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NIEUWSBRIEF 29 juni 2022 

 

Informatie bestemd voor leerlingen, ouders(s)/verzorger(s) 

 
Toetsweek 4 

We wensen alle leerlingen van de niet-examenklassen veel succes in deze laatste 

toetsweek. 

 

Overzicht activiteiten einde schooljaar 

In de bijlage is het overzicht toegevoegd van de laatste activiteiten na toetsweek 4.  

Hierin zijn naast een weekoverzicht ook de schema's voor het inleveren van de 

boeken, inzagemoment van toetsen en het uitreiken van de rapporten terug te 

vinden. 

 

Uitslag tijdvak 2 CSE 

Aanstaande vrijdag 1 juli wordt de uitslag van tijdvak 2 bekendgemaakt. De 
examenkandidaten die hebben deelgenomen aan een of meerdere examens in 
tijdvak 2 hebben vandaag een e-mail ontvangen met een bijlage waarin informatie 
over tijden en lokalen m.b.t. de uitslagdag vermeld staat. We hopen voor iedereen op 
een geslaagde dag! 

 

Finale voetbaltoernooi meisjes 

Een finale die alles in zich had. De meiden van 3H betraden met de last van de 

favorietenrol op hun schouders, het veld. Nu moest het gebeuren, dit was het 

moment van de waarheid. In de wandelgangen van de school ging het nergens 

anders meer over dan over deze wedstrijd. Zou het lukken, kunnen Evi, Indy, Sarah, 

Nina, Jils, Lola, Nora, Madelon en Lieke het spel leveren dat van hen verwacht wordt 

door zowel publiek als coach. 

Een laatste peptalk van de coach voor de wedstrijd, de spanning neemt toe, er is wel 

veel publiek aanwezig, dat maakt het nog spannender. De tegenstander, een team 

van meiden uit de tweede klas oogt scherp, klaar om de degens te kruisen. 

Het eerste fluitsignaal klinkt, en al snel blijkt dat de tegenstander uit 2Ac/Hc/Ma zeker 

niet onderschat moet worden. Met net wat meer felheid in het spel beginnen zij beter 

aan de wedstrijd, keepster Nora moet al een keertje in actie komen. 
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De coach staat langs de zijlijn zijn meiden aan te sturen en zeer nuttige tactische 

aanwijzingen te geven, het lijkt te werken, de bal komt langzaamaan meer in bezit 

van het 3H team en de eerste kansen komen. Evi Kuijpers krijgt een mooie kans. 

Met een brilstand werd de rust bereikt, er moest iets gebeuren, er moest een tandje 

bij, dat team uit de tweede rook haar kans. Met de focus nog meer richting de goal 

van de tegenstander begon langzaamaan het spel te kantelen, Sarah wist met een 

mooie sliding de bal te onderscheppen en het spel via de zijlijn naar voren te 

verplaatsen, vervolgens werd het spel naar links verlegd en toonde Lola Flohr zich 

koel in de afronding, 1-0. 

Tot haar verrassing kreeg Lieke ook nog een kans, schoot, maar werd gekeerd door 

een goede redding van de keeper. Het zelfvertrouwen nam toe, net als het volume 

van de aansporingen van de coach, een keeperswissel bij een corner waardoor Nora 

bijna scoorde, en bij het scheiden van de markt nog een doelpunt van Nina, 2-0, de 

eindstand. 

Coach Johan Kemps sprak van een spannende wedstrijd, met 2 team die er vol voor 

gingen. Hij sprak zijn respect uit voor het team uit de 2e klas en zijn trots voor het 3H 

team. “Ik hoop dat we volgend schooljaar een volwaardig meidentoernooi kunnen 

organiseren! Dit team is er klaar voor om de titel te verdedigen!”  
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Finale voetbaltoernooi tweede klassen 

Op vrijdag 17 juni werd in de grote pauze de finale gespeeld van het voetbaltoernooi 

van de tweede klassen. Het team FC HerrBrouwers  speelde een spannende finale 

tegen team Illies onder leiding van gymdocent Niels Rothof. 

In de volle zon en een temperatuur die opliep tot 30 graden werd een wedstrijd 

gespeeld die al snel heel erg gelijk op ging. Beide teams werkten goed samen 

waardoor beide teams ook verschillende kansen kregen. Een aantal ballen ging 

rakelings langs de goal of werd op het laatste moment door één van de keepers met 

een mooie redding gestopt. Beide teams bleven ervoor gaan en door de voetballers 

van beide teams werden goede combinaties gemaakt. Dit zorgde voor het publiek 

voor een vermakelijke wedstrijd om te kijken. Zeker toen bleek dat aan het einde van 

de 2x10 minuten voetballen de stand toch nog steeds 0-0 was. Hierdoor moesten er 

uiteindelijk penalty’s genomen worden om tot een winnaar te kunnen komen. Dit 

werd een bloedstollende serie penalty’s om naar te kijken, want de een na de andere 

bal werd óf naast geschoten óf door de keeper tegengehouden. Voor beide teams 

leidde dit dus tot een aantal missers, waardoor de druk nóg verder opliep om de 

eerstvolgende penalty te scoren. 

Uiteindelijk was het Michiel Aldenhoven uit 2Ac van FC HerrBrouwers die de penalty 

tóch binnen wist te schieten. Dit leidde uiteraard tot veel plezier bij het team en een 

prachtige beker. Na afloop werd er ter afsluiting nog een leuke teamfoto gemaakt, 

waarbij met trots de beker omhoog werd gehouden. Een geslaagde finale! 
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BLIJF VOORZICHTIG EN BLIJF GEZOND 
 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Alice Geerdink – conrector mavo – brugklas m/h 
Leonne Keulen – conrector h/v bovenbouw 
Nienke Nagelmaeker – conrector onderwijs en h/v onderbouw 
Lisette Verstegen – waarnemend rector 
 

 

 

Link naar jaaragenda: 
 

Jaaragenda - Elzendaalcollege 

 
 
 

 

https://www.elzendaalcollege.nl/ouders/jaaragenda-boxmeer

