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Algemeen Bestuur
Woensdag 2 november is er door onze ereleden de

officiële starthandeling verricht van de nieuwbouw van de

accommodatie! Een memorabel moment waar we

terecht even bij stil hebben gestaan. Na 5 jaar van

voorbereiding wordt nu eindelijk zichtbaar waar veel

mensen “achter de schermen” al zo lang en zo hard aan

gewerkt hebben!

De bouwput is indrukwekkend terwijl je bij een bouwput

van een huis vaak het idee hebt dat het best klein is lijkt

deze erg groot …! Onder het toeziend oog van diverse

bestuursleden van de afdelingen voetbal-handbal en gym,

de bouwploeg, de woensdagochtendploeg, de

commerciële (sponsor) tak nieuwbouw, de twee

aannemers (De Wit en van Delft) en ambtelijke

vertegenwoordigers van de gemeente Heusden heeft

wethouder Martijn van Esch SC Elshout veel succes

gewenst met de nieuwbouw en sprak hij onder andere de

wens uit dat bouwongevallen ons bespaard zullen blijven!

Dat sluit mooi aan bij het onderwerp “veiligheid”!

Veiligheid van de bouwers maar ook van de sporters,

vrijwilligers en toeschouwers. Niemand mag, zonder

uitdrukkelijke toestemming, het bouwterrein betreden.

Er zijn zogenaamde “looplijnen” uitgezet zodat iedereen

via die looplijnen fietsenstalling, kleedkamers,

sportvelden, kantine en damestoilet kan bereiken. Via

diverse kanalen is deze informatie verspreid en daarmee

gaan we ervan uit dat iedereen zich aan deze afspraken

houdt.

Terwijl de betaalde voetbalclubs al aan een lange

winterpauze begonnen zijn t.g.v. het WK voetbal in Qatar

blijven wij op amateurniveau gewoon “ons ding doen”.

Ieder op z’n eigen niveau en intensiteit. Daar veranderen

de bouwactiviteiten niets aan en de kantine is ten gevolge

van de bouwactiviteiten dan wel wat kleiner geworden

maar is nog altijd erg knus en gezellig. Maak daar dan ook

gebruik van want we kunnen nu zeker wel wat extra

inkomsten gebruiken …..  !

Caspar van den Brandt,

Voorzitter omni SC Elshout
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we dit jaar veel jubilarissen hadden was de opkomst

nog redelijk te noemen. In zijn algemeenheid kunnen

we toch spreken over een teruglopend aantal

bezoekers tijdens de jaarvergadering. Ik hoop van

harte dat we volgend jaar in onze “nieuwe kantine”

weer met vele leden de jaarvergadering kunnen

beleggen. Één ding weet ik nu al, de financiële zaken

na de nieuwbouw komen heel anders te liggen. Alle

jubilarissen nogmaals gefeliciteerd met hun

aandenken en inzet. Tot zijn grote verbazing mocht ik

dit jaar de verenigingsbeker uitreiken aan Marinus

Muskens. Al heel veel jaren een vaste kracht met veel

inzet op diverse terreinen. De laatste jaren zelfs nog

meer omdat hij wat meer vrije tijd heeft gekregen.

Dat was ons ook opgevallen en daarom terecht

verenigingsman van het jaar. Proficiat Marinus !

q Als het goed is staan er in dit clubblad diverse foto’s

van de jubilarissen en van de nieuwbouw.

Zie pagina 7

q En zo zijn we allemaal weer lekker bezig met zijn

allen. Een drukte van jewelste op sportpark “Den

Donk”. Een sportclub voor jong en oud, jongens en

meiden met een enorm groot clubgevoel, daar waar

je je thuis voelt. Kom maar eens kijken.

Groetjes,

Frie

Van de bestuurstafel (november 2022)
q Jawel, we zijn begonnen.

Poeh, poeh, eindelijk zullen we maar zeggen. Iedereen

kan nu echt zien dat er een begin is gemaakt met de

nieuwbouw. Hoe lang al en hoe vaak hebben we er

al melding van gemaakt dat we bezig waren en dat

het toch niet lang meer kon duren.

Op 2 november is er een officieel moment van

gemaakt. Uiteraard waren daar diverse genodigden

bij aanwezig, zo hoort dat nou eenmaal, maar het

officiële moment is uitgevoerd door onze eigen

ereleden. Het zijn die mensen die hun sporen bij SC

Elshout dubbel en dwars hebben verdiend en heel

veel levenservaring en inzet hebben geleverd in de

clubgeschiedenis.

Dat de bouw maar voorspoedig mag verlopen en

kom gerust maar eens een kijkje nemen. Ons “oude”

gebouw is grotendeels nog intact dus tijdens de

nieuwbouw kunnen we nog gebruik maken van de

bestaande kleedkamers en onze “oude, vertrouwde

kantine”. Voor heel veel sporters onder ons liggen

daar toch ontzettend veel herinneringen.

q De jaarvergadering hebben we op 18 oktober ook

weer gehad. De diverse stukken en financiële

verslagen zijn behandeld en goedgekeurd door de

vergadering. Met algemene stemmen zijn Jan Klerks,

Stef de Wit en Bertie Wolfs herkozen en is Rick van

Delft nieuw gekozen in het hoofdbestuur. Doordat
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week te trainen, om het keepen zich nog beter eigen te

maken en de keepersvaardigheden op peil te houden.

Daarnaast kijk ik graag terug op de jaarvergadering van

31 oktober jl., met een uitzonderlijk hoge opkomst. Dank

aan allen die deze jaarvergadering hebben bijgewoond

en/of een bijdrage hebben geleverd. Top! Waarschijnlijk

was dit de laatste jaarvergadering in onze oude kantine. 

Zoals jullie allemaal gezien hebben, is de bouw van onze

nieuwe accommodatie nu echt van start gegaan.

Woensdag 2 november jl. hebben onze ereleden de start-

bouw ingeluid met een symbolische schep zand.

Aan iedereen die het sportpark bezoekt, wil ik nogmaals

vragen om te letten op de veiligheidsregels die gelden

tijdens de bouwperiode. Zorg er alsjeblieft voor dat je de

aanwijzingen opvolgt en de aangewezen paden naar

kantine, kleedkamers en velden gebruikt.

Tot slot nog een paar (herhaalde) verzoeken:

- We hebben een tekort aan scheidsrechters, ook voor

de jeugdwedstrijden. Heb jij interesse om als

(jeugd)scheidsrechter aan de slag te gaan? Meld je dan

bij het jeugdbestuur. Wij horen graag van je!

- Je kunt ook een bijdrage aan onze club leveren door

oud papier mee op te halen, als je 18+ bent. Maximaal

3x per jaar (2e zaterdag van april – augustus –

december) kun je met een paar uurtjes werk de club

vooruit helpen. Kunnen wij op jou rekenen? Meld je

aan bij Jos van den Hoven.

Tot ziens langs de lijn of in de kantine,

Harm

Jeugd
Jeugd Jeugd

Jeugd Uit de jeugdhoek
door de jeugdvoorzitter

Succesvolle jeugdtoto

Allereerst een compliment voor en dankjewel aan alle

toto-verkopers en kopers en de betrokken vrijwilligers!

Super dat jullie je zo inspannen om onze club te voorzien

van extra financiële middelen. Zo kunnen we in de

toekomst ook leuke activiteiten blijven organiseren voor

de jeugd. 

De eerstvolgende activiteit die voor onze jongste

jeugdleden op het programma staat, is de sinterklaas-

ochtend op zaterdag 3 december.

In de kerstvakantie, op donderdag 29 december, is er

weer zaalvoetbal, zet deze datum alvast in je agenda,

verdere informatie volgt nog.

Na de herfstvakantie is de 2e fase van start gegaan voor

onze jeugdteams. En daar zijn we blij mee! De nieuwe

indeling van de competitie betekent voor enkele teams

dat ze meer gelijkwaardige tegenstanders treffen, wat

zorgt voor meer voetbalplezier. Succes allemaal in de 2e

fase!

Ook de keeperstrainingen zijn weer begonnen. Wout en

Sam spannen zich in om een groep jonge keepers om de
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Jaarvergaderingfoto’s

Jubilarissen

verenigingsbeker 
uitgereikt aan Marinus Muskens
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Spuiweg 11    5145 NE Waalwijk
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Voor aanvulling van de huidige groep personen die voor

de jeugdvoetbal oud papier ophalen zijn we op zoek naar

personen, ouder dan 18 jaar, die maximaal 3 keer per jaar

oud papier mee willen ophalen. Het gaat om de 2e

zaterdag in april, augustus en december van 09.00 tot

11.00.

Als je de club een paar keer wilt helpen kan je je opgeven

bij 

Jos vd Hoven, 0612203480 of

josvdhoven1964@gmail.com

Gezocht: Oud papierophalers

Verjaardagen 
De afdeling voetbal feliciteert de volgende jarige leden

17 november Joost Smits

19 november Lars Findhammer

19 november Ed Jongen

19 november Roel Pelders

24 november Siem van den Brandt

24 november Tessa van Delft

25 november Johan de Haan 

26 november Rob Bechtold

26 november Stan Muskens

26 november Casper Verhoeven

28 november Remco van den Hooven

30 november Moos van Hoften

1 december Guido Smits

3 december Luc Smits

6 december Ties Heesch

9 december Gijs van der Aa 

9 december René Damen

9 december Friedy van Engelen

9 december Koen Smits

10 december Bram de Kort 

10 december Antoine Kuijpers

10 december Jos Muller

10 december Mies Ossenblok 

11 december Dennis de Gouw

12 december Sam van Bokhoven 

13 december Stefan Beaard

13 december Willem van Baaijen

14 december Remco van Baaijen 

15 december Patrick Buijs

15 december Piet de Man 

15 december Gertj-Jan de Wit

16 december Jop Eekels

16 december Stef van Heeswijk

17 december Rinie Fitters

17 december Sophie Mommersteeg

17 december Jessica de Wilt

21 december Noud Klerks

21 december Roel van Leeuwen

25 december Jan-Willem van Bokhoven 

25 december Maikel van Balen 

25 december Siem van Hulten

25 december Max van Keulen

25 december Tonny Vermeulen

28 december Pleun van Venrooij 

29 december Michel van Dijk

30 december Mandy Timmermans

31 december Yavi van Berkel

31 december Willem Jongen

31 december Rowin Venus
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Nieuwbouw
Op woensdag 2 november 2022 hebben de Ereleden van

Sc Elshout omni de starthandeling verricht voor de bouw

van de nieuwe kleedaccommodatie en kantine. Het was

een mooie en gezellige bijeenkomst waar vertegen-

woordigers van de afdelingsbesturen van voetbal-

handbal en gym, de bouwploeg, de woensdag-

ochtendploeg, de commerciële (sponsor)tak nieuwbouw,

de kantinecommissie en de twee aannemers (De Wit en

van Delft) en ambtelijke vertegenwoordigers van de

gemeente Heusden en wethouder Martijn van Esch bij

aanwezig waren.



Bouwtechnische keuringen inclusief NHG
Voorschouwen
Oplevering nieuwbouw

Voor meer informatie neem gerust contact op met Jos of neem een kijkje op
www.jdlbouwadvies.nl voor zijn werkzijze en verdere informatie.
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Jos de Laat
Mob: 06 25087306

info@jdlbouwadvies.nl
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Grotestraat 136a Drunen   0416-374119
juwelierwiersma@gmail.com

www.juwelierwiersma.nl
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Van de bestuurstafel in november 2022
Er gebeurt op het moment van schrijven van dit stuk van

alles binnen onze vereniging. Onder andere de jeugdtoto-

verkoop is nog in volle gang en we zien wekelijks hoge

opbrengsten. Onze DS1 staat aan de vooravond van een

bekerwedstijd tegen White Demons DS1. Maar er

gebeurt nog meer:

Nieuwbouw
Zoals iedereen heeft kunnen lezen en wellicht ook al wel

heeft gezien, is dat na vele jaren van voorbereiding de

start van de nieuwbouw heeft plaatsgevonden. Het

belooft een prachtig complex te worden waarin ook de

handbalsport een mooi plekje gaat krijgen. Voordat het

nieuwe complex in gebruik zal kunnen worden genomen,

zullen er nog veel bouwwerkzaamheden plaats moeten

vinden. Houd hier dan ook rekening mee als je het

(bouw)terrein betreedt en volg de aanwijzingen

nauwkeurig op. 

Oranje shirts
Naar aanleiding van het 45-jarig bestaan van onze

handbalvereniging, zijn destijds oranje shirts met naam op

de rug uitgedeeld. Een traditie bleek geboren, want ieder

jaar werd weer een nieuwe serie besteld (kinderen

groeien en shirts helaas niet). We zien deze oranje shirts

veelvuldig langs de velden, maar ook in het dorp als de

jeugd van of naar de training of wedstrijd fietst. Ook dit

jaar zijn er weer vele oranje shirts besteld en uitgedeeld.

Afscheid Wendy
Tijdens de afgelopen ALV was Wendy van Hulten

aftredend en ze heeft ondertussen de scheids-

rechterzaken overgedragen aan Gerard de Wit. Wij willen

Wendy nogmaals hartelijk danken voor alle

werkzaamheden die zij afgelopen jaren voor de vereni-

ging heeft verricht. Eerst bemande zij het wedstrijd-

secretariaat en later deed zij de scheidsrechterzaken.

Zoals in het vorige clubblad al gemeld moeten we

constateren dat ook binnen onze handbalvereniging er

nog altijd behoefte is aan extra handjes en gaan we weer

met het vrijwilligerspuntensysteem werken. De lijst met

hoeveel punten gekoppeld zijn aan welke activiteit is

ondertussen gereed en kun je verderop in het clubblad

vinden en staat op onze website.

Voor directe invulling zoeken we nog steeds leden voor

de PR commissie en barpersoneel voor De Dillenburcht.

Dit mogen overigens ook ouders van leden zijn.

Inhoudelijke info is verkrijgbaar bij Gerard de Wit.

Aangemelde leden:
Jamie van Haren (jeugdlid)

Genaya Sijaranamual (jeugdlid)
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Teamfoto’s
Check onze website voor ingestuurde teamfoto’s. 

Bij elk team wat een foto heeft doorgestuurd staat nu een teamfoto. 

Heb je nog geen teamfoto kunnen maken? 

Probeer dit alsnog zo snel mogelijk te doen en stuur deze in naar elshout@handbal.nl , 

zo maken we onze website samen nog leuker

team B1

team C1



17team F

team E1

team D1
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Pupil van de week
Onze jongste leden mogen om de beurt een

keertje mee oplopen met onze dames. Het

was de beurt aan Saar Berkelmans en Marie

van der Lee, wat een lol hebben ze gehad!

Marie van der Lee

Saar Berkelmans
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Vrijwilligerspuntensysteem
Beste leden,

We gaan dit jaar weer verder met het

vrijwilligers-puntensysteem. De

puntenlijst met bijbehorende

vrijwilligersactiviteiten is op sommige

onderdelen aangepast. Feedback op de

puntenlijst mag natuurlijk altijd

gegeven worden, maar deze lijst wordt

aangehouden voor het seizoen 2022 –

2023.

Een aantal belangrijke
mededelingen!
• Wil je inzicht in je behaalde punten?

Je kunt dit altijd bij mij opvragen. 

• De te behalen punten zijn als volgt:

B meiden = 20 punten, A meiden =

30 punten. Dames 4 tot en met 1 =

35 punten, dames recreanten = 25

punten. 

• Als je een vrijwilligersactiviteit op

de lijst ziet staan die je leuk lijkt,

neem dan contact op met mij. Ik kan

gaan kijken of dit nog beschikbaar is. 

• Eens per kwartaal zullen wij de

puntenresultaten delen. Het is dus

vanaf dit jaar voor iedereen

inzichtelijk hoe het staat met de

punten per team/persoon. Heb je

naar aanleiding van deze publicatie

vragen over je punten, neem gerust

contact met mij op. Ik probeer het

zo nauwkeurig mogelijk bij te

houden, maar het kan weleens

voorkomen dat het niet helemaal

klopt door spontane wijzigingen. 

• Vragen over vrijwilligerstaken/de

puntenlijst mag je aan mij stellen.

Mocht ik dit niet kunnen

beantwoorden, krijg je van mij de

gegevens van de contactpersoon die

jou wel kan helpen. 

• Je kunt mij bereiken via:

inge.v.noort@hotmail.com. Ik check

mijn mail vaak genoeg!

Een sportieve groet,

Inge van Noort

Coördinator Vrijwilligerswerk



20



SC Elshout damesgym meer dan alleen sporten
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De geslaagde groepsfoto van het Dreamteam, een gezellige bende.

Het werd een gezellige week die begon met de

Captainsavond bij herberg “In den Gekroonde

Hoed”. Hierna moesten ze allemaal al snel in actie

komen om spullen te verzamelen en te knutselen

voor de groepsfoto. Het werd een mooi plaatje en

de stemming kwam er al gelijk in waarbij de fles

scrobbelér niet ontbrak.

Ook de quizdag zelf verliep prima, de vragen en

opdrachten waren niet altijd gemakkelijk maar er

werd druk gezocht op internet en uiteraard werden

er mensen opgebeld om de goede antwoorden te

vinden.

Een ander hoogtepunt was het defilé waar Corrie

en Dré van der Sanden het bruidspaar vormde,

waarna het feest uiteindelijk losbarstte in “t Rad”.

Met spanning werd op de uitslag uitgekeken. Het

Dreamteam zoals ze zichzelf noemde behaalde een

21e plaats. Geen ereplaats, maar dat mocht de pret

niet drukken. Ze hadden tenslotte een olympische

gedachten “meedoen is belangrijker dan winnen”

Gespannen zijn de dames Ank en Corrie
op zoek naar goede antwoorden

Dat de dames van de gymnastiekvereniging van gezelligheid houden, is wel bekend, 
daarom besloten ze mee te doen aan de eerste Elshoutse Dúrpsquiz. 

Zo’n 12 dames melden zich aan gesteund door partners en enkele vrienden.
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Verjaardagen gym, In de maanden november en decembet feliciteren wij

19 november Anja de Jong

17 november Bent Nijhof

22 november Tess Tegelaers

23 november Felou Knippels

26 november Lola Jonkers

14 december Sanne van Slooten

20 december Mart van Logten

21 december Dries Akkermans

25 december Cindy van Dijk

29 december Annemiek Verhoeven

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

Heusdens plaatjesboek

Ook konden we een aantal dames strikken voor het

sorteren en klaarmaken van de plaatjesbakken voor de

grote ruilbeurs op 9 november jl. van het boek

“Gemeente Heusden, meer dan 25 jaar historie” de grote

hype van dit najaar in onze gemeente. Het werd een

pittige klus, na afloop deden nek en de schouders

behoorlijk zeer, maar dat zou de trainer er de volgende

dag wel weer uitkrijgen, maar ze wisten nog wel een

ander medicijn, jawel: een fles Scrobbelér 

Dankzij deze dames konden tientallen mensen terecht in

de drie bibliotheken van de gemeente Heusden en

konden ze na hartenlust ruilen.

Hard werken maar ook een boel lol
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Kantinediensten
Week 47: Kantinedienst: Jos van den Hoven van zondag 20 t/m zaterdag 26 november

Week 48: Kantinedienst: Jos van den Hoven van zondag 27 nov t/m zaterdag 3 december

Week 49: Kantinedienst: Albert van der Sanden van zondag 4  t/m zaterdag 10 december

Week 50: Kantinedienst: José van Uden van zondag 11 t/m zaterdag 17 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 27 november Jos van den Hoven Els Klerks/Mick Zeeuwen

maandag 28 november

dinsdag 29 november

woensdag 30 november

donderdag 1 december 19.30-eind Marinus Muskens Sandra vd Lee

vrijdag 2 december

zaterdag 3 december Bianca van Dijk Jos van den Hoven

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 4 december Jos vd Hoven          Bianca van Dijk

maandag 5 december

dinsdag 6 december

woensdag 7 december

donderdag 8 december 19.30-eind

vrijdag 9 december Nicole van Hulten Wim Kolsters

zaterdag 10 december Bianca van Dijk Jos van den Hoven

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 11 december Bianca van Dijk Els Klerks/Luuk van Heesbeen

maandag 12 december

dinsdag 13 december

woensdag 14 december

donderdag 15 december 19.30 - eind Marinus Muskens Dirk Veltman

vrijdag 16 december

zaterdag 17 december Jos van den Hoven Ineke Klijn

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 20 november Annie van Hulten Jos vd Hoven

maandag 21 november

dinsdag 22 november

woensdag 23 november

donderdag 24 november 19.30-eind Annie van Hulten Hans van Heist

vrijdag 25 november
+

zaterdag 26 november Annie van Hulten



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
Elftalbegeleiding
vacature
Accommodatie en algemeen 
Stef de Wit        06-83173817
Algemeen en omni, kantinezaken
Bertie Wolfs      0416-373045
Algemeen.
Rick van Delft  06-23532219

Jeugd bestuur voetbal
Voorzitter
Harm Aerts 06-36035161
Secretaris en wedstrijdsecretaris
Kees van den Hoven 06-23459820
Penningmeester
Jos van den Hoven 06-12203480
Notulen en toernooien
Christ Klerks 06-12603178
Vice-voorzitter en technisch beleid 
Stan Muskens  06-37142853
Technisch beleid
Berry Kuijpers 06-38132715
Algemeen (o.a. kantine en kleding)
José van Uden  06-10608727
Technisch beleid en Algemeen
Nik van Mook, 06-12381819 

Activiteiten en divers
Rene Damen   06-52014687
Jeugdafgevaardigde
vacature

Bestuur handbal
Voorzitter
Will Veltman 06-10472868
Secretaris
Linda van Beurden   06-30054447
Penningmeester
Ed van Delft 06-33773282
Jeugdbestuurslid
Jeugdcommissie
Scheidsrechterzaken:
Gerard de Wit  06-14845542
Technische Zaken:
Meggie van Bokhoven 06-46740272
Wedstrijdsecretariaat
Eline Dekkers

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

Vertrouwenspersonen

André van Hulten 06-53419791 
Ingrid de Kort-Jehoel 06-31693947  

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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