
 

Sportclub Elistha 
 
Sportclub Elistha is de oudste voetbalvereniging van Elst 
Een club, meer dan 90 jaar jong, voor alle liefhebbers van voetbal. Het maakt niet uit hoeveel 
talent je hebt, het doel van Elistha is dat alle leden met plezier voetballen. 

Je voetbalt bij Elistha op het mooi in het buitengebied gelegen sportpark De Pas. 
Op het sportpark vind je twee speelvelden (waarvan één met kunstgras) en een trainingsveld 
(alle velden verlicht),  zes kleedkamers, massageruimte, een commissie- en een 
bestuurskamer, enkele bergingsruimten en natuurlijk een gezellige kantine. 
 
Vooral bij de jeugd groeien we op dit moment snel. 
 
Voor jongens en meisjes!!! 
Ze zijn er nog wel, de mensen die zeggen dat voetbal niets voor meisjes is. 
Maar ze raken steeds meer in de minderheid. Gelukkig maar. Het meisjesvoetbal zit in de lift. 
 
Bij Elistha  leer je voetballen 

 
Je kunt al met 5 jaar bij de kabouters starten. 
De kabouters trainen nog op een speelse wijze. Op verzoek van de ouders starten de trainingen 
pas na 18.00 uur, zodat er voor de meeste ouders voldoende tijd is om de jeugd te vergezellen. 
 
De overige teams trainen minimaal 1 keer in de week. 
Vanaf 10 jaar spelen de JO13-pupillen op een heel veld en geldt ook de buitenspelregel. 
De junioren beginnen bij 12 jaar. 
Voor de selectieteams neemt de prestatie nu een belangrijke plaats in naast het plezier in het 
voetbal. Voor de lagere recreatieve teams staat het plezier in het voetbal voorop. 
Het willen winnen is natuurlijk wel belangrijk, maar komt niet op de 1e plaats. 
  
Hulp van de ouders is onmisbaar 

 

Elistha is geen  crèche waar je de kinderen op zaterdagmorgen kunt achterlaten en aan het 
eind van de dag weer kunt ophalen. Van de ouders wordt verwacht dat ze zoveel mogelijk actief 
meehelpen. 
De ouders verzorgen het vervoer bij uitwedstrijden, ze wassen de shirtjes van het team en zijn 
natuurlijk enthousiaste maar vooral beschaafde supporters van het team van hun zoon of 
dochter. 
Een aantal ouders doet daarnaast gelukkig nog iets extra’s en is zelf trainer, leider, 
scheidsrechter of zelfs sponsor geworden. 
 
Wat voor sportspullen moet je allemaal kopen? 
Als je alleen traint en nog geen competitie speelt is een paar voetbalschoenen  vaak voldoende. 
Speel je ook competitie, dan is het over het algemeen zo dat een shirt (of soms meer) ter 
beschikking wordt gesteld. Vaak is er een sponsor bij het elftal/team die hier voor zorgt. 
Let wel: dat verschilt per team.. 
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