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Algemeen Bestuur
Eind van deze maand en komende maand vieren we dat

de afdeling voetbal van SC Elshout 50 jaar bestaat!

proficiat! Deze felicitatie uiteraard namens het omni-

bestuur maar zeker ook namens de afdelingen Handbal

en Gym! Samen vormen we SC Elshout en we doen dat

op de Elshoutse manier! Dat wil zeggen dat in overleg

alles geregeld kan worden en dat daarbij de saam-

horigheid voorop staat. Natuurlijk mag, nee moet,, de

afdeling voetbal nu in het zonnetje gezet worden! 50 jaar

is in het verenigingsleven niet zo’n bijzonderheid maar

het gaat niet om de kwantiteit maar over de kwaliteit! En

kwaliteit is al 50 jaar aanwezig! Hulde aan al die vele

bestuursleden en het nog veel grotere aantal vrijwilligers

die de afdeling voetbal de afgelopen 50 jaar “gedragen”

hebben. Ze hebben met elkaar puik werk verzet!

Daarvoor een welgemeend dank-je-wel!

De jubileumcommissie is al vele maanden in touw om er

een fantastisch feest van te maken en .....dat gaat zeker

lukken want een feestje bouwen hoef je Elshoutenaren

niet te leren! Geniet er allemaal van!

Caspar van den Brandt,

Voorzitter omni-SC Elshout
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q De competities lopen richting een einde. Bij de

senioren doet het 2de nog steeds mee om het

kampioenschap. Ook bij de jeugd kan er nog een

kampioen uit de bus komen. Het blijft spannend tot

de laatste minuut, soms zelfs tot de “laatste

seconde“. Ik hoop dat we in het jubileumjaar een

kampioen kunnen huldigen, het zou mooi zijn.

q Het onderhoud aan de velden is al gestart . Voor een

aantal mensen is dit verwonderlijk, ”kan dat nie een

paar weken later “?? is de vraag die leeft. Nee, in

overleg met de gemeente (eigenaar) moest er nu al

gestart worden met onderhoud. Besturen is vooruit

zien en dat betekent dat, na een rustperiode van 12

weken, we in augustus weer op een veld mogen. Dan

starten de trainingen en oefenwedstrijden en dan

moeten we weer op de velden mogen, vandaar.

q De commissie voetbalzaken is druk bezig met de

voorbereidingen van het nieuwe seizoen. Het is een

complexe puzzel om alle wensen en mogelijkheden

te laten matchen. Er zullen nog vele gesprekken

gevoerd worden en de best mogelijke variant zal uit

de hoed komen. Succes commissie!

q Tot nu toe heb ik regelmatig uw aandacht gevraagd

voor het naderende feest van ons 50 jarig bestaan.

Het is bijna zover, eind mei starten we met onze

feestactiviteiten. U heeft allemaal, via de (sociale)

media en de diverse aankondigingen, gehoord en

gelezen wat er allemaal op de rol staat. Ik kan bijna

niet meer wachten, ik ben er klaar voor, ik heb er zin

in,.......U ook ?

S.C.Elshout we gaan er iets mooi’s van maken, doe

mee, geef je op en kom naar ons sportpark.  Elshout

we moeten ons van de beste kant laten zien, we

moeten doen waar we goed in zijn.

Juist ja, een feestje bouwen.

Ik hoop jullie te mogen begroeten, proost alvast !

Frie                                       

Van de bestuurstafel (mei 2019)
q We feliciteren Sjaak Moonen met zijn benoeming

tot “lid van verdienste “ voor S.C.Elshout voetbal.

Met een goed gevulde kantine is Sjaak voor zijn

jarenlange inzet gehuldigd op 3 mei jongstleden.

Nogmaals van harte gefeliciteerd Sjaak namens de

hele afdeling voetbal!

q Tevens feliciteren we ook Piet de Man met zijn

koninklijke onderscheiding die hij heeft mogen

ontvangen op 26 april. Piet is erelid voor onze club

en heeft dat te danken aan zijn jarenlange inzet op

financieel gebied bij S.C.Elshout. Dit heeft uiteraard

mee gewogen in de besluitvorming voor de

koninklijke onderscheiding. Nogmaals proficiat Piet !

q Jochem Muskens mogen we ook niet vergeten, want

hij heeft zijn 250ste wedstrijd in ons eerste

gespeeld. Ook Jochem is in een volle kantine op een

mooie gepaste manier in het zonnetje gezet. 3
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Jeugd
Jeugd Jeugd

Jeugd Uit de jeugdhoek
door de jeugdvoorzitter

Het aftellen tot het feestweekend van onze jeugdafdeling

is nu echt begonnen. Op vrijdag 31 mei kan iedereen zich

vanaf 16.45 uur op Den Donk installeren. Na de opening

om 17.30 uur gaan we van start met de diverse

activiteiten, welke we op zaterdag 1 juni omstreeks 14.30

uur zullen afsluiten. We hopen op de zaterdag vanaf 09.00

uur op veel publieke belangstelling en mooi weer. Alle

(kader)leden die zich eerder hebben opgegeven hebben

inmiddels de uitnodiging ontvangen, waarin ook

benodigde spullen en andere wetenwaardigheden zijn

opgenomen. Onverhoopt toch niet ontvangen? Trek aan

de bel! Vanaf deze plek alvast een vet compliment aan

kartrekkers Stan, René, Dorothé, Bas, Patrick en Dick

voor hun inzet. Dame en heren, top!

Persoonlijk heb ik ook veel zin in de

receptie, reünie en feestavond medio juni.

Lekker oude koeien uit de sloot halen, slap

kletsen en een gezellige avond beleven met

(oud) leden. Wat is er mooier dan in

hetzelfde weekend je oud trainster van de

F-jes (Marianne), de voormalige spits van

de selectie waarmee je samen hebt

gespeeld (John), je medeleider van de A

junioren van 18 jaar terug (Martijn), de

mannen waarmee je ooit je eerste

senioren-wedstrijd mocht spelen (Fons,

Bert en Gerard), de huidige secretaris

(Kees), de voormalig jeugd-voorzitters

(André, Toon en Frie), de mannen van het

knoertentoernooi (o.a. Jan, Dirk en

Dennis) en je huidige medeleiders van ‘De

Graafschap’ (Jan en Wilfrank) tegen te

komen? Dat wordt top!

Graag maak ik van de mogelijkheid gebruik

om Sjaak Moonen nogmaals te feliciteren

met zijn 40-jarig jubileum als kaderlid en

bijbehorende erkenning. Tijdens de

drukbezochte receptie op 3 mei jl. werd

weer eens duidelijk wat Sjaak voor de club

betekent en wat de club voor hem

betekent. Hoewel Sjaak de laatste jaren

met name op zondag op de club te vinden

is, heeft hij door zijn werkzaamheden

(in)direct ook veel aan onze jeugdafdeling

bijgedragen. Sjaak, top!

Tot slot nogmaals de attendering dat nieuwe vrijwilligers

zich – voor grotere of kleinere taken – altijd bij het

bestuur kunnen melden. Veel van onze kaderleden zijn al

jarenlang actief: laat dat een illustratie zijn van het plezier

en de waardering dat je aan deze taken kunt ontlenen.

Join deze (top)familie!

Ik wens jullie allen een fantastische jubileummaand!

Groet,

Marcel
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In het zonnetje:  Rini van den Hoven
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.

Iedere zondag staat Rini op het veld om menig wedstrijd

in goede banen te leiden. In de ochtend vaak als

scheidsrechter en iedere middag met de vlag in zijn hand

bij het 1e elftal. Een luxe voor onze club, in een tijd

waarin alle clubs (ook SC Elshout) verlegen zitten om

scheidsrechters en grensrechters. Ook op de

achtergrond doet Rini nog vele werkzaamheden en gaat

hij nog ieder jaar trouw mee op selectieweekend. 

Hoe ben je bij SC Elshout betrokken geraakt?
Ik was thuis een van de jongste jongens (van de 9). Dus

thuis werd er al op jonge leeftijd regelmatig een balletje

getrapt. Wij hadden thuis hiervoor de ruimte. Dus de stap

naar S.C. Elshout was een logisch gevolg. Ik ben in 1970

lid geworden en ben bij de E-pupillen begonnen.

Waarom ben je vrijwilliger geworden bij Sc Elshout?
Door steeds terugkerende spierblessures was ik

genoodzaakt te stoppen met voetballen.Om mijn vrije

tijd in te vullen ben ik 1 jaar co-leider geweest bij het 2e

(seizoen 97/98) Daarna ben ik betrokken geraakt bij het

1e elftal.

Wat heb je allemaal gedaan aan vrijwilligerswerk
voor de club?
In het seizoen 1998/1999 ben ik als assistent-

scheidsrechter (grensrechter) bij het 1e begonnen. Dit

wordt dus nu mijn 21e seizoen als assistent-

scheidsrechter. In dat zelfde jaar ben ik ook gaan fluiten.

Voornamelijk de wedstrijden in de vroege morgen, omdat

ik ’s-middags met het 1e mee moest.

In het seizoen 1999/2000 ben ik scheidsrechter

coördinator bij de senioren geworden en regel ik de

scheidsrechters voor de lagere elftallen en vrouwen-

teams. En vanaf het seizoen 2014 zit ik ook in de

commissie voetbalzaken.

Ook ging ik op jeugdige

leeftijd met lotto/toto

formulieren ’s-avonds bij de

mensen langs. Deze konden de

mensen dan invullen en met een

speciale stempelapparaat maakte

ik deze formulieren rechtsgeldig.

Aan de hand van het aantal ingevulde kolommen rekende

de mensen (deelnemers) contant af. Een gedeelte van de

opbrengst was voor de club bestemd. Omdat het

gedigitaliseerd werd, heb ik diegene die met de lotto

meededen benaderd en zoveel mogelijk mensen naar de

digitale versie van de lotto overgesloten. Helaas wordt

het bedrag dat de vereniging nu nog ontvangt steeds

kleiner. Dit heb ik minimaal 12 jaar gedaan.

Wat vind je zo leuk aan het vrijwilligerswerk dat
je doet voor ons clubke?
De waardering die je krijgt als vrijwilliger. Zoals op de

kaderavond en met mijn benoeming tot verenigingsman

in 2004. 

Wat zijn je leukste ervaringen/anekdotes?
De promoties van de 5e naar de 4e klasse. Dit heb ik 2x

meegemaakt. Alleen na de 1e promotie volgde het

seizoen erop direct weer degradatie. 

Toen ik nog bij het 3e/4e voetbalde hadden we als

seizoenafsluiting een weekendje weg met de dames. Als

jongste teamlid en enige vrijgezel werd ik behoorlijk

verwend door de dames.

Wat zou je willen meegeven aan de leden?
Voetbal is en blijft een teamsport. De teamleden rekenen

op je. Helaas wordt er tegenwoordig te gemakkelijk

afgezegd of komt men helemaal niet opdagen.

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

Engelen.

Rini, 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

bijgewerkt tot/met zondag 5 mei 2019

keepersklassement
Team       Goals    Wedstr.  gem

Maaike van Gestel VR1 1 2 0,50

Eric Findhammer 5e 1 1 1,00

Rens de Kruijf sel. 11 8 1,38

Stef de Wit sel. 11 8 1,38

Sam van den Besselaar sel. 42 22 1,91

Fenna van de Wiel VR1 8 4 2,00

Niels van Logten 4e 6 3 2,00

Berry Kuijpers 3e 35 17 2,05

Tim van Heesbeen 3e 10 4 2,50

Wout de Kruijf 5e 30 10 3,00

Rob Verkooijen 4e 44 13,5 4,00

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. 22
Mike Adriaanse sel. 15
Bart van Logten sel. 12
Joris Elshout 4e 12
Joris van Heesbeen 3e 9
Luc van de Aker sel. 9
Guido Smits 5e 7
Nick Muller 4e 6
Mick Zeeuwen 3e 5
Brian Zeeuwen sel. 5
Nik van Mook sel. 5
Jan Willem van Bokhoven 5e 5
Jorne Winkel 3e 4
Dion van Oorschot sel. 4
Willem Jongen sel. 4
Kevin Adriaanse 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
Thijs Lommers sel 3
Nick Theunissen 3e 2
Bart Buijs 3e 2
Bart van Banierink 4e 2
Martijn Klerks 4e 2
Bas van Weert 5e 2

Naam Team Goals
Madelon Scheij JO17 2
Dave van Drunen JO19 2
Ruud de Laat sel. 2
Bart Jongen sel. 2
Dennis van Venrooij sel. 2
Bas van den Besselaar sel. 2
Stan Muskens 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
Casper Verhoeven 4e 1
Rob Bechthold 4e 1
Chiel Meistrok 5e 1
Wout de Kruijf 5e 1
Edgar Brok JO19 1
Max van Keulen JO19 1
Bram de Kort 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

15 mei Piet van Oudenallen

15 mei Bart Banierink

15 mei Mike Adriaanse

16 mei Florian Mulder

16 mei Lars Fleuren

16 mei Gerard Spronk

18 mei Theo Pullen

18 mei Arnoud Kwetters

21 mei Marianne Ossenblok/de Laat

22 mei Mieke van Rooij 

23 mei Meike Klijn

23 mei Hans Klijn 

24 mei Jolanda van Noije

24 mei Wilbert Theunissen

25 mei Tom van Herwijnen

26 mei Gijs Klerks

27 mei Kees Mooyman

29 mei Piet Verdijk

30 mei Teun Vrijhoeven

1 juni Gijs de Kort 

1 juni Fried Smits

2 juni Joost Kwetters

5 juni Henk van der Lee

6 juni Cathy van Delft 

7 juni Hans van Heist 

7 juni Mike Kolmans

11 juni Toon Kuijpers

12 juni Wim Kolsters

14 juni Maison van Venrooij 

15 juni Jonas Elsendoorn

17 juni Hilde Beekmans

17 juni Bart Pulles

20 juni Remco Dirks

20 juni Sebastiaan Dirks

20 juni Arjan van Mook

20 juni Fenna van de Wiel

21 juni Leo Klerks

22 juni Cas Schoenmakers

23 juni Kevin Adriaanse

25 juni Peter Veltman

25 juni Teun Muskens

25 juni Lieke Vissers

26 juni Gerard van der Aa 

26 juni Peter Waarts

26 juni David van Mook

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

Geboren
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2019: 50 Jaar S.C. Elshout

Het jaar 2019 staat in het teken van het 50-jarig bestaan van S.C. Elshout en dat willen we graag uitgebreid vieren,

telkens op ons sportpark den Donk.

Wat staat er allemaal te gebeuren? 
Deel 1:
Hemelvaartsdag donderdag 30 mei is het jaarlijkse Stratentoernooi; dit start om 11.30 uur.

Vrijdag 31 mei (aanvang 17.30 uur) en zaterdag 1 juni (met om 13.00 uur de finale van de Penalty-bokaal)
vindt het Jeugdweekend plaats bij S.C. Elshout.

Aansluitend worden op zaterdag 1 juni om 14.00 uur het schitterende jubileumboek en de retro-shirts uitgereikt. 

Daarna zullen om 15.00 uur de S.C. Elshout Old Stars een bal trappen tegen de Old Stars van RKC Waalwijk. 

Tenslotte zal om 16.00 uur S.C. Elshout 1 in een Jubileumwedstrijd aantreden tegen Oud-RKC Waalwijk.

Deel 2:
Op zaterdag 8 juni wordt vanaf 12.00 uur op ons sportpark de S.C. Elshout-Nieuwkuijk-dag gehouden.

Aansluitend vindt de Badeenden-race (aanvang 16.30 uur) plaats:

Er zijn er reeds een groot aantal verkocht, maar … er zijn er nog voldoende: 

met name bij Frie Smits en Toon Kuijpers kun je loten kopen voor deze grootse Badeenden-race.

Loten voor de particuliere wedstrijd kosten € 5,- per stuk. 

Loten voor de bedrijvenwedstrijd kosten € 25,- per stuk. 

Deel 3:
Op donderdag 13 juni wordt vanaf 19.00 uur het Onderling Toernooi gespeeld. 

Op vrijdag 14 juni is van 19.00 tot 20.30 uur de Receptie (iedereen is van harte welkom). 

Vanaf 21.00 uur start de Reünie (voor (oud-)leden) ter ere van het 50-jarig bestaan. 

Een dag later, op zaterdag 15 juni, worden vanaf 20.00 uur de feestelijkheden afgesloten met een grandioze
Feestavond (voor leden).

Via verscheidene bestelformulieren op onze site (www.scelshout.nl – voetbal – 50-jarig bestaan S.C. Elshout) zijn een

aantal mooie herinneringsattributen te bestellen (jubileumboek en retro-shirt) en/of is het mogelijk je aan te melden

voor een aantal van de festiviteiten (reünie en feestavond).
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2019: 50 Jaar S.C. Elshout
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adverteerders steunen ons, 

steunen jullie de adverteerders?

Koop bij onze 
adverteerders



Hoven, Kees van den Hoven en Marinus Muskens. Mijn

enorme dank hiervoor.

Leuk dat er zo vele mensen gekomen zijn om samen met

mij en mijn gezin dit jubileum te vieren.

Vrijwilligerswerk doe je gewoon, daar denk je niet over

na. Ik doe het al die jaren met veel plezier. SC Elshout is

mijn cluppie, maar dit maakt het wel erg bijzonder en

speciaal.

Ge wit ervan.

Sjaak Moonen

17

Sjaak Moonen lid van verdienste bij s.c. Elshout voetbal
Op vrijdag 3 mei was het dan zo ver, in een goed gevulde

kantine heeft Sjaak Moonen een receptie aangeboden

gekregen voor het feit dat hij al 40 jaar een kaderfunctie

bekleedt bij de voetbal. 

Sjaak heeft in al die jaren diverse functies bekleed binnen

de vereniging. Eigenlijk kun je het zo gek niet bedenken of

Sjaak was van de partij. Om toch maar wat op te sommen

noem ik trainer, leider van diverse teams, scheidsrechter,

consul, commissie voetbalzaken, kleedkamers schoon-

maken, lid van de accommodatiecommissie, hand- en

spandiensten bij diverse bouwactiviteiten en bovenal 15

jaar het vaste gezicht op zondagmorgen als sportpark-

beheerder. Hoog tijd dus om Sjaak met vrouw, kinderen

en kleinkinderen te bedanken voor zijn jarenlange inzet

bij de club. 

Uiteraard hoort daar hulde bij en met een mooie speech

door de voorzitter werd Sjaak in de bloemen gezet en

benoemd tot lid van verdienste van s.c Elshout. 

Van harte gefeliciteerd Sjaak, namens de hele afdeling

voetbal.

Bedankt          Bedankt       Bedankt
Via deze weg wil ik graag iedereen bedanken die aanwezig

was bij mijn 40jarig jubileum als vrijwilliger bij SC Elshout

voetbal.

Ik vond het erg bijzonder om zo in het zonnetje gezet te

worden. De mooie woorden van onze voorzitter Frie

Smits en de woorden van Ronald van Noije en de

bijzondere cadeaus die ik daarbij kreeg vind ik erg

speciaal.

De avond was erg gezellig met lekkere hapjes en

drankjes. En een mooi lied gezongen door Hans van

Heist!!

Alles goed verzorgd door Bianca van Dijk, Jos van den



Nieuwe bezorger of bezorgster gezocht 
voor het clubblad in Elshout.

Met ingang van september zoeken wij iemand die samen met Koen Smits de clubbladen in Elshout

wil rondbrengen. Het gaat om circa 200 clubbladen die je samen met Koen 10x per jaar 

(september t/m juni) rondbrengt. Voor het bezorgen krijg je een vergoeding.

Heb je belangstelling of vragen stuur deze naar clubblad@scelshout.nl 

Adri van den Hoven zal dan contact met je opnemen. 318

Prachtig weer bij het  paaseieren zoeken.

Op 1e paasdag is er weer fanatiek gezocht

door de kinderen van SC Elshout naar de

verstopte paaseieren. Naast alle gekleurde

eieren zijn er ook 3 gouden eieren

gevonden! Deze zijn gevonden door Siem

van Hulten, Gijs Klerks en Renske Klijn. Ze

zijn nu alle drie trotse eigenaar van de

gouden wisselbeker.

Er zijn in totaal 165 eieren gevonden en dat

betekent dat er mogelijk nog ergens een

eitje is blijven liggen. Dus dat wordt nog

goed zoeken voor de voetballers de

komende weken! Mala Aerts was met 94

punten de beste speurneus van de dag. Alle

kinderen hebben na afloop een cadeautje

mogen uitzoeken. Als dank voor het

terugvinden van alle verstopte paaseieren

door de paashaas.

Graag zien we jullie volgend jaar allemaal

weer terug!



Van de bestuurstafel (mei 2019)
We mogen 2 nieuwe F leden verwelkomen.  

Sophie Vugts

Linn Smits
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Zondag 14-april 2019 HMC DS2 – Elshout DS1
Vorige week hadden we nog onze laatste zaalwedstrijd

van het seizoen, deze week meteen naar buiten, tegen

dezelfde tegenstanders. De veranderingen ten opzichte

van vorige week waren echter groot. Wij waren van

Dames 4 in één keer Dames 1 geworden, maar wel met

hetzelfde team. HMC had ook wel dezelfde speelsters, op

1 na, en die bracht een verschil.

Vandaag waren we weer eens op eigen kracht, geen

inleners. Wel hadden we Floor bij ons, ze was een

weekendje over uit London dus kon ook lekker een potje

mee spelen. Bauke kwam even tussendoor vanaf een

festival om toch zeker maar de wedstrijd niet te hoeven

missen. Omdat Lotte moest werken was Judith vandaag

verkozen tot eerste keeper! Kortom de basis was goed

en gemotiveerd waren we ook. De kermis bleek wel links

en rechts wat sporen te hebben achtergelaten, maar dat

mocht de pret niet drukken. Imke was helemaal gebrand

op revanche van vorige week, dus het zou helemaal goed

gaan komen.

Buiten was het best fris, dus een warming up was nu

broodnodig….en daar liepen ze hoor…één in een leren

jas, één in een spijkerjas (helaas jack vergeten…) haha,

maar de rest netjes in onze Keetels Installaties

trainingsjacks. We speelden op het linker veld, daar was

de voorgaande wedstrijd het eerst klaar, dus konden we

nog even ingooien op de keeper. Bij het startsignaal van

de scheids, was het rechterveld ook leeg en kwam er een

herenteam warmlopen. Ze hadden een mooie speaker bij

zich. dus een gezellig muziekje galmde ook over ons

speelveld. Dat was best verwarrend voor de dames, haha

ooit een swingende verdediging zien staan? Nou ik wel

sinds zondag! 

Ondanks de kou en het wennen aan het buitenveld

gingen we lekker van start. Er vielen een paar goals maar

ook voor ons dus we gingen aardig gelijk. Totdat nr. 3 het

veld in kwam bij HMC. Die hadden we de week er voor

niet gezien, maar dat kon ook niet want die speelt in de

zaal in een hoger team, dat was ook snel duidelijk. Ze

onderschepte ballen, maakte fast-breaks en elke bal

richting goal van haar was gewoon een doelpunt, ondanks

het uitstekende keeperswerk van Judith overigens! De

tegenstanders liepen aardig uit, we konden er weinig

tegen beginnen. Als we aan het aanvallen waren zag je wel

mooie acties, die niet altijd lukten maar er wel goed uit

zagen. Vandaag weer mooie goals gezien van Anouk en

Anne. Daniek had een goede wedstrijd en wist totaal

zelfs 5x te scoren met loopschoten die zowat door het

net heen kalden. Imke deed wat langer over haar belofte,

nadat ik haar herinnerde liep ze naar voren, kreeg de bal

netjes aangespeeld en knalde hem keihard linksonder in

de hoek. Haha, dat had ik eerder moeten zeggen…. De

eindstand was niet echt om vrolijk van te worden, 22-10

had de scheids geteld… Ik had echter een andere telling

aangehouden, voor mij was het 3-10 dus vette winst voor

ons!! Ik had namelijk de doelpunten van dame nr. 3 van

de tegenstanders allemaal apart opgeschreven omdat ze

gewoon veel te goed was voor ons niveau. De

tegenstanders hadden ook veel minder lol aan de

wedstrijd op deze manier omdat het een one-woman-

show potje was geworden. We hadden lekker gespeeld,

iets te weinig inzet en doorzettingsvermogen (zeg maar

door de kermis), maar vooral weer lol gehad. Op naar de

volgende die pas op 12 mei thuis zal zijn.
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F2 meiden in het nieuw
Onze meiden F2 in het nieuw, gesponsord door Saskia van Delft van @Stickers and Stuff en Geertje van Bokhoven van

@Salon Geertje. Dames bedankt, de meiden zien er fantastisch uit. 
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U ziet 25 omschrijvingen van voedsel. De juiste woorden daarvoor moet u in de woordzoeker zien te vinden. Als alle

woorden zijn gevonden blijven er een aantal vakjes over. Achter elkaar gelezen vormen deze een zin. En deze zin is de

oplossing.

• Achter elke omschrijving staat tussen haakjes het aantal letters van het woord dat gezocht wordt.

• Als u van de nummers 1 tot en met 25 de antwoorden achter elkaar zet, staan ze in alfabetische volgorde.

Puzzel
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Verjaardagen gym
In de maanden mei/juni 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

18 mei Hanneke Heetkamp

20 mei Milou Vugts

21 mei Martha Klerks

24 mei Suus van Son

25 mei Tom van Herwijnen

30 mei Teun Vrijhoeven

12 juni Doortje v.d. Aker

14 juni Maison van Venrooij

20 juni Bieke Schwartzmans

24 juni Sophie Vugts

25 juni Ank van Delft
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Kantinediensten
Week 21: Kantinedienst: Jos van den Hoven van zondag 19 t/m zaterdag 25 mei

Week 22: Kantinedienst: Gerard Verhoeven van zondag 26 mei t/m 1 juni

Week 23: Kantinedienst: Albert van der Sanden van zondag 2 t/m zaterdag 8 juni

Week 24: Kantinedienst: José van Uden van zondag 9 t/m zaterdag 15 juni

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 26 mei Annie van Hulten Ginger/Els Klerks

maandag 27 mei

dinsdag 28 mei

woensdag 29 mei

donderdag 30 mei stratentoernooi volgt

vrijdag 31 mei jeugdweekend volgt

zaterdag 1 juni jeugdweekend volgt

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 2 juni

maandag 3 juni

dinsdag 4 juni

woensdag 5 juni

donderdag 6 juni 19.30-eind Els Klerks Jos van den Hoven

vrijdag 7 juni

zaterdag 8 juni elshout/nieuw volgt

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 9 juni

maandag 10 juni

dinsdag 11 juni

woensdag 12 juni

donderdag 13 juni onderling volgt

vrijdag 14 juni receptie/reunie volgt

zaterdag 15 juni feestavond volgt

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 19 mei Marianne Ossenblok Ginger/Jos vd Hoven

maandag 20 mei

dinsdag 21 mei

woensdag 22 mei

donderdag 23 mei 19.30-eind Marianne Ossenblok Marinus Muskens

vrijdag 24 mei

zaterdag 25 mei 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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