secretaris en wedstrijdsecretaris
Kees van den Hoven      06-23459820
Penningmeester
Jos van den Hoven        06-12203480
Technisch beleid + notulen
Christ Klerks 06-12603178
Technisch beleid + toernooien
Stan Muskens  06-37142853
Technisch beleid
Berry Kuijpers 06-38132715
Algemeen (o.a. kantine en kleding)
José van Uden  06 – 10608727
Activiteiten en divers
Rene Damen  06-52014687
Jeugdafgevaardigde

Jelle Schoenmakers 06-48085428

Bestuur handbal
Voorzitter
Albert van der Sanden  0416 377633
Secretaris
Henriëtte van Noort  0416 377382
Penningmeester
Ed van Delft 06 33773282
Wedstrijdsecretaris
Wendy van Hulten  0416 377508
Jeugdbestuurslid
Jeanne de Man  0416 373956
Scheidsrechterzaken:
Lia Pulles  06 12092877
Technische Zaken:
Gerard de Wit  0416 377574

Bestuur gymnastiek
Voorzitter
Doroté Moonen 0416 382266
Secretaris
Helen Schwartzmans 06-45532222
Penningmeester
Patricia Wolfs  0416 379767
Overige bestuursleden:
vacature

Commissie tennis
Anneke van Pelt  06-83170581  
Maria Jehoel  0416 373422

INFORMATIENUMMERS
Sportpark “Den Donk”

Dekkerseweg Elshout

Tel. 0416 374458

Contributiebetaling gymnastiek
Regiobank: 

NL16RBRB0655237364

Contributiebetaling handbal:
Regiobank:  

NL38 RBRB0655237356

Contributiebetaling tennis:
Regiobank: 

NL02RBRB0692413545

Contributiebetaling voetbal:
Regiobank: 

NL25RBRB0658621726
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