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BESTE SPORTVRIEND(INN)EN,

Hierbij het eerste “clubblad nieuwe stijl”.
Met de restyling van ons clubblad willen we ook op dit vlak 
een stap voorwaarts zetten. Naast een modernere opzet en 
indeling voor informatie, leuke stukjes en wedstrijdverslagen 
willen we ook onze adverteerders een mooier podium bieden.
De nieuwe vormgeving komt geheel belangeloos voor 
rekeningvanYourdentity,bureauvoorgrafischevormgeving
en reclame van Ernst Staal uit Elst, de vader van Milo (Elistha 
JO15-1) en Britt (JO9-2).  

Wij danken Ernst en de op zijn kantoor werkzame Wesley 
van Woudenberg, die veel aan de uitvoering in de praktijk 
heeft gedaan.

De competitie is alweer aan de gang.
Weliswaar zijn we een maand later gestart, maar toch staan 
er in dit blad alweer wedstrijdverslagen van drie teams.
Het eerste elftal speelt nu op zaterdag, dus nog even  aftasten. 
De start was wisselend zoals u in de verslagen kunt lezen.
Verder uitgebreid aandacht voor de mededelingen van het 
bestuur en andere relevante informatie.

Ik doe hierbij een oproep om ook het komende seizoen 
nieuws, wedstrijdverslagen en dergelijke door te geven.  Dit 
kan op clubblad@sc-elistha.nl

Wim Hendriks
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geef t  vorm aan zaken

Geeft óók vorm 
aan  clubbladen!

ADVIES CREATIE REALISATIE

Bel Ernst Staal voor een kennismaking 026 3010110,
of stuur een mailtje naar ernst@yourdentity.nl

www.yourdentity.nl

http://www.yourdentity.nl
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Omdat we als bestuur onze leden graag informeren 
over wat we zoal doen en gedaan hebben, zullen we 
in het clubblad periodiek aangeven wat bij ons speer
punten zijn (geweest). Als voorzitter ving ik geluid op 
dat dit voor een aantal leden niet  helder  genoeg is 
vaak. Wellicht niet altijd even leuk maar altijd in het 
belang van onze  geliefde club.

Kantine: In de kantine staat sinds kort een kassa. Ook komt er 
binnenkort een pinautomaat zodat ook betalingen per pin mogelijk 
gaan worden. Er gaat ook een oven komen zodat de “lekkere hap” 
nogverderkanwordenuitgebreidenhetnogfijnervertoevenis.

AVG: Er komt binnenkort een brief waarin we aan alle leden 
vragenofzeakkoordgaanmethetpublicerenvanfoto’sennaams-
gebruik. We willen jullie vragen dit eenmaal in te vullen. Daarna zal 
ieder jaar via het clubblad aangegeven worden of u akkoord gaat 
om het ingevulde formulier weer met een jaar te verlengen dan wel 
aan te passen (u kunt dan een nieuw formulier krijgen). Verder zal 
Reinder via het 12 stappenplan van de KNVB trachten om onze 
data AVG proof te krijgen. Hij is, als ledenadministrateur, de enige 
die ook in Sportlink kan en ook de persoonsdata nodig heeft om 
alles rondom spelersinfo te kunnen regelen. 

Begroting en penningmeester: Frank Wolven heeft aange-
geven om penningmeester te willen zijn als opvolger van Jurroen 
Cluitmans. Maar Jurroen blijft samen met Frank zorgdragen dat 
alles financieel top op een rijtje blijft. Super fijn dat Jurroen en
Frank dit min of meer samen doen. Frank is namens het dagelijks 
bestuur eindverantwoordelijk en heeft ook zitting in ons DB. Iedere 
maand zal Frank via een overzicht aangeven hoe we ervoor staan. 
Helaas zijn we nu in een situatie dat niet alles mogelijk is en dat we 
echt prioriteiten moeten stellen. 

Overleg wethouder Hol: Onlangs werd via diverse  media 
aangegeven dat Spero, en ook EMM, extra hulp (nog meer hulp) 
van de gemeente krijgen vanwege hogere kosten bij de  verbouwing. 
Dat leverde ook bij ons verbaasde blikken op. Wij hebben met 
een brief gereageerd en hebben op 16 oktober overleg  gehad met 
 wethouder Hol. De genoemde zaken zijn besproken. Het  overleg 
was constructief en er komen vervolggesprekken.

VANUIT HET  
DAGELIJKS BESTUUR
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Roken: Oktober staat ook wel bekend als STOPtober-maand. Op 
steeds meer plekken rondom sportvelden worden maatregelen 
getroffen om roken wat meer aan banden te leggen. Als dagelijks 
bestuur hebben we besloten om roken wel toe te staan, maar niet 
in ons gebouw (was al zo) en ook niet langs de velden. De borden 
(zie foto) zullen we aan het hek plaatsen en vanaf 1 januari 2019 
willen we dat roken alleen mag voor de hekken en op het terras. 
Op deze manier hebben ook onze spelers minder last van het 
 roken. Dus niet meer langs de lijn en tussen de velden. 

Vrijwilligers: Het heeft heel veel moeite gekost maar alle teams 
hebben nu trainers en leiders. Maar we blijven op zoek naar vrij-
willigers. Denk bijvoorbeeld aan onze Oud Papier ophalers. Daar 
hebben we echt nog meer hulp nodig. Het is maar 1 maandag-
avond in de maand.  Ook de zaterdagdienst kan nog steeds hulp 
gebruiken. Vaak komt het nu op dezelfde vrijwilligers neer. Dus wilt 
u ons helpen, stuur dan een mailtje. Op de website en in dit club-
blad staan de email adressen. Appen of bellen mag natuurlijk ook.

Rol voorzitter: Ik heb de rol als voorzitter ad interim aangeno-
men. Dat betekent nog steeds dat als er iemand binnen de club is 
die deze functie ambieert, hij of zij contact kan opnemen met mij. 
Op dit moment vervul ik als voorzitter a.i. en jeugdvoorzitter een 
dubbelrol. Gelukkig doe ik deze rol samen met Marco (als vice 
voorzitter) en het verdere dagelijkse bestuur. Alle beslissingen 
 nemen we samen als DB waar het bestuursbeslissingen aangaat.

Tot slot: Heb ik gezien hoe hard onze vrijwilligers werken. Het 
voert te ver om allerlei namen te noemen maar er is heel hard 
gewerkt om dit seizoen zo positief op te starten. Van technische 
commissie tot kantinediensten, van reparatie en onderhoud tot 
teams begeleiden en zaterdagdiensten draaien. Echt heel gewel-
dig om als dagelijks bestuur dit te zien en te mogen ondersteunen 
dan wel leiding aan geven. We werken er naar om de commissies 
zo autonoom mogelijk te krijgen. Financieel is nu niet veel moge-
lijk, maar daar hopen we in de toekomst een positieve verandering 
in te kunnen brengen. Oprechte dank voor al jullie steun!!

Namens het dagelijks bestuur,
Wilko Visser (voorzitter ad interim)
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ELLY MAAKT MOOIE DIAMANT PAINTING

Elly Holtrop heef een mooie Diamant Painting gemaakt van 
het logo van Elistha. Deze werd door haar man Hans op 27 
 augustus  aangeboden aan het bestuur. 

Het  kunstwerk heeft inmiddels een mooie plaats gekregen 
in de  bestuurskamer van SC Elistha.

Elly Bedankt!

ELLY HOLTROP

DATUM   TIJD   ACTIVITEIT 

30 November 2018 18:00 uur  Sinterklaasfeest jeugd 
30 November 2018 20:30 uur  Sinterklaasfeest senioren 
21 December 2018 20:00 uur  Kerstbingo 
03 Januari     2019 20.00 uur  Nieuwjaarsreceptie 

AGENDA FEESTDAGEN 
2018 / 2019 
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SC Elistha CLUB APP

Het is mogelijk je eigen favoriete team(s) toe te  voegen. Je 
ziet o.a. teaminformatie met trainings tijden, afgelastingen, 
uitslagen, verslagen, programma,  standen e.d.

Een leuke feature in de nieuwe app is dat je langs het veld direct 
verslag kunt doen van een wedstrijd, middels een foto, stukje tekst 
of het melden van een doelpunt. Zoek in de store op "Voetbalassist 
club app" en download de app. Zoek daarna Elistha op als club.

Download hier de app!
Android: https://tinyurl.com/lhdfx84

iOS: https://tinyurl.com/ybjmvz7b

Jaargang 43/366
November/December  2018

NIEUWS over  
SC Elistha 1

WEDSTIJD
VERSLAGEN 

LIDMAATSCHAP
Wordt ook lid!

ALLE INFORMATIE VAN 
JOUW FAVORIETE CLUB
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VITAAL SPORTPARK DE PAS:
ER GAAT NOGAL WAT GEBEUREN!

De afgelopen jaren is er door de werk groep Vitaal Sportpark, waar ik samen met 
Martin de Goey in deelnam, hard gewerkt om ons sportpark in de toekomst veel 
aantrekkelijker en vitaler voor alle inwoners van Elst en omstreken te maken.  

Alle deelnemende clubs van De Pas plus een aantal maatschappelijke instanties uit Elst 
hebben samen met de wethouders Ross en nu Hol  dit in gang gezet. Daaruit is een 
plan gemaakt  waarin clubs meer openheid naar elkaar krijgen, er sport en spelruimte 
komt  om ook zelf lekker te kunnen bewegen. Ook de watervoor-ziening wordt erin 
betrokken. Het plan vinden jullie helemaal uitgewerkt in de link onderaan. Daarin staat 
ook dat onze club in ieder geval weer een veld 3  krijgt (ook dankzij de inzet van Martin), 
zodat we ook weer meer ruimte krijgen om onze wedstrijden en trainingen optimaal te 
kunnen invullen. Maar we zijn er nog niet. Nu het plan op het punt staat uitgewerkt te 
worden, gaan we dit seizoen starten met 4 werkgroepen. Zie ook het voorstel van de 
Rens van Kleij, gangmaker van het project  “Vitaal Sport-park De Pas”: Voorgesteld is 
om Vitaal sportpark de Pas met een viertal werkgroepen nader uit te werken:

01. Spelen en sporten (oude veld 3 van 
ons (veld 7 Spero) met inrichten sport 
(running activiteiten) en spel voor een 
ieder.

02. Vijver (als speelattractie, vissen en 
een droomterras).

03. Werkpost (sportclubs en maatschap-
pelijke instanties naar elkaar toe laten 
groeien en gebruik maken van elkaar 
(bv.inzetvanmensendiebij‘DeDroom”
werken binnen ons sportpark)  en ook het  
cafetaria model hierin.

04. Toegang/routing (toegankelijkheid 
en veiligheid park vergroten).

Voor deze 4 werkgroepen zoek ik dus 
mensen die namens Elistha ideeën wil
len inbrengen en onze belangen willen 
behartigen in iedere werkgroep. Als u de 
PDF hebt doorgelezen en enthousiast 
bent geworden voor een van deze werk
groepen dan hoor ik dat heel graag! 

Per werkgroep zullen afspraken worden 
gemaakt over het aantal bijeenkomsten. 
Maar het is wel heel belangrijk en leuk dat 
we als club goed vertegenwoordigd zijn.
Dus heb je interesse om deel te nemen 
en wil je ons helpen met een nieuwe 
stap naar een mooie toekomst, dan hoor 
of lees ik dat heel graag (graag binnen 
twee weken omdat ik dan alles moet 
gaan doorgeven)! Je bent echt nodig!

Groetenalvasteenheelfijnnieuwseizoen
 gewenst vol plezier en successen!

We gaan ervoor!

Wilko Visser
Interim (jeugd-)voorzitter SC Elistha

Vitaal sportpark uitgewerkt vindt u hier:
https://tinyurl.com/y7rpuax8

Beste Elistha leden,

https://tinyurl.com/y7rpuax8
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LID WORDEN?
Van Sportclub Elistha lid worden is heel  simpel. 
Alle informatie staat op de website. Hier kunt 
u ook het aanmeldingsformulier downloa
den. Dit is overigens ook verkrijgbaar in de 
 ontvangstkamer op de Pas.

Link naar de website:
https://www.sc-elistha.nl/181/lid-worden/

Opzeggen van het lidmaatschap kan  uitsluitend 
schriftelijk bij de  ledenadministrateur.

Adres: 
SC Elistha Ledenadministratie, 
Postbus 111, 6660 AC Elst. 

Opzeggen van het lidmaatschap dient te geschieden voor 1 
mei voorafgaand aan het  nieuwe seizoen. Bij opzegging van 
het lidmaat schap  tijdens het seizoen is de  contributie voor het 
gehele  seizoen  verschuldigd.

Het komt nog vaak voor dat wijzigingen in 
 gegevens niet tijdig worden doorgegeven.

We verzoeken iedereen om wijzigingen in naam, adres, woon-
plaats of andere zaken die van belang zijn voor de ledenadmi-
nistratie en/of de  contributievaststelling direct en tijdig door te 
geven aan de Ledenadministrateur.

Adres Ledenadministrateur:
SC Elistha, Postbus 111, 6660 AE Elst.

OPZEGGEN

WIJZIGINGEN

https://www.sc-elistha.nl/181/lid-worden/
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LEDENSHOP
SC ELISTHA

Elistha heeft, in samenwerking met SNELDERS 
SPORT uit Elst, een ledenshop.

De ledenshop biedt leden van Elistha de mogelijkheid 
items uit de unieke clubcollectie aan te schaffen. Onder 
hetkopje‘Clubcollectie’zijnde(bedrukte)kledingstukken
tebestellendiespecifiekdoorElisthageselecteerdzijn.
Behalve onze eigen clubcollectie, biedt de Ledenshop 
ook de mogelijkheid overige items  te bestellen, onder 
‘Teamwear’en‘Accessoires’.

De aankopen die je in de Ledenshop doet, leveren direct 
voordeel op voor Elistha. Iedere bestelling draagt bij aan 
de bonus die Elistha van de kledingsponsor ontvangt. 
Zo maak je met een aankoop in de Ledenshop dus niet 
alleen jezelf of iemand anders blij, maar doe je ook iets 
goeds voor je club!

De Ledenshop is ingericht om het bestelproces van de 
clubcollectie voor zowel Snelders Sport, als Elistha en 
haar leden zo gemakkelijk en eenvoudig mogelijk te 
maken.                               

Levering van je bestelling vindt plaats via Snelders Sport. 
Als je een bestelling plaatst, kun je deze binnen enkele 
dagen daar ophalen. Daar wordt behalve de levering ook 
de eventuele bedrukking van je teamkleding verzorgd.

De ledenshop vindt je hier: 
https://clubs.deventrade.com/nl/sc-elistha/

https://clubs.deventrade.com/nl/sc-elistha/
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NIEUWE SHIRTS VOOR JO15-1

Elistha JO15-1 heeft nieuwe shirts. Deze zijn gesponsord 
door Snelders Sport uit Elst. De spelers poseerden trots in 
hun nieuwe tenue. De aansluitende, spannende, wedstrijd 
tegen Brakkenstein JO15-1 werd met 1-0 gewonnen. 
 

Richard Snelders bedankt!

https://www.snelderssport.nl/

SPONSOR BEDANKT!

https://www.snelderssport.nl/


 

 

 

Is meer dan alleen een laagje verf 
 
Schilderwerk      Houtrot renovatie 
Timmerwerk      Dubbele beglazing 
Wandafwerking     Spuiten damwandbeplating 
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De eerste resultaten zijn wisselend, maar wel is duidelijk dat er in deze 
competitie teams zitten die er boven uit steken en teams die duidelijk 
minder zijn. 

We moeten dus even afwachten hoe het seizoen gaat lopen. 

Jammer is dat er maar zo weinig teams zijn ingedeeld, met als gevolg 
dat er maar 18 competitie wedstrijden  gespeeld moeten worden. 

Het gevolg een lange winterpauze en regelmatig een vrije zaterdag.

Het verloop van de competitie kunt u volgen op:

https://www.sc-elistha.nl/1065/3252/competitie/

Datum Tijd Thuis Uit

3 nov 15.00 Elistha 1 Cito 1

10 nov 15.00 Juliana ‘31 1 Elistha 1

17 nov 15.00 Elistha 1 VCA 1

1 dec 15.00 Elistha 1 Oranje Blauw 1

8 dec 14.00 Kolping-Dynamo 1 Elistha 1

9 feb 15.00 Elistha 1 Quick 1888 1

16 feb 14.30 Alverna 1 Elistha 1

9 mrt 15.00 Elistha 1 Juliana ‘31 1

16 mrt 15.00 VCA 1 Elistha 1

6 apr 14.30 Oranje Blauw 1 Elistha 1

13 apr 15.00 Elistha 1 Kolping-Dynamo 1

11 mei 16.00 Cito 1 Elistha 1

18 mei 15.00 Elistha 1 DVE-Trajanus 1

25 mei 14.00 Woezik 1 Elistha 1

DIT SEIZOEN IS ELISTHA 1 GESTART MET  DEELNAME AAN 
DE  ZATERDAG COMPETITIE.

NIEUWS OVER 
SC ELISTHA 1

HET RESTERENDE COMPETITIEPROGRAMMA:

http://KNVB.nl
https://www.sc-elistha.nl/1096/team-informatie/
https://www.sc-elistha.nl/1096/team-informatie/
https://www.sc-elistha.nl/1096/team-informatie/
https://www.sc-elistha.nl/1096/team-informatie/
https://www.sc-elistha.nl/1096/team-informatie/
https://www.sc-elistha.nl/1096/team-informatie/
https://www.sc-elistha.nl/1096/team-informatie/
https://www.sc-elistha.nl/1096/team-informatie/
https://www.sc-elistha.nl/1096/team-informatie/
https://www.sc-elistha.nl/1096/team-informatie/
https://www.sc-elistha.nl/1096/team-informatie/
https://www.sc-elistha.nl/1096/team-informatie/
https://www.sc-elistha.nl/1096/team-informatie/
https://www.sc-elistha.nl/1096/team-informatie/
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WEDSTRIJDVERSLAG

Elistha moest in de derde wed-
strijd van het seizoen aantre-
den tegen DVE Trajanus uit Nij-
megen. 

Van te voren was al bekend dat 
het geen gemakkelijke wed-
strijd zou worden. Het team van 
de tegenstander nam vorig kaar 
nog als FC Keizerstad deel aan 
de competitie en kwam toen 
verdienstelijk uit in de derde 
klas. Na de fusie moest men 
terug naar de vierde klas. En 
inderdaad bleek de tegenstan-
der een ingespeeld en ervaren 
team te zijn. Maar de spelers 
van Elistha hebben door een 
goede inzet daar goed tegen 
gestreden. De uitslag was 4-0 
maar de oranje-witten hebben 
zeker ook kansen gehad op 
doelpunten.

Omdat het de ‘dag van de
scheidsrechters’ was, werd
scheids rechter Marcel Grisel  
bij het opgaan van het veld ont-
vangen door een erehaag van 
spelers. (Zie foto)  Direct na de 
start van de wedstrijd werd al 
duidelijk dat DVE T maar een 
bedoeling had, zo snal mogelijk 
een doelpunt maken. 

Ze waren fel op de bal en in de 
voorhoede een paar snelle spe-
lers. Maar Elistha zat er goed 
op en echte kansen kwamen 
er niet, vooral ook omdat onze 
keeper Stefan Polic, de gehe-
le wedstrijd,  in een bloedvorm 
verkeerde.

In de 2e minuut maakte  Jamiro 
Raja Boean een rush over 
rechts en greep naar de ham-
string en het leek erop dat hij 
geblesseerd was. Gelukkig viel 

DVE TRAJANUS 1 VS ELISTHA 1

ERVAREN EN GEROUTINEERD DVE TRAJANUS TE STERK 
VOOR ELISTHA 1



dit nog mee al zou het blessure 
leed in deze wedstrijd later wel 
toeslaan bij Elistha.

Nadat Rowan Leenders in de 5e 
minuut wegens buitenspel werd 
teruggefloten schoot hij in de
10e minuut een vrije trap (na een 
overtreding tegen Job Burgers) 
net over het doel.

Daar tussendoor vooral een 
paar gevaarlijke aanvallen van 
de tegenstander die gelukkig 
niets opleverden. In de 20e mi-
nuut de eerste blessure. Rowan 
Leenders moest van het veld 
met een zware enkelblessure. 
Hij werd vervangen door Levi 
Tutuarima. In de 22e minuut nog 
een gevaarlijk vrije trap voor 
DVE Trajanus vanaf links maar 
deze werd uitstekend gepareerd 
door Stefan Polic.

In de 23e minuut werd Michael 
Melsasail geblesseerd naar en 
stevige tackle. Ook hij moest ge-
blesseerd van het veld en werd 
vervangen door Kevin Tap.
Ik de 36e minuut een aanval van 
Elistha over rechts. De bal kam 
terecht bij Levi Tutuarima en 
deze schoot op het doel, maar 
de bal kwam hard tegen de paal. 
De terugspringende bal werd 
meteen naar voren gejast en de 
snelle midvoor kwam vrij voor 
Stefan en knalde beheerst de 

1-0 binnen. Ook Jessy van Nie-
kerk raakte geblesseerd maar 
ging nog door. In de resterende 
minuten tot de pauze werd het 
toch nog 3-0 na twee snelle uit-
vallen. Ruststand dus 3-0. Na de 
rust kwam Martijn Schuiling op 
het veld als vervanger voor  Jes-
sy van Niekerk.Elistha viel direct 
aan en dat resulteerde in een 
schot op de lat van Jamiro Raja 
Boean.
 
Het werd steeds meer een ge-
lijk opgaande strijd en Elistha 
viel meer aan tot in de 65e mi-
nuut ook Roy Budel van het veld 
moes met een hamstring blessu-
re. Hij mocht dus niet meer wor-
den vervangen, dus de rest van 
de wedstrijd met 10 man.

Maar de inzet en vechtlust was 
groot en dus hield Elistha goed 
stand en kreeg zelfs nog een 
paar kansjes, maar door te ge-
haast optreden leverden die 
geen resultaat op. Jammer!
In de 90e minuut kon DVE Traja-
nus nog een doelpunt maken en 
dus werd de eindstand 4-0.

Ondanks dat uitslag anders doet 
vermoeden was dit gewoon een 
zeer verdienstelijk resultaat van 
dit wel heel jonge Elistha team.
Scheidsrechter was de heer 
Marcel Grisel uit Nijmegen cijfer 
een 7.

20
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WEDSTRIJDVERSLAG

Elistha versloeg zaterdag in 4A 
de routiniers van Alverna met 
2-1. Ook nu moest Elistha, door 
vakantie en ziekte van spelers, 
weer met een ander team aan-
treden. Rowan Leenders, die 
normaal laatste man speelt, 
startte in de spits en Michael 
Melsasail ver-huisde van de 
voorhoede naar de laatste man 
positie. En ze deden het allebei 
goed op deze nieuwe posities. 
(beiden hebben hier in het ver-
leden succesvol gespeeld).

Elistha begon goed en Jamiro 
Raja Boean snelde op rechts 
langs zijn tegenstander maar 
kwam helaas met de bal over de 
achterlijn. Het spel ging op en 
neer en dan een foutje in onze 
achterhoede en in de vierde mi-
nuut kon de spits ongehinderd 
de 0-1 binnenschieten langs de 

vergeefs duikende Stefan Polic. 
Al weer een snelle achterstand 
en de supporters vreesden 
weer het ergste. Maar onze 
spelers rechtten de rug en 
vochten goed terug. 

De geroutineerde tegenstander 
werd met veel vechtlust bestre-
den. Rond de 20e minuut resul-
teerde dit in een mooie aanval 
en spits Rowan Leenders kon 
door het midden op de keeper 
aflopenenhijscoordebeheerst
in de rechter(van de kant van 
de keeper) onderhoek.

De grensrechter van Alverna 
vlagde enthousiast voor buiten-
spel, maar de scheidsrechter 
was zelf meegelopen en con-
stateerde dat het een goal was. 
Elistha ging steeds beter voet-
ballen en dit resulteerde niet 

ELISTHA TE STERK VOOR DE ROUTINIERS VAN ALVERNA

ELISTHA 1 VS ALVERNA 1
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echt in kansen. In de 25e minuut 
een gevaarlijk vrij trap van Alver-
na, maar Stefan redde goed. In 
de 40e minuut een kopbal van 
Rowan Leenders die net naast 
het doel ging. Ruststand dus 1-1.

In de 48e minuut dacht Rowan 
Leenders een goede kans te krij-
gen, maar de grensrechter van 
Alverna vlagde en de scheids-
rechter floot voor buitenspel.
In de 54e minuut nog een vrije 
trap van Alverna, hoog voor de 
goal, maar goed weggewerkt. In 
de 55e minuut werd Levi Tutua-
rima vervangen door Job Bur-
gers.  In de 62e minuut dachten 
we allemaal even aan de penal-
ty toen Rowan Leenders in het 
straf-schopgebied ten val kwam. 
De scheidsrechter floot niet en
ook was er geen ingrijpen van de 
VAR. 

In de 70e minuut werd er nog 
een mooie kans gemist door de 
oranjemannen, maar in de 75e 
minuut volgde een mooie aan-
val. De bal werd door het mid-
den geschoten en spits Rowan 
Leenders maakte een slim over-
stapje, waardoor zijn neef, Noa 
Hendriks, vrij kon inschieten. 2-1. 
Een paar minuten later een snel-
le uitval over rechts. De steeds 
gevaarlijk Jamiro Raja Boean 
werd net gestopt.
In de 76e minuut belandden de 

bal, na een corner van Alverna, 
tegen de paal. De tegenstan-der 
ging nu steeds meer drukken om 
de gelijkmaker te forceren. 

Maar juist in deze periode kon 
Michael Melsasail ongehinderd 
opdekeeperaflopen.Voorhem
normaal een klusje wat hij aan-
kan, maar juist nu mikte hij iets te 
hoog. Jammer want dan was de 
beslissing er geweest. Nu kreeg 
Alverna nog meer moed en bleef 
aandringen, zonder ove-rigens 
echt gevaarlijk te worden.
Rond de 80e minuut werd Jeri-
cho Tap vervangen door Kevin 
Bons en Noa Hendriks door Jes-
sy van Niekerk.

In de 85e minuut liet een speler 
van Alverna zich nog vallen in 
het strafschopgebied maar de 
scheidsrechter gaf geen penalty.
In blessuretijd (94e minuut) nog 
een gevaarlijk vrije trap voor Al-
verna op de rand van het 16 me-
ter gebied. Gelukkig werd de bal 
van richting veranderd en ging 
over. Eindstand dus 2-1.

De scheidsrechter was de heer 
DelsinkuitdeOoyenhijflootuit-
stekend. 

Pupil van de week was Hayden 
Damen uit de JO8-1. 
Na afloop kreeg hij uit handen 
van hoofdtrainer Gert van 
Haaren een vaantje van 
Elistha en een wedstrijdbal 
met de handtekeningen van 
spelers en staf.
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Elistha 1 speelde een rare 
wedstrijd tegen Woezik 1. 
Terwijl de wedstrijd eigenlijk 
heel normaal en sportief verliep 
besloot de scheidsrechter de 
wedstrijd toch te staken in de 71e 
minuut. De directe oorzaak was 
een aantal incidenten waar ik 
zo op terug kom. Elistha begon 
voorspoedig aan de wedstrijd.

Al in de 3e minuut een doelpunt 
van Kevin Bons. Dit werd 
echter ten onrechte afgekeurd 
wegens buitenspel. De bal 
werd naar voren gespeeld en 
inderdaad stond er een speler 
van Elistha buitenspel, maar 
deze nam niet aan het spel 
deel. Kevin kwam van achteren 
dus geen buitenspel, maar 
de grensrechter vlagde en de 
scheidrechter verbleef ergens 
op het middenveld en nam dit 
over. Elistha was in het begin 

gevaarlijker, maar Woezik 
kwam beter in het spel met 
een paar snelle aanvallers. Dit 
resulteerde in de 14e minuut 
in een vrije kans, maar onze 
keeper Stefan Polic redde 
goed. Maar in de 15e minuut 
een mooie combinatie over 
links resulteerde toch in de 0-1 
voor Woezik.

Het spel ging op en neer en 
in de 35e minuut kreeg Elistha 
eenvrijetrapopzo’n25meter
van het doel. Michael Melsasail 
nam plaats achter de bal en 
schoot hem keihard onder in de 
hoek: 1-1.

Dit was ook de ruststand.

Na de rust werden Kevin Bons 
en Levi Tutuarima gewisseld 
en Kevin Tap en Sylvano van 
den Brink kwamen er in. Beide 

SCHEIDSRECHTER STAAKT WEDSTRIJD NA AANTAL 
 INCIDENTEN.

ELISTHA 1 VS WOEZIK 1



teams kregen hun kansen en de 
wedstrijd bleef spannend.

In de 60e minuut een incident 
dat de hele wedstrijd zou veran-
deren. Een speler van  Woezik 
liep vrij op Stefan Polic af en 
de  laatste pakte de bal van zijn 
voet. De speler van Woezik zette 
even door en dus een discussie 
die al snel was opgelost.

Woezik-supporters riepen din-
gen in de richting van Stefan en 
hierop werd gereageerd vanuit 
de dug-out van SC Elistha. De 
trainer van Woezik dacht dat het 
tegen hem was gericht en storm-
de plotseling naar de dug-out van 
Elistha en nam een dreigende 
houding aan. De scheidsrechter 
had dit allemaal niet zo gezien 
en wilde verder spelen, maar de 
trainer van Woezik liep het veld 
in en ging met de scheidsrech-
ter in discussie. Deze wist niet 
wat er gebeurd was en kon dus 
ook geen maatregelen nemen. 
De trainer van Woezik bleef be-
zig. De scheidsrechter liep van 
het veld omdat hij zo niet verder 

 wilde, maar besloot toch weer 
verder te gaan. De scheidsrech-
ter zou later verklaren dat dit 
hem emotioneel nogal wat deed. 

De wedstrijd ging door tot in de 
70e minuut Kevin Tap hard onder-
uit werd gehaald. Voor velen een 
overtreding die een rode kaart 
waard was. Maar de scheids-
rechter beslist en deze gaf 
geel. Onze grens rechter  Johan 
kwam het veld in en voegde de 
scheids rechter toe dat hij rood 
had  moeten geven. De scheids-
rechter gaf toen een rode kaart, 
maar dan wel aan Johan en na-
tuurlijk weer discussie, maar ver-
der  gebeurde er niets en onze 
inval-grensrechter stond al klaar. 

De scheidsrechter liep weer 
van het veld, maar kwam nu 
niet meer terug. Hij staakte de 
 wedstrijd omdat hij op deze 
 manier niet verder wilde.

Later zei hij dat dit eigenlijk 
 allemaal het gevolg was van de 
situatie rond de 60e minuut.
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ALS JE DIER JE LIEF IS



Op donderdag 28 juni 2018 heeft onze  nieuwe ver-
zorgster Willy van  Helfteren het contract onder  tekend  
dat haar  verbindt aan onze club. 

Willy zal de verzorging van het eerste elftal op zich 
nemen, maar is  uiteraard ook in  overleg beschik-
baar voor  andere  elftallen. Willy zal op de  dinsdag- 
en  donderdagavond aanwezig zijn  alsmede op de 
 zaterdag.

NIEUWE VERZORGSTER 
WILLY VAN HELFTEREN

Namens Elistha wensen wij Willy 
veel succes!
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Via deze weg wil ik mij graag aan jullie voorstellen. 

Ik ben Frank Wolven en loop sinds het seizoen 2014/2015 bij 
de club. Mijn zoon Matthijs is sinds dat seizoen begonnen 
met voetballen bij de F pupillen. In 2015/2016 hebben ze mij 
gevraagd om een pupillen team te trainen/coachen.  Nu, 4 
seizoenen later, train ik nog steeds met veel plezier. Op dit 
moment is dit de JO12-2 als interim trainer.

Sinds 1 september dit jaar heb ik het penningmeesterschap 
van Jurroen overgenomen en zit ik ook in het dagelijks be-
stuur. Jurroen zal mij op een aantal vlakken op de achter-
grond nog assisteren. Verder ben ik woonachtig in Elst en 
werk ik bij MK Battery als operational manager. Tevens mag 
ikgraagfietseninmijnvrijetijdennatuurlijkvoetbalkijken.

Mocht je verder nog vragen hebben kan je mij altijd  aanspreken!
Je kunt mij ook bereiken via penningmeester@sc-elistha.nl

EVEN VOORSTELLEN 
Frank Wolven
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Met armgebaren geeft Saïd Alkurdu 
aan wat de voetballers moeten doen. 
De jonge spelers van Elistha begrijpen 
het. Ze zijn blij dat de Syriër hen traint.
De communicatie is nog wel een pro-
bleem. Zo lang is de vriendelijke en 
vaak lachende Alkurdu nog niet in 
Nederland. De taal spreekt hij amper. 
Vaak is tolk/begeleider Ahmad Abdul-
hadi in de buurt om te helpen. En an-
ders kan een van de Syrische spelers 
zijn bedoelingen wel uiteenzetten. Als 
die tenminste op tijd zijn. Want dat ge-
beurt niet altijd.

Duidelijk is wel dat voetbalvereniging 
Elistha uit Elst de integratie heeft 

omarmd. ,,Het gaat erom dat 
we elkaars cultuur begrij-

pen. Integratie vinden 
we belangrijk. Daar ma-
ken we ons hard voor”, 
zeggen voorzitter Wilko 

Visser en jeugdcoördina-
tor Renate Diks.Alle zes 
zonen van Alkurdu spe-
len bij de club. Dat geldt 

ook voor andere jonge 
voetballers uit het door 

oorlog geteisterde 
land. ,,Er spelen al 

jaren  Syrische 
 jongens bij 
ons. Meer 

 spelers 
zijn van 

 harte 
 welkom.”

   
   

    
    
    
    
    

    
    
   

Het is soms lastig om afspraken met 
deze voetballers te maken, geven 
 beiden aan. ,,Dan zeggen we dat ze op 
een bepaalde tijd worden verwacht en 
dan zie je ze niet. Later hoor je dat ze 
wel hadden willen komen. Of je geeft 
aan dat er na de wedstrijd wordt gedou-
cht. Dat is hier normaal. Maar dat moet 
je de jongens wel duidelijk  maken”, legt 
Visser uit.

Voor dit team van jongens onder 15 
jaar was geen trainer beschikbaar. Saïd 
 Alkurdu zag het wel zitten en gaf aan 
de spelers te willen trainen. ,,Hij was 
supertrots. We hadden geen idee of hij 
het allemaal goed begreep. Maar hij is 
zeer gemotiveerd”, zegt de voorzitter.

Hij had wel verwacht met deze oefen-
meester op een taalprobleem te 
 stuiten. Daarom is een tolk in de arm 
genomen, ook afkomstig uit Syrië. De 
trainer wordt geholpen door de club. 
,,We bieden hem een cursus van de 
KNVB aan.” Intussen legt Alkurdu op 
het veld de ballen klaar. Met zijn hand 
maakt hij het gebaar dat eerst een 
rondje moet worden gelopen. ,,Hoe-
veel rondjes?”, vraagt een speler. De 
trainer steekt een vinger op. Maar na 
de eerste  ronde volgt er toch nog een. 
Dan maakt de trainer duidelijk dat er 
een doel moet worden verplaatst voor 
een partijspel. Zonder dralen geven de 
spelers er gehoor aan.

Sam Peters, Nick  Jacobs en Trevin 
Teunissen (allen 14) zijn tevreden met 
Alkurdu. ,,Hij is aardig en het is goed dat 
hij ons probeert te helpen. We  steken 
er zeker wat van op. Al  begrijpen we 
 elkaar niet altijd. Laatst  vroegen we: 
‘Hoelangnog?’Antwoorddehij:‘Maan-
dagenwoensdag’.Wehebbennupas
één wedstrijd gespeeld. Maar wel met 
5-1 gewonnen van Overasseltse Boys.”

JE BENT GOED BEZIG!
SAID ALKURDU
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MOOIE OPKOMST KNVB TRAINERSCURSUS   

De trainerscursus voor jeugdtrainers bij onze club 
is prima verlopen tot nu toe. Maar liefst 17 trainers 
 hebben zich hiervoor bij onze club ingeschreven. 

Doel is om onze jeugd nog gerichter te kunnen opleiden. 
Daarvoor is ook een ontwikkelplan erbij betrokken dat 
door de KNVB wordt aan gestuurd, voorbereid is door het 
bestuur met o.a.. missie en visie en door het technisch 
kader van onze club wordt vormgegeven. 

Er zijn 4 bijeenkomsten en vanuit de praktijk wordt steeds 
gehandeld. Ook jeugdteams doen mee. Zo waren de 
 eerste keer de JO11-1 en JO12-1 erbij betrokken. 
Fred van Lent (cursusleider van de KNVB) was zeer 
 positief verrast dat we 17 deelnemers hebben. Angelique 
heeft als eenechte aanjager gezorgd dat het ook zo’n
succes kan worden. 

Ik ben benieuwd naar de vertaalslag van deze cursus 
naar onze jeugd toe. Ik vind het een pareltje erbij voor 
onze club dat dit zo goed wordt opgepakt. Top!! 

KNVB TRAINERSCURCUS 
Wilco Visser (jeugdvoorzitter)
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Achter de schermen bij voetbalclub Elistha werd hard ge-
werkt om de scheidsrechters in het zonnetje te zetten. Voor 
alle wedstrijden waar teams van Elistha bij betrokken waren 
in de weekenden van 6 en 13 oktober, werd een presentje 
door de aanvoerders van betreffende teams overhandigd 
aan de scheidsrechter. Dit in het kader van de “DAG VAN DE 
SCHEIDSRECHTER”.

“Wij vinden het belangrijk dat er respect is voor de scheids-
rechter in en om het veld”, zegt voorzitter Wilko Visser: “Ook 
voor de scheidsrechters is het een vrijwillige zaterdag waar 
veel plezier aan beleefd moet worden!”. 
Deze ludieke actie is bedacht door de coördinatoren van  Elistha, 
Miranda Koeslag, Renate Diks en Pascalle  Overeem. Zij heb-
ben hard gewerkt om de jeugdscheidsrechters op  zaterdag 
van een ‘fantastisch’ presentje te voorzien (in de vorm van
een flesje sinasmet kaartje) endeoverige scheidsrechters
 “gouden munten” omdat ze goud waard zijn. De  presentjes 
werden thuis en ook bij uitwedstrijden uitgereikt.

De KNVB heeft laten weten deze ludieke acties graag te 
 steunen en heeft alle clubs in Nederland via de mail op de 
hoogte gebracht van deze dag van de scheidsrechter.

VRIJWILLIGERS ACTIE!
DAG VAN DE SCHEIDSRECHTER

SC ELISTHA HEEFT DE SCHEIDSRECHTERS IN HET 
ZONNETJE GEZET!



SINTERKLAAS

AVOND
VOOR DE SENIOREN

Na  het  daverende  succes van  afgelopen 

jaar  willen we ook dit jaar graag een 

vervolg  geven aan een  legendarische 

 sinterklaasavond voor de senioren! 

VRIJDAG 30 - 11 - 2018
 

Aanvang 20:30 uur 

Ook dit jaar zullen we weer  lootjes  trekken, je koopt 

voor vijf euro een cadeautje, een  gedicht schrijven mag 

maar is geen  verplichting! 

Aanmelden voor 09112018 bij Pascalle Overeem.  

Lootjes staan vanaf 12112018 weer  achter de bar! 

 
Laten we er met zijn alle een leuke avond van maken en 

wie weet heeft  sinterklaas dit jaar wel tijd om te  komen!
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De eerste krachtmeting in de beker was 
tegen het sterker geachte ESA. Een 
fysiek sterkere tegenstander met ook 
behoorlijk wat voetbal in de ploeg. 

De JO13-1 begon wat twijfelachtig, maar 
pakte de draad snel op in de eerste 
helft. Met een sterk blok achterin (Silvio 
/ Owen) en goede backs op de zijkanten 
(Bas en Twan) legden we de basis voor 
een voorsprong. Onze middenvelders 
Borre en Mauro speelden alert onder 
aanvoering van onze aanvoerder Tygo 
en voorin hadden we veel snelheid op de 
zijkanten met Gio en Tim en Ahsraf die er 
tussendoor rommelde in de spits. 
Silvio speelde in balbezit veelvuldig 
ook voor zijn verdediging en dat was 
niet zonder succes. Met twee rake 
afstandsschoten zette hij ons op het juiste 
spoor. En na een overtreding op Tim nam 
hij een strakke vrije trap vanaf de zijkant 
die keurig door Gio werd binnen geknikt. 
ESA begon tegen het einde van de 
tweede helft sterker te worden en drong 
ons in de laatste 5 minuten terug. 

Zonder schade haalden we echter de 
rust. Na rust was de 0-3 comfortabele 
voorsprong snel verdwenen. Bijna vanaf 
de aftrap werd de sterke ESA spits 
bediend en die scoorde de 1-3. Vijf 
minuten later lag ook de 2-3 in het netje 
uit een identieke situatie. Even wankelden 
we, maar op karakter knokten we ons 
terug. Bas had goed op Silvio gelet en 
schoot op vergelijkbare wijze de bal over 
de keeper, 2-4! 

Dat was de beslissing. ESA drong nog 
wel aan, maar Silvio had de boel goed 
op orde achterin. Vlak voor tijd viel zelfs 
de 2-5! Borre veroverde de bal en paste 
goed in op de zijkant waar Tim stond, 
broer Cas was inmiddels gestart en werd 
keurig bediend. Cas schoot de bal hard en 
hoog tegen de touwen. Voor een aantal 
een wedstrijd die op het tandvlees werd 
uitgespeeld, maar een keurig resultaat 
in deze eerste wedstrijd. Trotse trainers, 
zowel op het vertoonde spel als op de 
getoonde inzet!

ESA JO13-2G VS ELISTHA JO13-1

EFFECTIEVE EERSTE HELFT LEVERT EERSTE WINST OP TEGEN ESA!
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De JO13-1 heeft een voorschot genomen 
op plaatsing voor de volgende bekerronde 
door Excelsior met 3-2 te verslaan. In 
deze wedstrijd toonden de boys diverse 
gezichten. Een zwak begin tegen de 
fysiek sterkere Zettenaren leverde 
problemen op. We kwamen de eerste 10 
minuten nauwelijks aan voetballen toe. 

En toch pakten we een snelle voorsprong. 
Een diepe bal via links op de vandaag 
sterk opererende Cas leverde direct een 
goal op. Op snelheid er voorbij en keurig 
afgerond alleen voor de keeper. Maar 
Excelsior verdiende de gelijkmaker en 
schoot deze ook binnen uit een corner. 
We noteerden deze goal pas in de 8e 
minuut. Elistha kreeg wat meer grip op de 
wedstrijd en scoorde in de 15e minuut uit 
een corner. Cas wilde een halve omhaal 
maken, deed dit ook, maar de bal miste 
richting. Bas stond precies op de goede 
plek en knikte de onbedoelde voorzet 
tegen de touwen. In het vervolg van de 
eerste helft hadden we meer afstand 
moeten nemen. De dreiging via links 
bleef aanwezig, enkele goede voorzetten 
werden afgeleverd, maar we kregen er de 
bal niet in. Twan die via rechts een bijna 
niet te missen kans gaf op Gio en twee 

ballen die op het houtwerk belanden. 

Intussen was het wel opletten geblazen 
aangezien Excelsior natuurlijk ook bleef 
loeren op een doelpuntje. In de tweede 
helft was er ogenschijnlijk niets aan de 
hand. Zeker niet toen Cas na 10 minuten 
de 3-1 tegen het net schoot. We gingen 
echter steeds minder goed voetballen en 
hielden de bal niet meer in de ploeg, iets 
wat tot drie-kwart wedstrijd best goed 
lukte. 

Excelsior ging opportunistischer spelen, 
schoof een mannetje door en veroor-
zaakte af en toe behoorlijke paniek. Te 
nonchalant met uitverdedigen en  te veel 
in 1 tegen 1 situaties terecht komen, dat 
kon niet goed gaan. Ging het ook niet, 
uiteindelijk plofte een afstandsschot over 
Teun tegen de touwen. Daarvoor had 
Teun al een keer redden opgetreden 
 tegen de doorgebroken Excelsior spits. 
Met kunst en vliegwerk kregen we de 
overwinning over de streep zonder afge-
straft te worden voor de kansenmisserij 
in de eerste helft vooral. Een wedstrijd 
van twee gezichten, aanvallen soms heel 
goed, verdedigend soms heel kwetsbaar. 
Op naar volgende week! 

ELISTHA JO13-1 VS EXCELSIOR JO13-1

ELISTHA JO13-1 WINT EINDELIJK TEGEN EXCELSIOR ZETTEN!
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Met 6 punten na 2 wedstrijden stonden 
we al met een half been in de volgende 
ronde. Tegen VDZ voldeed een gelijkspel, 
maar na 60 minuten voetbal stond er een 
3-0 overwinning op het bord. Deze stand 
was al met de rust bereikt. 

De eerste 15 minuten waren de beste 
van deze wedstrijd. De eerste goal via na 
een mooie aanval. Silvio stuurde Twan in 
de diepte en die bereikte met een snelle 
voorzet Ashraf bij de eerste paal die attent 
binnen tikte. Bij de 2e goal halverwege 
de eerste helft was het weer Ashraf die 
afronde na een sublieme actie van Tygo. 

Daarna werd het allemaal een beetje 
minder. Slordig aan de bal, en veel ballen 
in de drukte spelen. Veld werd te klein 
gehouden om echt tot goede aanvallen 
te komen. Cas had nog de 3-0 op zijn 
schoen, maar schoot rakelings naast. 
VDZ werd steeds brutaler en was dicht 

bij een goal. Silvio redde op de lijn. Vlak 
voor rust schoot Silvio het duel in het slot 
met een droge knal van afstand. 3 x was 
dit keer echt scheepsrecht. Het duel bleef 
ook in het slot. 

VDZ bleef hard werken, maar kon nau-
welijks gevaarlijk worden. 2 spaarzame 
momenten, daar moesten we het mee 
doen in de tweede helft. Een mooie aan-
val met Twan als eindstation, maar Twan 
kreeg de bal helaas niet op doel. Een 
mooie aanval via Twan en Gio eindigde 
bij Ashraf, maar die kon zijn hattrick niet 
volmaken. 

Door naar de volgende ronde en volgende 
week beginnen we aan het echte werk, 
de competitie! We zijn er klaar voor lijkt 
het!

ELISTHA JO13-1 VS VDZ JO13-2

PLICHTMATIGE OVERWINNING JO13-1 TEGEN VDZ
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Tijdens de eerste competitiewedstrijd 
gingen de jongens, zonder de helaas 
geblesseerde Twan G, fris van start. 
Een goede voorbereiding waarin alle 
bekerwedstrijden gewonnen werden gaf 
het vertrouwen dat we nodig hadden. 

Al in de 3e minuut scoorden we uit 
een scrimmage de 0-1. Na een drietal 
pogingen wist Ashraf het net te vinden. In 
de 9e minuut liep Gio, die vlak daarvoor 
al een grote kans had, goed door op de 
keeper, die schrok daar zo van dat Gio 
de bal makkelijk binenn kon tikken. Er 
volgde nog een paar mooie aanvallen, 
vooral over links kwamen we een paar 
keer goed door en de druk naar voren 
bleek Rheden teveel te zijn. 

Silvo liet zijn specialiteit maar weer eens 
zien en schoot de bal van afstand in de 
hoek: 0-3. 5 minuten voor rust schoot 
Twan H een vrije trap vanaf de zijkant 
schitterend binnen. Even daarvoor was 
Tim op onregelmentaire wijze hard 
gestuit door een Rheden verdediger. 
De veel voor zijn verdediging spelende 
Silvio stelde nog voor rust Gio in staat 

om ook de 0-5 binnen te schieten. Bij het 
scheiden van de markt hadden we nog 1 
slippertje acherin te verwerken. Dit leidde 
direct tot een tegentreffer. 1-5 ruststand, 
tegenstander op de knieen, alle kans op 
een monsterscore.. Maar dan moet je wel 
door voetballen... En dat ontbrak volledig 
in de 2e helft. 

Geen kansen meer, geen goede aanval-
len meer, de motor haperde en stotterde 
aan alle kanten vanaf het begin van de 2e 
helft. Alle scherpte in het team,  niemand 
uitgezonderd, was verdwenen. En Rhe-
den wilde nog wel. Zij schoten er nog 2 
binnen en even leek het nog spannend te 
worden, maar ze waren simpelweg niet 
goed genoeg om ons echt pijn te doen.
Eindstand 3-5. 

Een helft om heel snel te vergeten en 
komende week vooral hard trainen om 
zaterdag te proberen de hele wedstrijd 
een goed niveau te halen.

RHEDEN JO 13-1 VS ELISTHA JO13-1

GEDAANTEVERWISSELING IN DE RUST VOOR JO13-1 TEGEN RHEDEN
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In deze oefenwedstrijd tegen een op 
papier zware tegenstander haalden onze 
jongens een uitstekend niveau. Helaas 
zonder de geblesseerden Owen en Twan 
G. begonnen de 12 strijders aan de 
match. En we moeten direct aan de bak. 
De tegenstander uit Westervoort was 
fysiek sterk en hanteerde een Engels kick 
& rush systeem. Dit werd echter keurig 
opgevangen en met veel vertrouwen 
werd er onder de druk uit gevoetbald.
Silvio leidde de verdediging zoals alleen 
hij dan kan. Slot op de deur en voetballend 
veel inbreng. 

Op het middenveld hadden we de eerste 
helft 3 klasbakken met Twan, Tygo en Cas 
staan en werden er veel duels gewonnen 
en voorin wordt onze Syrische verrassing 
met de week beter. In de 5e minuut hadden 
we al op voorsprong kunnen staan. Een 
terechte penalty werd gegeven nadat Tim 
onderuit was gehaald. Silvio miste de 
penalty helaas. Tegen de rust namen we 
brutaal een voorsprong. Cas kreeg de bal 
op een metertje of 20 van de goal en zag 
de keeper ver voor de goal staan. Zijn 
schot was net hard en hoog genoeg om 
de keeper te verschalken. In de tweede 

helft lieten we zien dat we dus toch een 
goede 2e helft kunnen spelen. Dit keer 
zakte de tegenstander in, of was dat 
onze verdienste? Feit was dat we vrolijk 
bleven combineren. Goede aanvallen 
via de zijkanten met voorzetten van 
Cas en Borre resulteerden eindelijk ook 
in doelpunten. Gio tikte een prachtige 
voorzet van Borre schitterend binnen, 
een goal uit het boekje via de vleugels. 
Vlak daarna weer Borre die nu vanaf het 
middenveld een prachtige dieptepass op 
Gio in de voeten had. Die hoefde de bal 
alleen nog langs de keeper te tikken voor 
de 3-0. Inmiddels was Tim weer binnen 
de lijnen gekomen als rechtsbuiten. Hij 
speelde de bal prima in de diepte op broer 
Cas die vervolgens het balletje panklaar 
op het hoofd van de doorgelopen Tim 
legde: 4-0. Na een stuk of 8 voorzetten 
afgeleverd te hebben besloot Cas vlak 
voor de tijd na er weer vandoor gegaan 
te zijn zelf op het doel te schieten. Met 
een mooie knal in de bovenhoek was dit 
het slotakkoord: 5-0. 

Een afgetekende overwinning met veel 
strijd en goed voetbal. Tevreden trainers 
langs de lijn dus! 

ELISTHA JO13-1 VS AVW’66 JO13-1

JO13-1 SPEELT GOEDE POT IN OEFENWEDSTRIJD TEGEN EERSTE KLASSER
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In de vroege ochtendwedstrijd (8:30 uur) 
waren onze boys snel klaar. Zonder de 
ongelukkige Twan door een ongelukje 
op de fiets en de geblesseerde Ashraf
begonnen we goed aan de wedstrijd. 
Twan werd uitstekend vervangen door 
Milo van de JO12-1. Met de vertrouwde 
4-3-3 opstelling zetten we de jonge 
OBW ploeg direct onder druk. Gio had 
vandaag de rol van scherpschutter op 
zich genomen. Zowel in de 1e als in de 
4e strafte hij een fout in de verdediging 
genadeloos af. In de 15e minuut soleerde 
Silvio richting doel en schoot de bal 
bekeken binnen met links: 0-3. 

Elistha bleef veel dreiging houden via 
aanvallen vooral over rechts waar Milo 
een paar goede acties in huis had. OBW 
was af en toe ook dreigend, maar achterin 
bleven we overeind door snelheid en 
kracht van onze verdediging. In de 22e 
minuut schoot Gio zijn derde raak voor 
een loepzuivere hattrick. Wederom strafte 
hij daar verkeerd uitverdedigen mee af.

Na rust was de honger wat gestild. Wat 
omzettingen om spelers ook op andere 
posities uit te proberen leidde soms tot 
wat onrustig spel. Mauro vond nog het net 
uit buitenspel positie, jammer, zat er mooi 
in. OBW scoorde de 1-4 uit een prima 
individuele actie van de linkerspits en de 
spits van OBW schoot nog een keer via 
de lat over. Silvio schoot uiteindelijk van 
afstand het duel in slot voor de eindstand 
1-5. 
Tussendoor nog een paar mooie 
dingen gezien. Borre met een prachtige 
steekpass op Gio die meer verdiend had. 
Twan Gesink die eindelijk weer een helft 
zonder pijn kon spelen en Tim die met 
een Fifa actie de bal terug veroverde en 
zijn broer direct diep speelden. Een wat 
mindere tweede helft al  met al, maar 
zeker geen grote terugval zoals in eerdere 
wedstrijden. 

Volgende week waarschijnlijk een 
zwaardere tegenstander, dan thuis tegen 
de Bataven! 

OBW JO13-1 VS ELISTHA JO13-1

JO13-1 STRAFT FOUTEN OBW GENADELOOS AF EN WINT 
MAKKELIJK IN ZEVENAAR
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In deze stevige pot gingen beide nog 
ongeslagen teams voor de overwinning. 
De geblesseerde Teun werd in de goal 
prima vervangen door Jelte uit de JO12-
1. Onze ploeg leek in het eerste half uur 
enigszins geïntimideerd door de fysieke 
kracht van de tegenstander. We vergaten 
te voetballen om zo onder de druk uit 
te komen. Bataven wilde het duel met 
lange ballen naar voren snel beslissen, 
maar met kunst en vliegwerk hielden we 
stand. Enigszins tegen de verhouding in 
kwamen we toch op een 1-0 voorsprong. 
Cas bracht een afgeslagen corner 
scherp richting doel. Daar stond Bas 
buitenspel, Ashraf echter niet en die 
kopte de bal keurig binnen. Protesten 
van de gasten voor buitenspel, maar de 
scheidsrechter stond keurig op 1 lijn en 
had de situatie goed kunnen beoordelen. 
Lang konden we echter niet genieten van 
de voorsprong. Uit een aanval schoot de 
beste speler van de Bataven de bal hard 
over Jelte in de korte hoek. 1-1. Tot aan 
de rust konden we vooral tegenhouden 
alhoewel het spel meer en meer in 
evenwicht kwam. 

In de tweede helft gooiden de jongens 
de schroom van zich af. De opdracht 
was helder. Wij spelen thuis en willen 
de 3 punten in Elst houden. Fysiek werd 
er meer gewicht in de strijd gegooid en 

daarmee leverde ons dat meer balbezit 
op. En voetballen dat kunnen onze boys. 
Daar waar de tegenstander zich vooral 
druk maakte om alle randzaken focusten 
onze boys zich op het voetbal. 
We creëerden een mooi overwicht met 
voetbal van achteruit door Silvio en de 
onvermoeibare middenvelders Bas, 
Twan, Teun en Tygo. Twan onderschepte 
een aanval van de Bataven en stuurde 
direct Gio in de diepte. Gio die in de 
tweede helft met Ashraf een continue 
plaag voor de Gendtse verdediging was 
kwam zijn man voorbij. Zijn voorzet was 
goed, de keeper zat er net aan voordat 
Tim dacht weer met de kop te kunnen 
scoren. Zijn kopbal belandde nu voor de 
voeten van Ashraf die het laatste zetje gaf. 
2-1! We bleven daarna geconcentreerd 
spelen en uit een prachtige combinatie 
tussen Cas, Gio en Twan volgende weer 
een doelkans. Cas gooide zijn ziel en 
zaligheid in om de bal op goal te kunnen 
krijgen. Maar de kop grotere laatste man 
was net op tijd om nader onheil voor 
de gasten te voorkomen. Vlak daarna 
bediende Twan met een mooie steekpass 
Gio en dit keer was hij iedereen te snel 
af en schoot de bal beheerst in de verre 
hoek. Een 3-1 uitslag was de uiteindelijk 
verdiende uitslag na een tweede helft 
waarin Elistha met voetbalkwaliteiten de 
wedstrijd naar zich toe trok.  

ELISTHA JO13-1 VS DE BATAVEN JO13-1
JO13-1 TREKT FYSIEKE POT UITEINDELIJK VOETBALLEND OVER DE STREEP
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De eerste bekerwedstrijd van het nieuwe seizoen was 
een ogenschijnlijk makkelijke prooi voor de JO15-1. Van 
de tegenstander was niets te vrezen en nadat de eerste 
goal was gevallen liep Elistha eenvoudig uit naar een 
ruime zege. In de 2e helft met zeer acceptabel veldspel. 
De eerste drie doelpunten waren om van te smullen. 

 Niek Stevens (kopbal)  28’
 Assist: Mila Hendriks
 

 Mila Hendriks (schot)  42’
 Assist: Milo Staal

 Kay van Drempt (schot) 45’
 Assist: Nick Cornelissen

 Mila Hendriks (schot)  53’
 Assist: Kay van Drempt

 Kay van Drempt (penalty) 54’

OVERTUIGENDE START VAN JO15-1!

ACHILLES’29 JO15-2 VS ELISTHA JO15-1
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Binnen 20 seconden was het deze wedstrijd al raak en 
was er de conclusie dat het vandaag geen wedstrijd 
zou gaan worden. Toch voor rust ook door het goede 
spel van Elistha. Na de rust, met een 8-1 stand bereikt, 
een moeilijker verhaal. 

Unitas met een realistische tactiek en ons team met 
moeite om de verdediging kapot te spelen. Laag 
baltempo en slordig in de passing, maar dat is dan weer 
een mooi ontwikkeling voor deze week op de trainingen. 

Doelpuntenmakers:

Mila Hendriks  (intikker)  Assist: Jesper Jansen
Niek Stevens  (intikker)  Assist: Sem Gerrits
Mila Hendriks  (intikker) Assist: Jesper Jansen
Kay van Drempt  (schot)  Assist: Sem Gerrits
Nathan Usmany  (schot)  Assist: Mila Hendriks
Kay van Drempt  (intikker)  Assist: Milo Staal
Milo Staal  (schot)  Assist: Sem Gerrits
Kay van Drempt  (schot)  Assist: Milo Staal
Mila Hendriks  (schot)  Assist: Niek Stevens
Sem Gerrits   (intikker)  Assist: Jesper Jansen

ELISTHA JO15-1 VS UNITAS JO15-1

JO15-1 HEEFT GEEN KIND AAN UNITAS!
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WEDSTRIJDVERSLAG
ELISTHA JO15-1 VS SC MILLINGEN JO15-2

Na drie bekerwedstrijden is gebleken dat de C1 niets in de derde 
klasse te leren heeft. Want drie wedstrijden leverde drie simpele 
overwinningen op. Wedstrijden die niet leuk waren voor Elistha 
maar zeker ook niet voor de tegenstanders. Dus na wedstrijd 
twee hebben we de KNVB bereid gevonden om de indeling om te 
gooien en ons richting tweede klasse te sturen. Waar we vandaag 
Millingen C2 als tegenstander hadden hebben we volgende week 
een uitwedstrijd in Millingen tegen de C1 op het programma staan. 
We gaan er helemaal vanuit dat we dan de handen meer dan vol 
hebben. 
De doelpuntenmakers staan op 

https://www.sc-elistha.nl/113/27996/laatste-uitslagen/wedstrijd-
details/?tab=3

PROMOTIE VOOR JO15-1 NOG VOOR DE COMPETITIE 
VAN START GAAT
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WEDSTRIJDVERSLAG
SC MILLINGEN JO15-1 VS ELISTHA JO15-1

Na 3 wedstrijden in de derde klasse, die 
alle drie eenvoudig werden gewonnen, nu 
een start in de competitie (2e) Duidelijk 
een ander niveau, snellere tegenstanders, 
fysiek betere tegenstanders die ook zelf 
én als team beter kunnen voetballen. 

Elistha JO15-1 moest hier duidelijk 
aan wennen. Het tempo van handelen, 
beslissingen nemen in balbezit, het 
gaat/moet allemaal een stuk sneller. En 
daar was nog niet iedereen aan gewend 
bleek in deze wedstrijd. Millingen was 
gretiger, agressiever en was daardoor 
de bovenliggende partij. Elistha kwam 
niet aan aanvallen toe, daarvoor was 
er te weinig beweging en de opbouw te 
wijfelend. Het was dan ook totaak tegen 
de verhoudingen op het veld in dat 

Elistha toch op voorsprong kwam. Het 
was eigenlijk de eerste mooie aanval van 
Elistha, met daarin voldoende beweging 
rond de bal. Sem die Jesper inspeelde, 
die op zijn beurt bediende de diepgaande 
Kay en de voorzet op de in beweging zijn 

Mila. Mila schoot beheerst en koelbloedig 
binnen. Na rust al snel een tegenvaller, 
slecht dekken leverde de gelijkmaker 
op. Onnodig maar wel een verdiende 
treffer voor de thuisploeg, die gewoon 
liet zien graag te winnen. Elistha kreeg 
de felheid maar niet in de ploeg. Er werd 
wel keihard gewerkt maar de power en 
overtuiging ontbrak om ook aanspraak te 
mogen maken op een resultaat. Nadat we 
achter waren gekomen probeerden we 
nog met wat omzettingen het tij te keren 
en Jesper en Mila kwamen nog dicht 
bij de gelijkmaker. Een gelijkmaker die 
de verhoudingen geen eer aan zouden 
hebben gedaan.

Welkom in de 2e klasse!  

C1 MOET WENNEN AAN HET HOGERE NIVEAU
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Tegen het combinatieteam uit Ooij/Leuth is het de jongens 
onder 15 niet gelukt om de punten thuis te houden. In een 
gelijkwaardige wedstrijd was het een onoplettendheid die 
ons de das omdeed. 

Er was deze zaterdag weinig te doen voor de keepers, 
Elistha probeerde het spel te maken en SVO loerde op de 
uitval met snelle spelers in de voorhoede. Voor alle twee de 
teams was dat veel gevraagd deze zaterdag. Veelal speelde 
het spel zich af tussen de 2 zestienmeter gebieden.

Een verre ingooi waarbij de blik op de bal gericht was i.p.v. 
op de lopende man leverde de bezoekers, wat naar later 
bleek, een winnend doelpunt op.

Na rust eenzelfde spelbeeld maar wel meer gevaar voor de 
goals. Elistha kreeg de bal niet langs de prima keepster en 
SVO kreeg een penalty niet langs onze prima keeper Ayte. 
Het bleef dus lang spannend en Elistha had een puntje 
verdiend maar kreeg de bal er niet in.

De eerste punten gaan we dus volgende week proberen te 
halen in Andelst. 

C1 NOG PUNTLOOS NA 2 WEDSTRIJDEN

ELISTHA JO15-1 VS SVO VVLK JO15-1
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Weer een verloren wedstrijd voor Elistha 
C1, ditmaal een onnodige nederlaag.
 
De eerste 10 minuten een prima spelend 
Elistha, SVHA kwam niet onder de druk 
uit. Elistha combineerde er lustig op los 
en de thuisploeg kon alleen maar ballen 
naar voren schieten. Het leverde Elistha 
wel wat kansen op maar helaas geen 
doelpunten. Na de openingsfase werden 
we wat slordiger, meer onnodig balverlies 
en het spel liep niet meer zo vloeiend. 

En bij de eerste aanval van SVHA legde 
de scheidsrechter (heel goedkoop) de 
bal op de stip. De 1-0 achterstand hakte 
er mentaal flink in want het spel werd
almaar onzorgvuldiger. Het tempo was 
weg, de ballen gingen weer terug ipv 
vooruit. Elistha was echter in deze fase 
ook beter dan de povere tegenstander. 
Bij de 2e goal van Herveld ging balverlies 
van Elistha vooraf, de spits schoot de bal 
van afstand in het doel, een mooie goal 
endeverhoudingenstondenflinkopde
kop. Nog voor rust kreeg Elistha kansen 

om terug te komen in de wedstrijd, het 
vizier stond echter niet op scherp. Net 
voor de thee toch weer hoop, een bal 
achter de verdediging, Sem legt keurig af 
op Niek die 2 pogingen nodig heeft om 
de bal binnen te schieten. 2-1 met rust, 
tijd om de boel op te peppen.

Na rust direct een grote kans voor Sem, 
alleen voor de keeper raakt hij echter de 
paal en de kans op een snelle gelijkmaker 
is verkeken. Wel een teken dat het tegen 
deze tegenstander echt wel kan, dus 
moed.

Het veldspel echter blijft zonder ver-
trouwen, het lef, de drive, er mist iets in 
het team. Als dan de thuisploeg vanuit 
een prachtig ingestudeerde corner de 3-1 
tegen de touwen schiet is de wedstrijd 
gespeeld. Wat nog volgt is een matige 
pot voetbal waarbij Elistha wel tracht aan 
te dringen maar de echte klasse mist 
om het de tegenstander lastig genoeg te 
maken. De keeper van SVHA wordt in het 
restant nauwelijks op de proef gesteld. 

ZELFVERTROUWEN BROOS BIJ JO15-1

SVHA JO15-1VS ELISTHA JO15-1

47



WEDSTRIJDVERSLAG

Een overwinning tegen het goed gestarte 
Brakkenstein. De gasten uit Nijmegen 
hadden 7 punten gehaald uit de eerste 
3 wedstrijden, wij stonden nog op 0. Dus 
wat te verwachten, wij zitten immers 
niet in onze beste fase. Voor rust een 
redelijk goed spelende ploeg op bezoek, 
balbezitpercentages van die eerste fase 
in de wedstrijd zouden waarschijnlijk laten 
zien dat Brakkenstein de bovenliggende 
partij was. 

Maar Elistha gaf niet veel weg, wat schoten 
van afstand, verder waren de zaakjes 
redelijk op orde. Zelf tot kansen komen 
deden we echter ook niet, daarvoor was 
het veldspel te onzorgvuldig. Vooral ons 
middenveld had het lastig om de bal 
in de goede ruimtes en naar de juiste 
kleur te spelen. De enige grote kans die 
we krijgen kwam op naam van Niek die 
zichzelf met een goede actie vrijspeelde 
voor de keeper, die bracht echter redding 
met zijn benen. In de rust een tevreden 
coach, we vochten immers voor iedere 
bal, voor iedere meter. In de tweede helft 

kijken of we de tegenstander pijn konden 
doen, er werden wat tips gegeven. De 
eerste grote kans was voor de bezoekers, 
binnen de 5 meter kregen ze een vrije 
trap te nemen. (scheidsrechter zag in 
een sliding van John een terugspeelbal) 
Je denkt van deze afstand gaat dat ding 
er vast in, maar door een woud van 
uitlopende spelers bleef de bal voor de 
lijn hangen en de stand dus gelijk.

Even later was het aan de andere kant wel 
raak, een aanval uit het boekje (in de rust 
besproken). Mila in de bal, Jesper erover 
en Kay die de bal nu wel in de goede 
ruimte en met de juiste snelheid speelde. 
Jesper kwam net voor de keeper bij de 
bal en via een kluts kon Jepser de 1-0 
maken. 

Wat volgde was een hartverwarmende 
inzet, strijden als team. En met goed 
keeperswerk van onze Ayte en een goede 
teamgeest werden de eerste punten uit 
het vuur gesleept.

EERSTE PUNTEN VOOR DE JO15-1

ELISTHA JO15-1 VS BRAKKENSTEIN JO15-1
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TRAININGSTIJDEN 
2018 

MAANDAG  TIJD    VELD  KLEEDKAMER

MO13-3  18.30 - 19.30 uur   1 voor   4
JO13-1  18.30 - 19.45 uur   1 achter   2
JO8-1   18.30 - 19.30 uur   2 voor   3
JO9-1 + 2  18.30 - 19.30 uur   2 voor   3
JO11-1  18.30 - 19.30 uur   2 achter   5
JO12-1  18.30 - 19.30 uur   2 achter   6
JO12-2  18:30-19:30    1 kunst   6
JO15-2  19.30 - 20.45 uur   1 voor   2
JO17-1  19.30 - 21.00 uur   2 voor   1
JO17-2  19.30 - 21.00 uur   2 achter   6

DINSDAG  TIJD    VELD  KLEEDKAMER

JO15-1  18.15 - 19.30 uur  1 voor   2
JO13-2  18.30 - 19.30 uur  1 achter   6
JO7-1   18.15 - 19.00 uur  2 voor   3
JO8-2   18.30 - 19.30 uur  2 voor   3
JO11-2  18.30 - 19.30 uur  2 achter   5
1e   19.45 - 21.45 uur  1 voor   1
JO19-1  19.30 - 21.00 uur  1 achter   6
MO15-1  19.30 - 20.45 uur  2 voor   4

WOENSDAG TIJD    VELD  KLEEDKAMER

JO8-1   18.30 - 19.30 uur  1 voor   3
JO9-1 + 2  18.30 - 19.30 uur  1 voor   3
JO11-1  18.30 - 19.30 uur  1 achter   5
JO12-1  18.30 - 19.30 uur  1 achter   6
JO13-1  18.30 - 19.45 uur  2 achter   2
JO17-1  19.30 - 21.00 uur  1 voor   1
JO17-2  19.30 - 21.00 uur  1 achter   6
JO15-2  19.30 - 20.45 uur  2 voor   2



TRAININGSTIJDEN 
2018 

DONDERDAG TIJD    VELD  KLEEDKAMER

JO8-2   18.30 - 19.30 uur  1 voor   3
JO11-2  18.30 - 19.30 uur  1 achter   5
JO12-2  18.30 - 19.30 uur  1 achter   5
JO13-3M  18.30 - 19.30 uur  2 voor   4
JO13-2  18.30 - 19.30 uur  2 achter   6
1e   19.45 - 21.45 uur  1 voor   1
MO15-1  19.30 - 20.45 uur  1 achter   4
JO19-1  19.30 - 21.00 uur  2 voor   6
JO15-1  19.30 - 20.45 uur  2 achter   2

VRIJDAG  TIJD    VELD  KLEEDKAMER

Voetbalschool 17.15 - 19.30 uur  1 voor        3/4
2e ZON  20.00 uur   1    1
35+   20.00 uur   1    6
45+   20.00 uur   1    2

51



52



Jan Dirk van der Zee 
Directeur amateurvoetbal

PROEFTUIN VOOR NIEUWE SPELREGELS IN HET 
VOETBAL

Op het WK in Rusland is onderzoek gedaan 
naar oorzaken van de vertragende factoren 
in voetbalwedstrijden. Daaruit is gebleken dat 
 uitballen, vrije trappen en ingooien de belang
rijkste aanleidingen vormen voor traagheid in 
het spel. Met als gevolg dat er zestig minuten 
zuivere speeltijd overbleven per wedstrijd.

Je kunt daarvan zeggen: hoort bij het voetbal, zorgt voor 
een zekere spanning en zo doen we dat nu eenmaal. Het 
is vaak irritant tijdrekken. Van een aantal onderdelen in het 
voetbal mag je je bovendien afvragen waarom ze er ooit in 
terecht zijn gekomen. 

Want de gele kaart wordt eigenlijk niet serieus genomen 
en de inworp blijft een ongemakkelijk ding. Alsof je met 
twee handen in je nek (en voeten op de grond) een pan-
nenkoek in het veld moet werpen. 
Gijs de Jong, secretarisgeneraal van de KNVB, die innova-
tie en spelregelvernieuwing in zijn portefeuille heeft, gaat 
nu initiatieven nemen om daar verandering in te brengen. 

Hij knoopt banden aan met mensen in het binnen- en 
buitenland om te kijken welke mogelijkheden we kunnen 
creëren om het voetbal sneller, attractiever en eerlijker te 
maken. 

Zo kwam Gijs de Jong ook in contact met voetballiefheb-
bers uit de duin- en bollenstreek. 
Zij organiseerden vorig jaar een wedstrijd met aangepaste 
spelregels (FC Lisse tegen Quickboys in de Avant Garde 
Cup 2.0). 

Dankzij de positieve resultaten wilden deze initiatiefne-
mers een grootschaliger experiment starten, een proeftuin 
voor de toekomst van ons voetbal. Het liefst samen met 
de KNVB.

COLUMN
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Jan Dirk van der Zee 
Directeur amateurvoetbal

Daarom gaat vanaf 2 oktober de Future Rules Football 
League van start. Het betreft een innovatieve, officieuze 
competitie waaraan tien topamateurclubs uit de duin- en 
bollenstreek meedoen, waaronder ARC, FC Lisse, West-
landia, Katwijk, Quick Boys, VVSB, Rijnsburgs Boys, Alp-
hense Boys, AFC en de Koninklijke HFC. Hun reserveteams 
Onder 23 spelen straks in zeven rondes, eens per maand, 
vijf wedstrijden, waarbij in elke speelronde één wedstrijd 
op de KNVB Campus in Zeist wordt gehouden. Dat doen 
ze met drie nieuwe regels:

01. Selfpass
Spelers mogen bij een vrije trap zelf beslissen wat ze doen, 
dribbelen, schieten of passen. 
 
02. Intrap
In plaats van de ingooi mag een bal worden ingedribbeld 
of geschoten.
 
03. Tijdstraffen
Geel betekent vijf minuten eruit, rood betekent vijf minuten 
straf en een verplichte wissel.

De laatstgenoemde maatregel wordt overigens al gehan-
teerd in de B-categorie van het amateurvoetbal en werd na 
de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuijzen inge-
voerd. Inmiddels heeft onderzoek uitgewezen dat het aan-
passen van spelregels, waaronder de tijdstraf, een enorm 
positief effect heeft op spelers.
  
Stel dat de testcompetitie meer snelheid, aanvallen en 
kansen oplevert, dan zullen alle bevindingen overgedra-
gen worden aan de IFAB (Internationale spelregelbond) en 
hopen dat op korte termijn de eerste officiële wedstrijden 
kunnen worden gespeeld 
 

EERDERE COLUMNS JAN DIRK
Lees alle eerdere columns van Jan Dirk op KNVB.nl.

Jan Dirk van der Zee is directeur amateurvoetbal KNVB. 
In zijn wekelijkse column bericht Jan Dirk over alles wat 
voetbal mooi maakt (en soms lastig) en geeft hij zijn kijk op 
het voetbal en het verenigingsleven. Reageren? Dat kan via 
jandirk.vanderzee@knvb.nl.
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KNVB

De KNVB en Aon hebben,  zoals bekend, een 
 samenwerking en bieden voor de aangesloten 
verenigingen van de KNVB diverse verzeke
ringen aan. Graag informeert de KNVB de 
 verenigingen over de collectieve ongevallen en 
aansprakelijkheidsverzekering, die het voor 
haar  aangesloten verenigingen en leden heeft 
afgesloten.

Collectieve aansprakelijkheidsverzekering
Deze verzekering dekt aansprakelijkheid van de verzeker-
den bij alle clubactiviteiten, zoals deelname aan trainingen 
en wedstrijden, bezoek aan vergaderingen en cursussen 
en als toeschouwer van uit- en thuis-wedstrijden en de 
reis naar en van deze activiteiten. De verzekering kent 
een eigen risico van EUR 500,00 en een secundair karak-
ter (derhalve gaat de eigen aansprakelijkheidsverzekering 
voor).Klik hier voor een uitgebreid dekkingsoverzicht. Om-
dat deze verzekering is ontwikkeld als een soort vangnet, 
adviseren Aon en de KNVB de verenigingen ook een ei-
gen  aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Naast een 
mogelijk lager eigen risico, zal veelal legionella (die onder 
deze collectieve polis is  uitgesloten) dan meeverzekerd zijn.
       
Collectieve ongevallenverzekering
Onder deze dekking valt schade na een ongeval bij alle 
clubactivteiten, zoals deelname aan trainingen en wedstrij-
den, bezoek aan vergaderingen en cursussen en als toe-
schouwer van uit- en thuiswedstrijden en de reis naar en 
van deze activiteiten. (Assistent)-scheidsrechters zijn mee-
verzekerd.

Meer informatie via  
www.sportverze keringen.nl

Via het logo van de KNVB vindt men alle verzekeringen en 
kan men de gewenste polis direct afsluiten. Ook schades 
kanmenviadesite doorgeven,viahet tabblad ‘schades
melden’.Bellenmet deAon klantenservice kannatuurlijk
ook, via telefoonnummer 010 - 448 88 75.

VERZEKERINGEN

http://www.sportverzekeringen.nl


LANGS HET HOOFDVELD VAN ONZE 
 ACCOMMODATIE STAAT EEN GROOT 

 AANTAL RECLAMEBORDEN.

Wij zijn blij en dankbaar dat een groot aantal sponsoren ons 
op deze wijze ondersteuren. Er is nog plaats voor uitbreiding 
en hiervoor is er nu een actie gaande.

Het loont nu om actief een bordsponsor te werven. Als je bij 
de PR Commissie een sponsor aanmeldt die intresse heeft in 
een reclamebord en dit resulteert in een driejarig contract, krijg 
je een waardebon van 50,- euro die je kunt besteden bij onze 
hoofdsponsor DRIES & CO.

Heb je een sponsor gevonden? Neem contact op!
Mail naar: pr@sc-elistha.nl

SPONSOR 
BORDEN

ACTIE

56



57

ONZE SPONSOREN 
2018 

CLUBBLAD ADVERTEERDERS 

AMI KAPPERS kapper     IUVARE, administratie en belastingen
ARIS VELPERBROEK, Rijschool    JACCO VAN MARWIJK groente en fruit
AUTOBEDRIJF BEUSE     JEWELZ & MORE
BLOEM-ID       L’ITALIANOristorantepizzeria
MAKELAARDIJ BRAM HEEZEN en PAUL JANSEN  CAFÉ IN DEN OMMELANDEN
CATERING VAN ROEKEL, cateringbedrijf   MANTEL for fashion and sport
COLOURS HOME VAN AALST    MEGALUX rolluiken en zonwering
DA VAN OORT drogisterij     NOTARISSEN ELST
DE KLOMP, dierenartsen     ONDER DE TOREN
DE LEEUW TOPSLAGERIJ     OUWERLING OPTICIENS
DE PANNEKOEKENBAKKER, Slijk-Ewijk   PLAZA HENDRIKS cafetaria
DIERENSPECIAALZAAK HET MOLENTJE   RISTORANTE ROMA pizzeria bistro
DRIES EN CO, restaurant     ROBA Onderhoud- en Montagebedrijf
EXPERT ELST electronica winkel    HCI Bouwcenter     
FITNESS EN GEZONDHEIDSCENTRUM ELST  SNELDERS SPORT
GIJSBERTS , garage en tweewielers    SNELGESLAAGD, Rijschool Nijmegen
SJAAK ARNS, Tankstation en bandenservice  SHARP, document solutions
HENK LANGEN tv, video en schotelantennes  SNS Bank
HET WAPEN VAN ELST hotel-café-restaurant  VAN HULZEN cafetaria
HUTING, schilderwerken     VINK HEKWERKEN ELST
SJAAK ARNS, Tankstation en bandenservice   ING.BUREAU SELMAN
YOURDENTITY, Reclame- en ontwerpbureau

WEDSTRIJDBAL SC ELISTHA 1 SEIZOEN 2018/2019

De volgende bedrijven/particulieren hebben een wedstrijdbal geschonken voor de 
 thuiswedstrijden van ons eerste elftal. Zeer bedankt allemaal en natuurlijk zijn de 
 sponsoren welkom bij de thuiswedstrijden van ons eerste elftal. Bij de wedstrijd waar de 
wedstrijdbal wordt gebruikt zal de naam van de sponsor worden omgeroepen.

Autoschade Elst      Kempkes Landmeten  
Eddie van Ooijen      Lel Vilier Autobedrijf  
Fine food village      Martens Metaal  
Garage Broekhuis      Rene van Dam Fietsen  
Hendinks cafetaria en catering    SNELDERS SPORT  
Impact personeel      Steenhandel Gelsing  
Jan Jansen vd Laak      Tegelzetbedrijf Gelderland
Jumbo Maclean      Willemsen Wonen 



58

ONZE SPONSOREN 
2018 

RECLAMEBORDSPONSOREN 
 
ALBERT HEIJN       IMPACT PERSONEEL B.V.
ALBERT VAN KLEEF, klusbedrijf     ING. BUREAU SELMAN
ANEMOS,  Grieks specialiteiten restaurant    IUVARE, administratie - belastingen
ATLANTIS, Wok & Partyrestaurant     JANSEN MAKELAARS 
AUTOBEDRIJF BEUSE      J. JANSEN, aannemingsbedrijf
AUTOBEDRIJF MUYS      JACOBS , beheersbaar onderhoud
AUTOBEDRIJF TIP       JUMBO, supermarkt Mc.Leane
AUTORIJSCHOOL SNEL GESLAAGD Nijmegen   KLINGELE GOLFKARTON
AUTOSCHADE ELST BV      LINGE HOTEL ELST
AUTOSERVICE LAMPRECHT     LINOCARE, vloeronderhoud
AUTOSTUART ELST MAKELAARDIJ     BRAM HEEZEN en PAUL JANSEN
BANKET BAKKERIJ PAUL JANSSEN    MANTEL for fashion and sport
BRASSERIE BINX op de Hucht, restaurant    MEURS, loodgietersbedrijf
BURGERSonderhoudsbedrijf     MIKO,koffie/lavadrinks
NATUURSTEEN-ENTEGELZETBEDRIJFGELDERLAND CAFÉ‘TFORT
CAFETARIA VAN BURK      NOTARISSEN ELST
CARWASH CENTER Elst autowassen    OVERBETUWE COLLEGE,
CEES VAN WOUDENBERG      OMNISIGN, reclame design bureau
BVONDER DE TOREN, ontmoetings en zalencentrum  CHR. MULLER TOUW
CROSSGYM ELST       OUWERLING OPTICIENS
CTB Accountants en Belastingadviseurs B.V    OZON BV afval olie
DE KLOMP, dierenartsen      PIZZA ROMA, italiaanse pizza service
DE LEEUW, Top slager      PLAZA HENDRIKS, cafetaria
DENNED, Beheer en Onderhoud      BV RGS GLAS ELST
DIERENSPECIAALZAAK HET MOLENTJE    RONNIE DUNNINK AUTOSERVICE
DRIES EN CO, restaurant      SHARP ELECTRONICS BENELUX BV
SJAAK ARNS, Tankstation en Bandenservice.   ETOS ELST
FINE FOOD VILLAGE      SNELDERS SPORT
FITNESS EN GEZONDHEIDSCENTRUM ELST   SNELGESLAAGD, Rijschool Nijmegen
FLYNTH, accountants en adviseurs     SNS BANK
STUCADOORSBEDRIJF GEBR. JANSEN     GLASAMBULANCE BV
HARTELUST pannenkoek villa     ULTI PRINT, zeef en textielprint
UITVAARTVERZORGING CORNELISSEN    HCI Bouwcenter
IJZERHANDEL JANSSEN, gereedschap    WIDO BV, kraanbedrijf
HENK LANGEN, TV en Schotelantennes    WITJES, makelaars
HET WAPEN VAN ELST, HCR     HENDRIKS CLEANING 
ZOLL, Medische apparatuur en Softwareoplossingen  HUISMAN, electrotechniek



WEGWIJZER
SC ELISTHA 

ALGEMENE GEGEVENS

Bezoekadres   :  De Pas 5, 6662 BK Elst.
Telefoonnummer  : 0481-31879
Postadres   : SC Elistha, Postbus 111, 6660 AC Elst
E-mail   : s.c.elistha@hetnet.nl

CONTACTPERSONEN BIJ ELISTHA

I.v.m. privacywetgeving worden alleen de algemene 
 mailadressen weergegeven

Dagelijks Bestuur  :  s.c.elistha@hetnet.nl
Penningmeester  : penningmeester@sc-elistha.nl
Jeugdvoorzitter  : jeugdvoorzitter@sc-elisth.nl
Jeugd coördinator : jeugdapc@sc-elistha.nl
Technische -   
commissie jeugd  : jeugdtc@sc-elistha.nl
PR commissie  : pr@sc-elistha.nl
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https://www.google.nl/maps/place/Sc+Elistha/@51.907587,5.8412873,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c7a7d86ff93eb1:0x38e0ac6d45e9850b!8m2!3d51.907587!4d5.843476
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CONTRIBUTIE
PER 01-07-2018 VOOR HET SEIZOEN 2018/2019

TEAM     BEDRAG  

Senioren     € 215,00 + pasfoto
Senioren 35+     € 115,00 + pasfoto
Senioren 45+      € 115,00 
JO19   geboren na 1-1-2000 € 198,50 + pasfoto
JO17   geboren na 1-1-2002 € 172,50 + pasfoto
JO15-M015  geboren na 1-1-2004 € 155,00 + pasfoto
JO13-M013  geboren na 1-1-2006 € 145,00 + pasfoto 
JO11   geboren na 1-1-2008 € 136,00  + pasfoto indien 10 jaar of ouder
JO9   geboren na 1-1-2010 € 112,50
JO7   geboren na 1-1-2012 €   72,50
Niet voetballend lid     €   55,00
Trainers / leiders    €   20,00     (bondscontributie) 

INSCHRIJFGELD

€ 10,00 contant te voldoen bij het inleveren van het aanmeldingsformulier.
Nadere informatie over lidmaatschap en het aanmeldingsformulier staat op 
onze website bij:
https://sc-elistha.voetbalassist.nl/181/lid-worden/

Betalingen t.n.v. SC Elistha op rekening:

NL80 ABNA 0515729302

SLUITINGSDATUM KOPIJ:
15 DECEMBER 2018

https://sc-elistha.voetbalassist.nl/181/lid-worden/


NOG GEEN
ADVERTENTIE?

MELD JE NU AAN!

PR@SC-ELISTHA.NL
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