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CLUBBLAD 

FIJNE FEESTDAGEN  
EN EEN SPORTIEF 
NIEUWJAAR!
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BESTE SPORTVRIEND(INN)EN,

Dank voor de vele complimenten die we kregen naar 
 aanleiding van het vorige clubblad. Blijkbaar een goed keuze 
dus om de lay out van het clubblad ingrijpend te veranderen 
en in onze ogen aanzienlijk te verbeteren.

Dit clubblad is dus het tweede in die reeks, ook weer  helemaal 
belangeloos vorm-gegeven door Yourdentity.

Op het moment dat ik dit schrijf is Sinterklaas alweer vertrok-
ken en maken we ons op voor de feestdagen aan het einde 
van het jaar. Het clubblad verschijnt om die reden ook iets 
eerder.

In dit blad kunnen we melden dat we bij onze j  eugdafdeling 
maar liefst vier najaars kampioenen hebben.  Mooie  prestaties 
van deze teams en we besteden daar natuurlijk aandacht aan.

Ook de overige jeugdteams hebben het goed gedaan en een 
aantal tweede en derde plaatsen onderstrepen dat.  Mooi!!
In dit clubblad verder o.a. mededelingen van het bestuur, ver-
slagen van een aantal teams, van het sinterklaasfeest  en 
een aantal allerlei andere nieuwtjes. Ook aandacht voor ons 
team dat heeft deelgenomen aan de Elster Dorpsquiz. 

Tenslotte wens ik U allen prettige Kerstdagen, een goed 
 uiteinde en een voorspoedig en vooral gezond 2019 toe.

Allemaal tot ziens op de Nieuwjaarsbijeenkomst op zaterdag 
5 januari 2019.

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

Wim Hendriks
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We wensen je
fijne feestdagen 

en een prikkelend 
nieuwjaar!

www.yourdentity.nl

http://www.yourdentity.nl
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Het bestuur van SC Elistha wil alle vrijwilligers en 
clubsponsors die met een oranje hart zoveel voor 
onze club betekenen, heel erg hartelijk bedanken 
voor een dynamisch en fijn jaar! We zijn trots en 
super blij met alle inzet voor onze geweldige club!

LATEN WIJ ER  SAMEN IETS 
HEEL MOOIS VAN  MAKEN! 

WE WILLEN IEDEREEN EEN HEEL SPORTIEF EN 
VOORAL EEN GELUKKIG 2019 TOEWENSEN!



NIEUWJAARS 
RECEPTIE

ZATERDAG 5 JANUARI 2019

LOCATIE: SC ELISTHA

VANAF 20:00

Met muziek van DJ NL 
& live zanger MIKE SANDERS 
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VANUIT HET
DAGELIJKS BESTUUR 
Op 16 november 2018 hebben we onze jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering gehad van onze club.  Vanuit 
deze  ledenvergadering kwamen een aantal  belangrijke 
punten naar voren:

01. Het bestuur bestaat nu uit Wilko Visser (ondergeteken-
de) als voorzitter. Ik zal deze functie ook het hele jaar 2019 ad 
interim invullen. Marco Hofman en Frank Wolven komen voor 
4 jaar in het bestuur. Frank als penningmeester en Marco als 
vice voorzitter. Els blijft het secretariaat invullen (was verleden 
jaar aangesteld als secretaris van onze club voor 4 jaar).

02. Er komen zeer binnenkort “anti rook” borden bij de  poorten 
van onze hekken. Daarmee willen we dat het  roken tussen 
ons clubgebouw en op het terras is toegestaan, maar dat we 
het roken binnen de hekken niet meer willen vanaf 2019. Dit 
ook mede omdat we iedere Elistha voetballer  daarmee een 
rookvrij veld willen geven.

03. In januari/ februari wordt de contributie weer geïnd. 
 Mochten er mailadressen, adressen, bankgegevens e.d. zijn 
gewijzigd, dan graag even doorgeven aan ons. De email 
adressen staan in dit clubblad vermeld.

04. In het nieuwe kalenderjaar zullen de prijzen (wat in de 
ledenvergadering al is aangegeven) van de kantine conform 
de BTW verhoging en jaarlijkse indicatie wat verhogen.

05. De AVG formulieren zijn nog lang niet allemaal binnen. 
Wij willen dat graag hebben. Mocht u daarnaast beslist geen 
foto van u of uw kind geplaatst willen zien vanuit Elistha, dan 
mag u mij ook persoonlijk of via de email op de hoogte stellen. 
We zullen daar dan zeker rekening mee houden. 
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06. Vanuit het Vitaal Sportpark kwam naar voren dat we 
als Elistha toch nog geen derde voetbalveld krijgen. Volgens 
de KNVB richtlijnen hebben we daar ook geen recht op. We 
zijn wel in gesprek over de alternatieven voor Elistha om ook 
bij groei van onze club voldoende uit de voeten te kunnen. 
Spero krijgt een extra kunstgrasveld en kan daardoor weer 
geheel aan hun zijde blijven voetballen (voor hun voldoende 
 capaciteit).

07. Vanuit de kascontrole zijn aanbevelingen gedaan op de 
ALV. Een financieel werkgroepje gaat hiermee aan de slag en 
brengt aan het dagelijks bestuur adviezen uit betreffende de 
kantine. De nieuwe kassa en pinautomaat zijn wat dat betreft 
al een mooie eerste stap.

08. We zien jullie heel graag terug op de  Nieuwjaarsreceptie. 
We zullen hier ook aandacht aan de jubilarissen besteden. 
Volg ook onze website hieromtrent.

09. Op 21 december (vrijdagavond) is onze kerstbingo om 
20 uur. Wellicht bent u met uw familie ook van de partij!! Een 
heerlijke avond om de kerstvakantie mee in te luiden.

10. De winterstop is van woensdag 19 december tot 20 
 januari. Teams die eerder willen trainen kunnen van de 
kleedruimtes gebruik maken vanaf 10 januari. Volg ook onze 
Elistha site en facebook pagina voor het laatste nieuws.

Ik wens jullie een heerlijke, ontspannen kersttijd toe een 
 fantastische jaarwisseling en een geweldig sportief en  
 gelukkig 2019!

Namens het dagelijks bestuur,

Wilco Visser
(voorzitter a.i.)
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In de ledenvergadering heeft de oud papier coördinator 
 Marcel Veenstra al aangegeven dat het voor hem steeds 
moeilijker wordt om voldoende hulp te krijgen bij het 
 ophalen van oud papier. 

In dezelfde vergadering hebben we ook gezien dat de 
 inkomsten die we als club hieruit genereren heel belangrijk 
zijn om  ook extra mogelijkheden te kunnen creëren in de 
aanschaf van spullen b.v.

We hebben het volgende besloten:
Er komt een "back up lijst" waarin per maand ieder senioren 
team (eerste en tweede elftal en 45+ team) twee spelers zet 
die als back up zijn aangegeven om te helpen met oud papier 
als er te weinig hulp is. Iedere maand zijn dat twee andere 
spelers per team. Bij voldoende bezetting hoeft er dus niet 
gelopen te worden , maar bij tekort aan hulp worden deze ver-
melde spelers opgeroepen om een avondje te helpen. Kun je 
niet? Dan zorgt degene op de lijst zelf voor vervanging deze 
avond. 

Doe dit ruim genoeg van tevoren om problemen te voorko-
men. Zo is de belasting voor alle senioren teams evenredig 
en hopelijk ook zeker niet te groot. En op deze manier zijn 
we als club, en Marcel in het bijzonder, erg geholpen om van 
een oud papier avond geen stress avond te maken. Na afloop 
mag er ook in de kantine wat te eten en drinken genomen 
worden op kosten van de club en als blijk van waardering voor 
je inzet die avond. 

De trainers krijgen begin januari een lijst om iedere maand 
twee spelers in te vullen.

Alvast heel hartelijk dank,
Wilko Visser
voorzitter

OUD PAPIER ACTIE 
BELANGRIJK!
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SC ELISTHA 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

ALLE INFORMATIE VAN 
JOUW FAVORIETE CLUB



13

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/

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 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.

OPZEGGEN

WIJZIGINGEN

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


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 
het kopje ‘Clubcollectie’ zijn de (bedrukte) kledingstukken 
te bestellen die specifiek door Elistha geselecteerd zijn. 
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/
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Is meer dan alleen een laagje verf 
 
Schilderwerk      Houtrot renovatie 
Timmerwerk      Dubbele beglazing 
Wandafwerking     Spuiten damwandbeplating 
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MIREILLE MARTIN ALY

Tijdens de Algemene Ledenvergadering werden een 
aantal vrijwilligers, die aan het einde van het seizoen 
gestopt zijn, bedankt.

MARTIN DE GOEY
Aan het einde van het seizoen stopte Martin de Goey als voorzit-
ter van de vereniging. Hij werd in deze functie gekozen tijdens de 
ledenvergadering van  22 november 2013 en heeft de functie dus 
bijna vijf jaar vervuld. Vice voorzitter, Marco Hofman, bedankte 
Martin en wees op de zaken die onder zijn leiding zijn bereikt, 
zoals kunstgras, opknap clubgebouw en een gezonde vereniging.
Martin kreeg een mooi bord aangeboden.

MIREILLE NOOL
Vervolgens werd Mireille Nool bedankt door voorzitter Wilko 
 Visser. Mireille is secretaris geweest vanaf 16 november 2011 tot 
in de loop van het afgesloten seizoen.

ALY JANSEN VAN DE LAAK
Aly Jansen van de Laak heeft ruim 23 jaar loten verkocht bij de 
thuiswedstrijden van het eerste elftal. Dit betekende een flinke 
inkomstenbron voor de vereniging. I.v.m. de overgang naar het 
zaterdag voetbal kon zij dit niet voorzetten. Wilko Visser bedankte 
haar voor deze grote inzet voor de vereniging.

MELANIE JANSEN VAN DE LAAK
Tenslotte bedankte Wilko Visser ook nog Melanie  Jansen 
van de Laak die ruim 15 jaar vanuit het kassahok  kaartjes 
bij de  thuiswedstrijden heeft verkocht. Ook zij moest i.v.m. 
 werkzaamheden op zaterdag stoppen. Melanie kon niet aanwezig 
zijn, maar wordt ongetwijfeld nog persoonlijk bedankt.

BEDANKT!
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SPONSOR
BEDANKT!

MOOIE SWEATSHIRTS VOOR DE MEIDEN VAN JO15-1

Namens het team en geheel Elistha bedankt!
Natuurlijk poseerden de meiden trots op dezelfde dag 
dat ze kampioen werden.

Deze sweatshirts zijn geschonken door  :
FRANS KNORTH MAKELAARDIJ.



SC ELISTHA
KAMPIOENEN!

JO12-1

JO9-1
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Elistha JO12-1 heeft op 8 december de  wedstrijd tegen Juliana gewonnen met 
7-2. Het team is ongeslagen  najaarskampioen en start na de  winterstop in de 1e 

klasse.
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MO15-1

Het najaarsseizoen werd op gepaste  wijze afgesloten door met 11-0 te winnen 
van SC Bemmel MO-15-1. Het was een sportieve wedstrijd van beide partijen. 
Na het laatste fluitsignaal werden de meiden in het zonnetje gezet. Dank aan 

 sponsor By-Lieq Crea voor de mooie shirtjes!

NAMENS ELISTHA
GEFELICITEERD!

JO9-2

Het (onvolledige) team van de JO9-2 is buiten verwachting najaars kampioen 
geworden. Officieel wordt de stand niet bij gehouden, maar zelf doen we dat na-
tuurlijk wel. Onder leiding van  Cindy / Mariëlle en getraind door Rick (CIOS) (en 
wat hulp van Peter, Ernst, Niek en Milo) is er met hulp van spelers van de JO9-1 

een prima prestatie op de mat  gelegd! 
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ALS JE DIER JE LIEF IS
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Ook aan de 11e  editie van 
de Elster Dorpsquiz werd 
weer deelgenomen door 
een team van  Elistha. 

Niet minder dan 25 teams van 
5 deelnemers vulden de zaal 
van het Wapen van Elst tijdens 
de 11e Elster Dorpsquiz op vrij-
dagavond 2 november 2018.
Het streven was natuurlijk om 
het resultaat van vorig jaar 
(een derde plaats) tenminste te 
 evenaren, maar natuurlijk nog 
 liever te verbeteren.

Inmiddels weten we dat er bij 
de 25 deelnemende teams 
van allerlei combinaties zitten, 
van vriendengroepen die het 
leuk vinden om deel te nemen 
tot teams die “deskundigen” 
verzamelen om een zo goed 
 mogelijk resultaat te behalen.
Wij doen vanaf het begin mee 
met een bijna constant team, 
waarbij dit jaar onze vaste ad-
ministrateur Martin Jansen van 
de Laak helaas wegens ziekte 
afwezig was. Hij werd op  goede 
wijze vervangen door Marco 
Hofman.

Er waren weer vier rondes van 
16 vragen en de start van ons 
team was best redelijk. Maar 
met 11 van de16 vragen goed 
was er, na de eerste ronde, toch 
al direct een achterstand van 3 
punten op de bovenste.

Fout gingen o.a. een vraag over 
de gewichtsindelingen bij bok-
sen. Verkeerd gokken deden 
we bij de vraag over de sloop 
van het oude postkantoor  
(1980). Maar ook wisten we niet 
wat de titel van het boek van de 
Jumbo is met de oud foto’s. (= 
Groeten uit Elst).

De tweede ronde ging het be-
ter en we beantwoordden 13 
van de 16 vragen goed. Dit be-
tekende de derde plaats in die 
ronde. Het ging dus de goede 
kant uit.

We hadden alle vragen goed tot 
er foto’s verschenen van schu-
ren en bijgebouwen in Elst. Dit 
hadden we goed kunnen heb-
ben, maar in een team zijn er 
wel eens verschillende ideeën 
en dan neem je soms de ver-

ELSTER
DORPSQUIZ
ELISTHA BEHAALT GOED RESULTAAT IN DE ELSTER 
DORPSQUIZ.



keerde over. Het ging mis bij de 
Aardappelschuur in de Groe-
nestraat en de kwekerij van 
Maalsen op de Zuiling. Deze 
werden wel genoemd maar niet 
gekozen. Jammer.

Toen kwam de derde ronde en 
die deed ons uiteindelijk de das 
om. Slechts 8 van de 16 goed, 
dus een inzinking. Maar de vra-
gen lagen ons echt niet.
Mis ging het o.a. bij het aan-
tal bezoekers van Lingezegen 
(150.00) en de naam van de 
kermis in Reeth (vliegenkermis).

Maar we hadden blijkbaar een 
black out bij de vraag wie, zo-
wel als speler ook als trainer, 
wereldkampioen is geworden 
(keuze uit 4 namen). Wij kozen 
voor Zidane, terwijl dat natuur-
lijk Deschamps moet zijn..

In de vierde ronde plotseling het 
beste resultaat van de avond. 
14 van de 16 vragen goed.
We eindigden 2e in deze ronde.

Uiteindelijk behaalden we een 
totaal van 46 punten (van de 
mogelijke 64) en hadden maar 
3 punten minder dan de uitein-
delijke winnaar (Wijkplatform 
Elst).  Omdat er bij de 1e en 2e 
plaats teams ex aequo eindig-
den, kwamen qua op punten 
wel op de derde plaats, maar in 
de stand 7e.

Een mooi resultaat en volgend 
jaar doen we zeker weer mee.
Het team bestond uit:
V.l.n.r. op de foto: Joop Sponse-
lee, Ans Coenen, Wim Hen-
driks, Marco Hofman en Jan 
Willem Berns.
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SINTERKLAAS MET ZIJN PIETEN BIJ ELISTHA!
De jongste jeugd van Elistha heeft weer een 
leuk  sinterklaasfeest gehad.

Het was natuurlijk wel even spannend toen 
Sinterklaas met de pieten binnenkwam, maar 
daarna was het weer snel leuk en gezellig.

SINTERKLAAS
FEEST
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DE EERSTE SEIZOENSHELFT ZIT EROP

NIEUWS OVER 
SC ELISTHA 1

HIERONDER HET PROGRAMMA VAN DE TWEEDE COMPETITIEHELFT IN 2019

Voor het eerst als zaterdag team en dat is best even wennen. Niet alleen aan de andere 
speeldag en speeltijden, maar ook aan andere tegenstanders. In de 4e klas A is niet alleen 
de diversiteit, maar ook het verschil in kwaliteit groot. 

Een aantal tegenstanders steken er duidelijk bovenuit en de helft is ongeveer van gelijke 
kwaliteit. Vooral tegen de laatste groep waren de wedstrijden spannend, maar van de eerste 
groep werd steeds ruim en kansloos verloren. Wennen dus en dat zal zeker de rest van dit 
seizoen nog het geval zijn. Tenslotte is het jammer dat er weinig teams in de competitie zijn, 
waardoor er relatief weinig wedstrijden gespeeld worden, maar ook door de indeling vaak 
enkele weken niet in competitie verband gespeeld wordt.

Vol goede moed beginnen we op 9 februari 2019 aan de tweede helft van de competitie.

DATUM  CLUBS      TIJD 

12 januari  vrij    
15 januari  Elistha  Vicotoria 25  20:00  
19 januari  vrij   Teamuitje   
26 januari  Dodenwaard  Elistha   14:00 
2 februari  Elistha  Valbug  14:00  
9 februari  Elistha  Quick 1888  15:00  
16 februari  Alverna  Elistha   14:30 
2 maart  vrij   Carnaval 
9 maart  Elistha  Juliana  15:00 
16 maart  VCA   Elistha   15:00
23 maart  vrij
30 maart  vrij
6 april   Oranje Blauw  Elistha   14:30  
13 april  Elistha  Kolping Dynamo 15:00
20 april  vrij
27 april  vrij 
4 mei   vrij
11 mei   Cito   Elistha
18 mei   Elistha  DVE Trajanus  15:00
25 mei   Woezik   Elistha   14:00 
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TRAININGSTIJDEN 
2018 / 2019

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 uur   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 / 2019 

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

27
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WEDSTRIJD
VERSLAGEN

ELISTHA 1
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WEDSTRIJDVERSLAG

Cito ( snelheid in het Latijn) 
voor ons een nieuwe club uit 
het Brabantse land met als 
 zetel Oss. In district Zuid 1 
zijn er wel zaterdagmiddag-
ploegen, maar wel ver weg 
van Oss.

Vandaar dat ze nu bij ons in 
de kompetitie zijn ingedeeld. 
Overigens samen met St. 
Agatha  wat net iets ten zuid 
oosten van Cuyk ligt. Geluk-
kig met goed weer en natuur-
lijk een goed veld werd er om 
15.00 uur afgetrapt. Al in de 
10e min. scoorde Younesse 
Ettahouri eenvoudig , nadat 
de Elster defensie  totaal was 
uitgespeeld.  

STAND 0 - 1
Tien minuten later een 
 verkeerde terugspeelbal van 
Elistha met een vrij veld voor 

Cito’s midvoor met in zijn rug 
Michael Melsasail Gelukkig 
pareerde Stefan Polic de bal 
op knappe wijze .  Redding 1 
R1

Blessure in de 24e min. voor 
Roy Budel.  Noa Hendriks 
kwam hem vervangen

In de 35e min. weer een te kor-
te terugspeelbal op de Elistha 
doelman. Weer helemaal vrij 
voor de keeper en weer een 
redding van Polic. R2

In de 37e min. had Ryan van 
Haaren geen geluk met zijn af-
standsschot. De Cito keeper 
raakte de bal nog net iets, 
sprong via onderkant lat weer 
het veld in voor de voeten van 
Sylvano vd Brink, maar schrok 
zo , dat ook hij niet tot scoren 
kwam.

ZELFS STEFAN POLIC KAN ELISTHA NIET REDDEN.

ELISTHA 1 VS CITO 1



In de 42e min. werd de  Elistha 
back op snelheid geklopt , 
maar ook nu weer liet de Elistha 
doelman zijn derde redding no-
teren.  R3. Net voor rust pech 
voor Elistha , uit een corner zag 
Ryan van Haaren ook zijn twee-
de inzet mislukken. De bal kon 
nog net van de doellijn worden 
gehaald.

RUSTSTAND 0 - 1 
In de 51e min. was het weer 
Cito dat dacht te kunnen sco-
ren, maar Polic liet zijn vierde 
goede redding zien. R4
Danny Versteege zag de twee-
de inzet van Elistha ongeveer 
7 meter overvliegen richting 
Spero. Jericho Tap werd gewis-
seld in de 71e min. en Martijn 
Schuiling was zijn vervanger.
Sylvano v.d. Brink’s schot werd 
door de ook goed keepende 
Cito keeper tot corner verwerkt 
In de 78e min, ja , ja ...weer 
Polic met redding nummer R5. 

Tien minuten voor tijd nog maar 
eens een poging van v.d. Brink, 
maar ook deze poging trof geen 
doel. Eentonig maar  Stefan 
 Polic moest nog twee keer aan 
de bak en deed dat zoals hij 
dat in de vorige keren deed.  
 Gewoon de bal  tegenhouden.
Ryan van Haaren viel in de 91e 
min. geblesseerd uit en mocht 
Levi Tutuarima nog een paar 
minuten het veld in.

De laatste kans was voor 
 Jamiro Raja Boean , maar zag 
de bal tegen de  Cito doelman  
het veld inspringen.

Oh Oh wat een kansen voor Cito 
, daar tegenover een  geweldige 
keeper van Elistha. Als je 
 achteraf zegt , het had wel 3 - 
8 kunnen worden, zit je er niet 
ver vanaf, maar met een beetje 
geluk en als  Elistha.............

Mahe

0 1-
3 november 2018

PUPIL VD WEEKWEDSTRIJDBAL
Geschonken door: Britt Staal
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Nadat BVC’12 uit de kompe-
titie is , zal het voor Elistha 
nog moeilijker worden om 
tot een winstpartij te komen. 

Onder bijzonder slechte om-
standigheden , stromende re-
gen , zaten de vijf (later 8)  mee-
gereisde trouwe  supporters 
gelukkig hoog en droog op de 
tribune Op kunstgras en met 
de lampen aan liepen daar 
de 22 verzopen katten rond 
en probeerden er iets van te 
 maken.

Bij Juliana lukte dat beter dan 
bij Elistha en al in de 12e min. 
ging de bal op de stip na een 
makkelijk gegeven penalty. 
Oorzaak , een lichte  beroering 
van de toch niet grote Michael 
Melsasail op de   bonkige spits 
van Juliana , die maar al te 
graag ging liggen.

De pingel werd verzilverd en 
het scorebord gaf 1 - 0 aan.
In de 20e min. werd er niet 
strak genoeg gedekt en kon 
de rechtsbuiten een goede 
voorzet geven en kon dezelf-
de speler van de pingel de 
bal maar zo inkoppen.  2 - 0. 
Wederom pech voor Elistha. 
Danny Versteege moest er ge-
blesseerd (28e min) af en werd 
vervangen door Jeffrey van 
Niekerk

Het eerste echte gevaar op 
het Maldense doel was het  
afstandsschot van middenvel-
der Noa Hendriks.  Zijn poging 
ging maar 1 meter naast.
In de 42e minuut blies de 
scheids voor het einde van de 
eerste helft.
Zowel bij Juliana als bij Elistha 
verraste gezichten , maar de 
scheids deed verder niets en 

ELISTHA IN MOEILIJK VAARWATER

JULIANA 1 VS ELISTHA 1



8 0-
10 november 2018

zei , het is rust. Na rust de wis-
sel , Roy Budel eruit en Levi Tu-
tuarima erin. Leuke opmerking.
Voor ons op de tribune zat een 
oud collega van Wim Hendriks 
waarvan zijn zoon meespeelde 
bij Juliana.

Vroeg Wim Hendriks aan die 
persoon   “Kon jouw vrouw ook 
goed voetballen ?’ “Hoezo” , 
zei hij ,  “ Hij kan goed voetbal-
len” , zei Wim, “en dat kan die 
zoon van jou nooit van jou heb-
ben”. Natuurlijk met de lachers 
rond zich. 

In de 48e min. vasthouden van 
Juliana speler in de 16 meter en 
weer een penalty. Stand , goed-
koop op  3 - 0  Zes minuten la-
ter een ja/nee offside geval en 
werd het 4 - 0. Een kwartier 
hield Elistha het doel schoon, 
maar in de 69e en 72e minuut 
was het weer raak voor Juliana.   

Stand 6 - 0
Ook Michael Melsasail moest 
er met een blessure af en werd 
vervangen door Kevin Bons in 
de 73e min.

In de 83e en 84e min. wist Ju-
liana nog twee keer te scoren.
Eerst een schot onderkant 
lat en in de rebound alsnog 
 binnengeschoten en de  8 - 0 
was een keihard schot wat on-
der de Elistha keeper door in 
het doel verdween.

Conclusie een veel te sterk 
 Juliana voor Elistha en ook 
nog een scheidsrechter, die als 
thuisfluiter de boeken in gaat.
Rapportcijfer voor de man : 5 -

Mahe
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Het duurde slechts acht 
 minuten , toen VCA 
(St. Agatha) toesloeg na een 
afgeslagen cornerbal voor 
het Oranje doel, snel dus op 
een 0 -1  achterstand  

Elistha deed wat het wilde in 
de eerste minuten en liet de 
bal lopen met VCA als volgers.
Elistha keeper Stefan Polic 
mocht van geluk spreken , dat 
hij al niet vroeg zou hebben 
moeten gaan douchen, want 
hij pakte zomaar de voet van 
de VCA midvoor vast, zodat 
deze niet meer bij de bal kon.  
Hoe verzin je zoiets. !
De scheids kneep een oog-
je toe , deed dat er niets was 
gebeurd en liet rustig verder 
spelen , maar hij moet dit toch 
gezien hebben.

Het was verder VCA dat vaker 
de bal had en gevaarlijk kon 
worden , ook nadat de  Elistha 
verdediging niet adequaat in-

greep en deze kans om zeep 
werd geholpen. In de  volgende 
minuut (19e)  belandde de bal 
ook nog op de bovenkant 
lat  bij Elistha, waar waren de 
 verdedigers, vraag je je dan af.

In de 33e minuut een penalty 
voor VCA, veroorzaakt door 
Jordey Toonen. Deze werd 
koelbloedig ingeschoten en zo 
werd het , ongelofelijk , zelfs 
0 - 2. Het eerste echte schot 
werd afgevuurd door Sylvano 
v.d. Brink , dit pas in de 44e 
minuut.

Ruststand 0 - 2
In de rust waren Rowan Leen-
ders en Roy Budel in de kleed-
kamer achter gebleven. Voor 
hen in de plaats kwamen Levi 
Tutuarima en Jessy van Nie-
kerk, die de wedstrijd maar 
eens een andere wending 
zouden moeten gaan geven.
Maar eerst nog een hoge voor-
zet van VCA voor het Elistha 

ELISTHA PAS LAAT NAAR GELIJKSPEL

ELISTHA 1 VS VCA 1



2 2-
17 november 2018

WEDSTRIJDBAL
Geschonken door:

doel en wederom geluk voor 
de Elstenaren , de bal ging net 
naast de paal , het had zomaar 
gebeurd kunnen zijn. In de 
56e minuut een uitgekookte 
pass van Sylvano vd Brink op 
Noa Hendriks , die wel de tijd 
nam , maar de bal onberispe-
lijk langs de VCA keeper in het 
doel schoof. Stand 1 - 2

De doorkopper van Danny Ver-
steege op Jamiro Raja Boean 
werd  maar net gemist.
Zes minuten later wormde 
Sylvano v.d. Brink zich alleen 
door de VCA verdediging, 
maar strandde op de laatste.
Elistha, Michael Melsasail, had 
zeker een penalty moeten krij-
gen , want hij zat in de man-
gel tussen twee VCA verde-
digers binnen de zestien. Dit 
was zeker het goedmakkertje 
van de scheids voor het ge-
valletje Polic in de 10e minuut. 
 Elistha ging door, werd ster-
ker en rook nog kansen. Die 
kwam er ook , de bal uit een 

voorzet vanaf rechts van Jeri-
cho Tap werd net voordat de 
VCA keeper kon ingrijpen heel 
behendig door Levi Tutuarima  
binnen getikt.

Elistha bleef het proberen, 
maar Noa Hendriks zag zijn 
afgevuurde bal geblokt  wor-
den door een VCA verdedi-
ger.  Misschien iets eerder 
schieten, want  niet schieten 
is...................Martijn Schuiling 
kwam ook nog in het veld ( 75e 
min) voor Jamiro Raja Boean.
VCA verprutste de laatste 
(100%) kans door naast te 
schieten. Elistha stond erbij 
en keek er na , toch nog een 
puntje , maar hadden het geen 
3 moeten zijn tegen een jong 
VCA team.

Scheidsrechter was de heer 
Paul Wijnberg uit Deventer.
Rapportcijfer :  6 - 

Mahe
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Weer kreeg Elistha een 
vroeg doelpunt om de oren 
in de 4e minuut .

Kevin Tap, soms te veel bal-
verliefd , verspeelde de bal op  
zo’n 22 meter van zijn doel en 
de midvoor van Oranje Blauw 
(OB) had geen moeite om Ste-
fan Polic in het Elistha doel 
kansloos achter te laten. Da’s 
natuurlijk balen en zie maar 
weer dat je het recht krijgt !

In de 10e minuut had OB weer 
moeten scoren , de hele de-
fensie werd uitgespeeld, maar 
OB toonde een beetje genade 
door de bal één meter naast te 
schieten.

Elistha’ s eerste schot kwam 
op naam van Michael Melsas-
ail, ook één meter naast.
Kevin Tap, ja hij had natuurlijk 
iets goed te maken, probeer-
de het van zo’n twintig meter, 
maar ook zijn poging vloog 

een meter over het OB doel.
Een 100% intikker voor OB 
werd gelukkig niet benut en 
zou de wedstrijd op zijn kop 
hebben gezet.

In de 35e minuut was het al-
weer gedaan met Roy Budel, 
weer geblesseerd en hij werd 
vervangen door Danny Ver-
steege. Over geluk mocht 
Elistha niet klagen , want een 
bal in de 40e minuut van OB 
ging maar net naast.

Net voor rust een offside ja/
neen geval richting Elistha 
doel, terwijl 4 verdedigers op 
rij bleven staan, misschien 
wel wachtend op een fluitje , 
tikte een OB aanvaller de bal 
met een wippertje over Stefan 
Polic heen , die ook kansloos 
was.

De stand op het scorebord  0 - 
2  en dat in een thuiswedstrijd.
De kopbal van Michael Melsa-

ELISTHA GERED DOOR KEVIN BONS

ELISTHA 1 VS ORANJE BLAUW 1
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WEDSTRIJDBAL
Geschonken door:

sail na een prima voorzet van 
Jordey Toonen had een beter 
lot verdiend, de bal belandde 
op de lat, jammer.

De bijgetelde blessuretijd was 
7 minuten. Ruststand  0 - 2 
In de rust achter gebleven in 
de kleedkamer Jordey Toonen, 
Kevin Bons op zijn plaats.
In de tweede helft werd de 
ingeschoten bal van Jamiro 
Raja Boean nog door de OB 
keeper gepakt , maar meer 
dan een corner zat er niet in. 
In de 57e minuut liet de Elster 
keeper zien waarvoor hij staat 
en hield de stand vooralsnog 
op 0 - 2

Jamiro Raja Boean passeerde 
met zijn rush door de OB ver-
dediging diverse verdedigers, 
maar zag zijn afgevuurde bal 
slechts op de lat belanden.
Domme pech , na een echte 
goede solo. Drie minuten later 
presteerde hij dit kunstje nog 
eens, weer op de lat. In de 74e 
minuut had Michael Melsasail 
moeten tegenscoren , maar 
de bal in zijn poging met zijn 
linker voet werd in de draai 
half gemist. In de 85e minuut 

een redding van Stefan Polic 
op een van de weinige pogin-
gen van OB, Elistha geloofde 
er nog steeds in en ging er vol 
tegen aan.

In de 94e minuut stopte de 
OB keeper half vallend  de 
 afgevuurde bal van Michael 
Melsasail.

Ja hoor, in de 95e minuut 
scoorde Kevin Bons de 1-2 
door een woud van benen in 
de zestienmeter bij OB.
Zou het dan nog kunnen ?
Ja , het kon. Het venijn zat 
in de staart van de wedstrijd. 
Uit een corner vanaf links, 
 genomen door Noa Hendriks, 
kopte Kevin Bons hoog  boven 
de anderen uitkomend ,  alsnog 
de verdiende 2- 2 binnen. 

Dit in de 97e minuut.
Natuurlijk erg pijnlijk voor 
Oranje Blauw , die dachten 
dat zij de drie punten al in de 
knip hadden , maar een wed-
strijd is pas afgelopen als de 
scheids voor de  laatste keer 
gefloten heeft.

Mahe
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Met nog slechts 19 minuten 
uit te spelen bleef het niet bij 
de 1 - 1 stand , waarmee toen 
de wedstrijd werd stilgelegd 
door de scheidsrechter.

Dat er heel wat kan  gebeuren in 
deze minuten leest u in onder-
staand verslagje. Te  beginnen 
dus in de 71e  minuutAl na 
5 minuten (76e min) was er 
een doorbraak over links van 
Sylvano v.d. Brinkdie de bal 
net-jes teruglegde, eigenlijk 
panklaar, voor de inkomende 
Danny Versteege.

Zijn ingeschoten bal raakte 
niet het net , maar wel de de-
klat. Jammer ,weg kans.
Direct in de tegenstoot deed 
Woezik het beter, eerst kon 
Stefan Polic nog redding 
brengen , maar de tweede 
poging van Woezik was hem 

te  machtig. Woezik natuurlijk 
 dolblij met de 1 - 2 en  dachten, 
zo die zit inde zak. Stand  1 - 2

Maar ook al probeerde Woezik 
het met een dubbele poging 
nog eens (81e min)deze keer 
werd de bal tweemaal geblokt 
door de Elistha verdedigers.
In de 85e minuut zag Michael 
Melsasail zijn al uit de vrije trap 
maar net naast gaan.

Ja en dan in de 89e minuut de 
verdiende gelijkmaker van Ro-
wan Leenders na een voorzet 
van Michael Melsasail waarbij 
de bal door een oerwoud van 
benen maar zo voor zijn voe-
ten valt. Stand 2 - 2

Nog was de koek niet op.
In de 90e minuut de  steenharde 
kopbal van Sylvano vd Brink , 
waarbij het net wel omhoog 

ELISTHA VERZET DE BAKENS IN 19 MINUTEN

ELISTHA 1 VS WOEZIK 1
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WEDSTRIJDBAL
Geschonken door:

kwam na een op maat  gegeven 
pass van  Martijn  Schuiling. 
Stand 3 - 2 
Elistha nu dolblij en  Woezik 
zwaar de pe in. De  wedstrijdbal 
werd  geschonken door 
 AUTOSCHADE  Elst  

Scheidsrechter was de heer 
Goutier uit...........Elst. en hij 
liet toch nog 4 minuten lan-
ger door-spelen dan echt no-
dig was. Rapportcijfer voor de 
man :   7  1/2

Mahe
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Elistha was heer en meester en de tegenstander kwam er niet aan 
te pas. Mooie veldspel, goede loopacties, rust aan de bal, keurige 
doelpunten.

Het was een wedstrijd waar alles in zat voor onze jongens, alleen 
de tegenstander was erg pover, dat moet ook worden gezegd. 
Toch benieuwd of de  twee winstpartijen op rij een vervolg kunnen 
geven. 

Dat gaan we proberen tegen AWC, en zoals de jongens inmiddels 
wel weten : De beste kans om wedstrijden te winnen is als je goed 
voetbal speelt. 

Doelpuntenmakers : Niek Stevens (2), Mila Hendriks (2), Sem Ger-
rits (2), Jesper Jansen, Kay van Drempt, Ibo Lambregts

Dierensche Boys was geen partij deze ochtend. Dat de 
uitslag uiteindelijk 1-9 is geworden was geen vreem-
de uitslag gezien het spelbeeld. 

1 9-

JO15-1 OP HET GEMAKKIE DOOR IN DE BEKER! 

DIERENSCHE BOYS JO15-1 VS ELISTHA JO15-1
WEDSTRIJDVERSLAG

20 oktober 2018
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Toch moesten we best lang 
wachten op het openingsdoel-
punt, de eerste 15 minuten le-
verde voldoende kansen op, 
maar de goal wilde niet vallen. 
Toen hij uiteindelijk wel viel 
was het direct een hele mooie. 

Veel positiewisselingen en 
rechtsback Franklin kwam 
door op rechts, met een mooie 
voorzet bediende hij linksbui-
ten Sem die de bal, voor zijn 
man kruipend, knap binnen-
kopte. Ook de 0-2 was een 
mooie, een solo van Milo, op 
kracht en met snelheid langs 
een drietal verdedigers en be-
heerst binnen geschoten door 
de spits. In de rust besproken 
dat het jammer was dat de 
 wedstrijd nog niet definitief 
was beslist, want 4/5 nul was 
heel normaal geweest.

Na rust was het stuk minder 
leuk om te kijken. We werden, 
en dat was voor rust al inge-
zet, op zoek naar de eindpass, 
gingen lopen en het positie-
spel was een stuk minder ver-
zorgd. Toch liepen we uit naar 
een grotere voorsprong. 

Het mooiste doelpunt van de 
2e helft was echter voor de 
 tegenstander, met een mooie 
strakke knal van afstand red-
de AWC de spreekwoordelij-
ke eer. Drie gewonnen wed-
strijden op rij, wellicht heeft 
het te maken met het feit dat 
we een aantal wedstrijden op 
rij (3 nu) in nieuwe shirts van 
sponsor Snelders sport lopen, 
met rugnummers geschonken 
door Linocare.

Uit bij AWC in Wijchen heeft de C1 een eenvoudi-
ge overwinning binnengesleept. De nog puntloze 
 gastheren waren geen partij voor de oranje jongens.

1 5-

RUIME OVERWINNING VOOR DE JO15-1

AWC JO15-3 VS ELISTHA JO15-1
WEDSTRIJDVERSLAG

27 oktober 2018
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De tegenstander fysiek sterker en daardoor ook een optisch 
 overwicht. Elistha hard werkend maar de echte klasse ont-
breekt deze middag. Een hele sportieve wedstrijd met een  prima 
 scheidsrechter. Voor de neutrale toeschouwer, die waren er weer 
veel, viel er niet veel te genieten. 

Na de rust, in de periode dat Elistha de overhand leek te hebben, 
sloeg Aquila genadeloos toe. En later viel de beslissing ook nog 
eens in de wedstrijd na een counter. 

Helaas geen resultaat, geen goede wedstrijd en onze mooie serie 
beëindigd. Volgende week proberen we weer een nieuwe start te 
maken met een goede serie.

Aquila ging er uiteindelijk met de punten vandoor, of dat 
helemaal terecht was is de vraag. Er speelde zich een  echte 
0-0 wedstrijd af, weinig kansen te zien deze middag.

0 2-

JO15-1 VERLIEST GELIJK OPGAANDE WEDSTRIJD

AQUILA JO15-1 VS ELISTHA JO15-1
WEDSTRIJDVERSLAG

3 november 2018
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De gastheren, evenals vorig 
seizoen, met een groot fysiek 
overwicht. Maar de vecht-
lust en instelling van Elistha 
zorgden voor een evenwichti-
ge wedstrijd. Sterker nog, de 
echte kansen in de eerste helft 
waren voor Elistha, want zoals 
een Groesbeekse supporter in 
de rust opmerkte, "iedere keer 
als Elistha de bal veroverd dan 
zijn ze gevaarlijk". Onze tac-
tiek was dan ook om via de 
omschakeling de tegenstan-
der pijn te doen, het zwakke 
punt van de tegenstander was 
dan ook het verdedigen van 
ruimte achter hun laatste linie. 
Uit één van de counters een 
corner, en dat leverde een pri-
ma goal van Milo op. 0-1
In de rust volop tevredenheid, 
maar dit moeten we ook na 

rust opbrengen. Direct na rust 
een tegenvaller, een voetbal-
lende oplossing pakte niet 
goed uit en leverde de gelijk-
maker op. Benieuwd hoe we 
met deze tegenslag omgaan. 
Nou dat was prima, het bleef 
een leuke intense pot om naar 
te kijken. Gelijkwaardig tot 
op het laatst, en op het laatst 
konden we er ook nog met 
de drie punten vandoor. Jes-
per kreeg oog in oog met de 
Groesbeekse keeper (in bui-
tenspelpositie) een dot maar 
mikte te hoog, te hoog was 
even later ook de bal van Ibo 
op Mila waardoor ook deze 
kans verloren ging.

Al met al een prima punt en de 
complimenten voor de gehele 
ploeg. 

Bij hoogvlieger de Treffers heeft de C1 een dik verdiend 
punt mee naar Elst genomen. In Groesbeek aangeko-
men, na een lange reis door het drukke  Nijmegen, 
een korte warming-up afgewerkt. En ondanks een 
korte WUP toch een scherp startend Elistha. 

1 1-

PRIMA PUNT VOOR DE C1 

DE TREFFERS JO15-2 VS ELISTHA JO15-1
WEDSTRIJDVERSLAG

10 november 2018
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Verder een tegenstander die het vandaag ook niet had en de 
slechte wedstrijd en het saaie kijkspel was verklaard. Uiteindelijk 
hebben we deze wedstrijd wel verdiend gewonnen op basis van 
een iets betere 2e helft. 

Dat we de rust met 0-0 hebben bereikt was niet heel erg vreemd, 
er was in de gehele eerste helft slechts 1 schot richting doel te 
bekijken.

Na rust een goal van Ibo uit een corner van Jesper, en eind twee-
de helft pikte ook Mila zijn goaltje mee en gooide daarmee de 
wedstrijd in het slot. 

Weinig verheffend was het spel deze zaterdag, het 
tempo lag wel heel erg laag, de passing was erg slor-
dig en de loopacties waren niet best. Tel daarbij op 
dat de balaannames ook onder de maat waren.

2 0-

EENVOUDIGE MAAR SAAIE OVERWINNING 
VOOR DE JO15-1

SC ELISTHA JO15-1 VS BEUNINGSE BOYS JO15-2
WEDSTRIJDVERSLAG

17 november 2018
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Binnen 10 minuten een comfortabele voorsprong van 0-2 en de 
tegenstander die geen moment van eigen helft af kon komen. 
Maar er kwam een kantelmoment in de eerste helft waardoor we 
de weg compleet kwijt raakten. 

Een onnodige goal tegen en een niet handige penalty binnen 3 
minuten en we stonden weer gelijk. Na rust waren we bij  vlagen 
zelfs de ploeg die niet mocht mopperen dat het gelijk stond, 
het team viel helemaal uit elkaar. Mopperen, je taak niet meer 
 uitvoeren, er ging van alles mis. 

Goed keeperswerk van Ayte, een paar goede ingrepen van 
John en slecht afwerken van de gastheren maakten dat we in 
de  wedstrijd bleven. Zelf hadden we het vizier erg hoog staan 
bij onze zeldzame momenten voor de goal. Uiteindelijk scoorden 
we, tegen de verhoudingen op dat moment in, uit een counter 

Wat uit leek te lopen op een eenvoudige middag ver-
liep uiteindelijk toch uiterst moeizaam.

2 3-

BENAUWDE ZEGE IN NIJMEGEN VOOR JO15-1 

ORANJE BLAUW JO15-1 VS ELISTHA JO15-1
WEDSTRIJDVERSLAG

24 november 2018
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En dat was direct te zien. De 
ploegen waren aan elkaar 
 gewaagd, qua spel- en voet-
balvaardigheden. 

Op winnaarsmentaliteit troef-
den de jongens uit Deest 
en Afferden ons vandaag in 
 ieder geval in de eerste helft 
af. En dat bleek uiteindelijk 
 beslissend. De opgelopen 
schade met rust (2-0) achter-
stand bleek in de 2e helft niet 
meer te repareren ondanks 
nog een venijnig slot offensief. 

Onder de leiding van de prima 
scheidrechters werd het een 
stevig potje. Vooraf hadden we 
de boys nog gewaarschuwd 
dat er in Maas en Waal altijd 
met volle bak inzet wordt ge-
speeld. SCD / Victoria was 
in de eerste helft de boven-
liggende partij en bekroonde 
2 aanvallen met prima doel-
punten. De eerste na een mi-
nuut of 10. Uit een hoek waar 
de rechtsbuiten eigenlijk niet 

meer uit kon, soleerde hij toch 
richting eerste paal.  Simpel 
breed leggen en binnen tikken 
was het vervolg. Kort daarop 
een tweede tegengoal. 

Wederom niet scherp genoeg 
verdedigd en dus een logisch 
gevolg. In de tussentijd deden 
we soms zelf ook wat terug. 
Gio kwam soms goed door 
in combinatie met Borre. Een 
schot van Tim waar meer mee 
te doen was geweest en enke-
le corners. 

Daarvan werd de prima 
keeper van de gastheren nog 
niet ongerust. In de twee-
de helft wat omzettingen om 
te  proberen te repareren. 
 Iedereen weer zoveel moge-
lijk op de  vertrouwde plekken 
en wat jongens met pijntjes 
 vervangen. Helaas viel Twan 
G na een harde bal in het ge-
zicht uit in de tweede helft. De 
tweede helft was wel  anders 
van aard. Met Silvio weer in 

Een mooi affiche vandaag voor de eerste knock-out 
ronde in de beker. Twee ploegen die bovenaan mee-
draaien in de 2e klasse, beiden weliswaar in een an-
dere regio.

JO13-1 LOOPT TEGEN DE EERSTE NEDERLAAG 
VAN HET SEIZOEN OP.

VICTORIA’25/SCD’33 VS ELISTHA JO13-1
WEDSTRIJDVERSLAG
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de ploeg en de sleurende Cas 
op het middenveld kregen we 
meer grip op de wedstrijd. Een 
paar  behoorlijke kansen wa-
ren niet aan ons besteed, met 
name Gio en Twan hadden ons 
terug in de wedstrijd kunnen 
schieten. Een paar afstands-
schoten van  Silvio leverden te 
weinig gevaar op. 

En dan gebeurt er wat zo vaak 
gebeurt.. Een uitval van de 
gastheren en de 3-0 stond op 
het scorebord. Met de moed 
der wanhoop bleven we het 
proberen. Mauro probeerde de 
keeper te verschalken die uit de 

goals was, maar net voorlangs. 
Cas schoot uiteindelijk van 
dichtbij een voorzet van Twan 
hard tegen de touwen, maar 
toen waren er nog maar een 
paar minuten te spelen. Eén 
minuut voor tijd nog een goal 
van Cas met een heerlijk hoog 
schot over de keeper vanaf de 
punt zestien. Nog even haast 
maken, maar de tijd zat erop. 

Geen verder beker avontuur 
voor de boys dit jaar, wel een 
lesje in wedstrijdmentaliteit 
 geleerd vandaag!
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Zonder groots te spelen boek-
te de JO13-1 een verdiende 
overwinning in de Liemers. 
Hoofdbrekens vooraf doordat 
keeper Teun zich blesseerde 
tijdens een midweekse wed-
strijd. Geen vervanger uit de 
andere teams kunnen regelen 
en dus een oplossing uit de 
eigen gelederen. Borre en Tim 
kweten zich beiden een helft 
uitstekend van hun toch wat 
vreemde taak en hielden beide 
keurig de 0. 

Veel gevaar stichten de gast-
heren aanvallend ook niet. In 
de eerste helft probeerden 
ze het ons vooral het voet-
bal onmogelijk te maken en 
als het kon met de lange bal 
de aanval te zoeken. Dit werd 
enkele keren dreigend omdat 
we ook achterin vandaag veel 
aanvalsdrang hadden en dus 
regelmatig 1 op 1 kwamen te 

staan. Dit werd echter keurig 
opgelost in de duels. Aanval-
lend hadden we het aanvan-
kelijk lastig tegen de stugge 
tegenstander. Gio was de uit-
blinker in de eerste helft en 
wervelde enkele keren over de 
rechterflank en had zelfs een 
heuse ‘Zidane’ in huis. 

De veel inschuivende Silvio 
had na een minuut of 14 een 
goede pass op Tim in huis die 
de bal op een meter 15 van 
de goal aannam en de ruim-
te kreeg om te draaien. Daar 
waar iedereen een pass ver-
wachtte verraste hij de keeper 
met een leep schot: 0-1. In 
het restant van de eerste helft 
ploeterden we voort, werden 
regelmatig gevaarlijk, maar de 
eindpass ontbrak vaak of we 
waren net niet scherp genoeg. 
In de tweede helft ging Tim de 
goal in en schoot de  andere 

Zonder groots te spelen boekte de JO13-1 een 
 verdiende overwinning in de Liemers.

JO13-1 NOG STEEDS ZONDER VERLIESPUNTEN 
NA WINST IN DIDAM

DVC’26 JO13-2 VS ELISTHA JO13-1
WEDSTRIJDVERSLAG
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gelegenheidskeeper Borre heel 
snel de 0-2 binnen. Daar ging 
een prima combinatie van Cas 
en Mauro aan vooraf. Cas werd 
door Mauro richting achterlijn 
gestuurd en leverde een voor-
zet op maat af. 

Borre nam bal uit de lucht 
 ineens met zijn hak en de bal 
lag binnen. Een minuut of 5 
 later werd de wedstrijd  definitief 
 beslist. In de drukte  soleerde 
Cas langs een  mannetje of 4 en 
hij verschalkte ook de keeper: 
0-3. De rest van de wedstrijd 
hadden we wellicht beter 
 schriftelijk af kunnen doen. DVC 
had de moed al  opgegeven. 

Elistha ging niet beter voetbal-
len, kreeg wel 2 handen vol met 
kansen maar het leek wel of 
scoren vandaag voor niemand 
meer te doen was. In de laatste 
minuten doofde de wedstrijd 
als een nachtkaars uit. 

Overwinning binnen en op 
schema voor een plaats in de 
eerste klasse na de winterstop. 
De komende twee wedstrij-
den zullen bepalend zijn of we 
ook een gooi naar het najaars 
kampioenschap kunnen gaan 
doen. Voor nu zijn we in ieder 
geval de trotse koploper!
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Als de voorbereiding voor 
deze wedstrijd een voorbo-
de voor de wedstrijd was ge-
weest dan hadden we dikke 
klop gekregen... Een gebles-
seerde keeper, dus Owen in 
de goal, spelers met hele en 
halve blessures, file op de 
Pleijroute en tot overmaat van 
ramp geen shirts bij ons...
Maar de boys hadden van-
daag wel zin in een goed potje 
voetbal en weerden zich kra-
nig. 

De fysiek veel sterke Groes-
senaren legden een opportu-
nistisch spel op de mat. Veel 
fysieke kracht en een Engels 
kick & rush systeem. Lange 
ballen op de 185 cm lange 
linksbuiten die ook nog ver-
domd hard kon rennen, dat 
was de strategie. Voetballend 
waren wij de betere, al kwam 
dat er in de eerste helft nog 
niet altijd uit. Gio was in groot-
se vorm op de rechterflank 
vandaag en stichtte veel ge-
vaar. Achterin hadden we de 

boel aardig dicht getimmerd. 
Maik had vandaag een prima 
dag met zijn opdracht de gro-
te en snelle linksbuiten uit de 
wedstrijd te spelen. 

Dit was eerst de taak van 
Twan G, maar die haakte na 
een hard duel helaas af hal-
verwege de eerste helft. Ook 
naamgenoot Twan H had dik-
ke pech, verstapte zich in de 
warming up en bleef daardoor 
de hele wedstrijd op de bank. 

De overige boys moesten het 
dus doen, inclusief de van de 
JO12-1 geleende Milo. In de 
eerste helft hadden we een 
keer het niet op orde en daar 
profiteerde Groessen van. Op 
snelheid voorbij en een beke-
ken schot in de hoek. Elistha 
kwam terug, kansjes en kan-
sen voor Gio, Tim en Ashraf. 
Cas nog met een poging na 
een afgeweerde hoekschop, 
maar we gingen met een 1-0 
achterstand de rust in. 

Als de voorbereiding voor deze wedstrijd een 
 voorbode voor de wedstrijd was geweest dan had-
den we dikke klop gekregen...

JO13-1 TOONT VEERKRACHT IN TOPPER TEGEN 
GROESSEN

GROESSEN JO13-1 VS ELISTHA JO13-1
WEDSTRIJDVERSLAG
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In de tweede helft ging Milo in 
de spits spelen en dat bleek 
een goede zet te zijn. Na een 
minuut of acht bood Gio, die 
op snelheid was weggestuurd 
door Silvio, hem een niet te 
missen kans: 1-1. Groessen 
was even de kluts kwijt. Cas 
wervelde langs de linkerflank, 
bood Milo de kans zijn tweede 
te maken, maar het schot was 
net niet hard genoeg zodat de 
keeper kon redden. 

Groessen leek rijp voor de 
sloop, maar ineens werd de 
rechtsbuiten in de diepte weg-
gestuurd. Zijn schot was hard 
en hoog.. Owen nog met een 
hand eraan, maar de bal hob-
belde in het doel. We konden 
weer opnieuw beginnen. Vol 
goede moed verder. 

Weer was het Cas die Milo de 
kans bood om binnen te schie-
ten en op bijna identieke wijze 
als de 2e goal van Groessen 
ging de bal het net in via de 
handen van de keeper. Daar-
na probeerden partijen nog 
wat, waren er ook nog wel wat 
kansjes met name voor onze 
boys, maar met een 2-2 eind-
stand kon iedereen eigenlijk 
wel leven. Het applaus van de 
ouders voor onze boys zei ei-
genlijk genoeg. 

Een dikke pluim vandaag voor 
beleving en inzet!
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Vooraf gehamerd op scherp starten om 
snel een beslissing te forceren zodat we 
de wedstrijd snel naar ons toe  zouden 
trekken. Was het de kou? Te vroeg? 
 Onderschatting? 

Geen idee, maar de motor lief stroef  tegen 
het 012 team van SML. Veel gepriegel in 
kleine ruimtes, slap verdedigen en te veel 
ruimte weggeven, teveel lopen met de bal 
en veel in de trechter spelen door het mid-
den. Alles wat we niet zouden moeten doen, 
deden we vandaag wel. En daarom was het 
niets eens zo gek dat de  tegenstander bru-
taal de leiding nam.  Misverstandje achterin 
wie de spits op pakt en het was kassa na 
een minuut of 5 spelen. Elistha leek even 
wakker geschud en produceerde direct de 
mooiste aanval van de dag die keurig werd 
afgerond voor de gelijkmaker. 

Silvio vond Borre op de zijkant die direct 
op Tygo kaatste waarna Twan H de diepte 
in werd gestuurd. Twan behield het over-
zicht en legde breed op Gio die er alleen 
maar tegenaan hoefde te lopen. Een aan-
val uit het boekje, zo simpel kan het zijn. 
Daarna ploeterde we door en kwamen we 
toch weer op achterstand. Een  spaarzame 
aanval van SML, een risicovolle tackle van 

Twan die de voet en niet de bal raakte. 
De scheidsrechter kon niet anders doen 
dan de bal op de stip leggen. De penal-
ty werd keurig benut. Vlak voor rust dan 
toch nog de gelijkmaker en eindelijk weer 
een aantal via de zijkant. Uit een voorzet 
kreeg een verdediger van SML de bal op 
zijn  achterhoofd en de bal plofte in het net.

In de rust een kleine donderspeech om de 
boys weer bij de les te krijgen. De start van 
de tweede helft was beter, het overwicht 
was er en dit leidde uiteindelijk tot een 
frommelgoal van Ashraf. Bas deed poging 
1 en de terugspringende bal was een prooi 
voor onze spits. Vlak daarna een bijna zelf-
de situatie. Bal in de doelmond tussen veel 
spelers in en een scrimmage. Weer Ashraf 
die de bal tegen het net drukte. Daarmee 
was de wedstrijd wel gespeeld. 

Nog wat kansjes, ook nog een grote kans 
voor SML, maar alleen Cas vond het net 
nog na op links goed doorgelopen te 
zijn en de bal simpel in de verre hoek te 
 schieten. Eindstand 2-5, wedstrijd snel 
vergeten, volgende week nieuwe kansen 
tegen Eendracht in Arnhem. 

In de ijzige kou op de Bakenberg traden onze boys aan tegen het 
lager geklasseerde SML, zonder de ziek afgehaakte Maik helaas.
Het weekje rust vorige had de ploeg geen goed gedaan.

 JO13-1 PAKT ONDANKS OFF-DAY DE VOLLE BUIT BIJ SML

SML JO13-2G VS ELISTHA JO13-1
WEDSTRIJDVERSLAG
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Vanaf de eerste minuut  hadden we het 
 ontzettend  lastig.  Alles wat we zelf beoog-
den  te doen (tegenstander vast  zetten met 
veel strijd en inzet, veel  beweging in het 
veld en  proberen te voetballen) deed onze 
tegenstander 2 tandjes beter. Lag het aan 
het (zware) grasveld?, teveel respect voor 
de  tegenstander? 

Onderschatting? Geen idee, maar in het 
eerste bedrijf hadden onze jongens niets in 
te brengen. Eendracht bepaalde de wed-
strijd, kreeg ook de kansen en had het ver-
diend met een ruime marge de rust in te 
gaan. 

In werkelijkheid stond het 1-1. In de 10e 
minuut namen we namelijk ineens de lei-
ding door Borre die een corner bij de eer-
ste paal fraai binnentikte. Daarna liepen 
we weer achter de Arnhemmers aan en 
vlak voor rust maakten ze uit de zoveelste 
corner de verdiende gelijkmaker. Daarvoor 
waren paal en lat al geraakt en stond 

Teun een paar keer op zijn post. Wij  konden 
er bitter weinig tegenover stellen.

De tweede helft begon een stuk beter. 
Nu waren we wel bij de les en konden we 
 regelmatig ook druk vooruit zetten. Onder 
aanvoering van de al weken sterk spelen-
de Gio begonnen we kansen te creëren. 5 
minuten na rust sloeg echter het noodlot 
toe. De tot dan toe foutloos spelende Silvio 
had een zeldzaam foutje in de opbouw. 

Eendracht profiteerde optimaal van het 
balverlies en met een snelle combinatie lag 
de bal in de touwen. Weer erachter aan dus 
om gelijk te komen. Dat lukte zo’n 9 minu-
ten voor tijd. Ashraf kopte de bal  perfect in 
na een corner. 

We waren de bovenliggende partij, had-
den nog een paar kansen, maar ook Een-
dracht loerde nog op de overwinning. Tim 
had 1 minuut voor tijd de grootste kans 
nog. Uit de voorzet van Gio lukte het niet 
om de bal voorbij de uitgelopen keeper te 
 krijgen. Dat was ook teveel geweest. Al 
met al een  terechte uitslag tegen een prima 
 voetballende tegenstander

De boys traden vandaag aan tegen Eendracht uit Arnhem. Een  vooraf 
als lastig bestempelde uitwedstrijd, een ploeg met uitschieters naar 
boven en beneden. 

JO13-1 MORST KOSTBARE PUNTEN IN STRIJD OM TITEL

EENDRACHT ARNHEM JO13-2 VS ELISTHA JO13-1
WEDSTRIJDVERSLAG
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De start vandaag was hoopgevend. 
 Ondanks het slechte weer werd en 
 behoorlijk goed aan de wedstrijd begon-
nen. Na zes minuten schoot Borre prima 
binnen na een klutssituatie in de 16 meter. 

Daarna werd snel zichtbaar dat de vorm in 
de laatste weken een beetje ontbreekt. In 
een situatie waarin we simpel kunnen te-
rugspelen op de keeper verliezen we de bal 
en krijgen we een corner tegen. De speler 
van Bemmel kan vervolgens de corner on-
gehinderd binnen tikken. Direct na de 1-0 
dus al weer gelijk. Jammer, maar gelukkig 
pakten de boys de draad weer op. 

De in de eerste helft op het middenveld 
spelende Silvio dook op voor de keeper en 
schoot de bal met zijn chocoladebeen hard 
tegen de touwen na een mooie voorzet van 
Twan H. Vlak voor rust werd Bemmel nog 
wat gevaarlijk maar met kunst en vliegwerk 
hielden we de voorsprong vast. Na rust de-

den we snel zaken. Twan H had een goede 
dag op de rechterflank vandaag. Eerst tikte 
hij de 3-1 binnen op aangeven van Cas en 
vervolgens kreeg hij wederom de kans om 
de 4-1 binnen te tikken. 

Neusje voor de goal vandaag! De 5-2 
kwam van de schoen van Tygo, die goed 
doorzette en de bal in de hoek punterde. 
Daarna nog een onachtzaam momentje 
achterin en Bemmel scoorde de 5-2. Slo-
takkoord voor Mauro na een goede voor-
zet van Borre tikte hij de 6-2 binnen. 

Volgende week de laatste wedstrijd waarin 
de beslissing om het kampioenschap gaat 
vallen! 

Na het gelijke spel van vorige week hadden we vandaag maar één 
opdracht. Winnen van Bemmel om kans op de titel te blijven maken. 
Niet meer in eigen hand, maar concurrenten Groessen en Bataven 
spelen de laatste wedstrijd nog tegen elkaar. 

JO13-1 HOUDT TITELDROOM LEVEND

BEMMEL JO13-2  VS ELISTHA JO13-1
WEDSTRIJDVERSLAG
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Jan Dirk van der Zee 
Directeur amateurvoetbal

NOPPEN DIEPER IN HET ZAND BIJ DIS-
CUSSIES OVER HET ZONDAGVOETBAL

Nergens in Nederland brokkelt het zondagvoet-
bal zo snel af als in district West II, het gebied 
tussen Rotterdam en Den Haag, waar de KNVB 
op dit moment inloopavonden organiseert om 
samen met de clubs naar de toekomst te kijken. 
Daarbij worden steevast drie opties genoemd. 

Eén: we laten alles bij het oude, met de kans 
dat het zondagvoetbal zal uitsterven. Twee: we 
mengen het voetbal op zaterdag en zondag tot 
één nieuwe competitie waarbij we rekening 
houden met verenigingen die vanuit hun ge-
loofsovertuiging niet op zondag mogen spelen. 
En drie: veel meer nadruk op regionaal indelen, 
waardoor er minder hoeft te worden gereisd.

Als je het aan mij vraagt, voegen we daar nog een  extra 
optie aan toe: we nemen afscheid van het traditionele 
 zaterdag- en zondagvoetbal en gaan voor een veel vrij-
ere competitievorm met vier speeldagen, waarbij de 
 mogelijkheid bestaat om het pupillenvoetbal naar de zon-
dag te  verhuizen zoals dat nu al op een aantal plekken in 
het land is gebeurd. De vrijdagavond bestemmen we dan 
meteen tot het wedstrijdtijdstip van de leeftijdsgroepen 
onder 16, 17 en 18. Pubers die willen voetballen kunnen zo 
op zaterdag een gat in de dag slapen of geld bijverdienen.

Koekkoek, zullen de meeste clubbestuurders bij het idee 
alleen al denken. Toch ben ik ervan overtuigd dat een 
dergelijke opzet van de competitie beter aansluit op de 
 toekomst dan het voetbal te blijven organiseren op basis 
van de wetenschap van honderd jaar geleden. Toen de 
wereld er volstrekt anders uitzag en je lid werd van een 
vereniging omdat je vader en moeder zo beslisten op basis 
van geloof of levensovertuiging. Inmiddels draait de wereld 
om Netflix en Youtube en bepaalt de consument het liefst 
zoveel mogelijk zelf wanneer hij kijkt, speelt en geniet.

COLUMN
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Jan Dirk van der Zee 
Directeur amateurvoetbalWie één van de KNVB-avonden heeft bezocht in de regio 

West II, weet hoever die wereld afstaat van de discussies 
die nu worden gevoerd over het zondagvoetbal. In het AD 
las ik vorige week een stuk waarin bestuurders de  houding 
bij de zondagamateurs het best samenvatten: Weerstand 
tegen de opties, sterk uiteenlopende zienswijzen en de 
noppen diep in het zand. Zo ziet de ene voorzitter een 
overgang naar het zaterdagvoetbal wel zitten, onder de 
strikte voorwaarden dat alle wedstrijden van zijn team om 
vijf uur ’s middags aanvangen (om de jeugdselectie niet 
voor de voeten te lopen), houdt de ander principieel vast 
aan de zondag en wil weer een ander op twee paarden 
wedden, met de inzet van teams op beide speeldagen van 
het weekend. 

Voor mij telt maar één vraag: blijven we met ons gezicht 
naar het verleden voetballen en de rug naar de toekomst, 
of weten we alsnog een gezamenlijke mogelijkheid te vin-
den? Anders gezegd; durven de bestuurders het gesprek 
met hun leden aan te gaan en echt naar ze te luisteren.

Alhoewel ik niet voor de muziek wil uitlopen, is het volgens 
mij een utopie om te denken dat verenigingen onderling tot 
een positief alternatief zullen komen. Dat geldt niet alleen 
voor district West II, maar voor alle clubs die op zondag 
spelen. Met uitzondering van de provincie Limburg, waar 
zaterdags (nog) niet wordt gespeeld.

Het is daarom verstandig dat het amateurvoetbal daad-
kracht en leiderschap van de bond heeft gevraagd om de 
uiteindelijke knoop door te hakken. Met 130 jaar zaterdag- 
en zondagvoetbal geen weekendklusje, maar er rest ons 
bij de bond waarschijnlijk geen andere optie.
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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
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NOG GEEN
ADVERTENTIE?

MELD JE NU AAN!

PR@SC-ELISTHA.NL
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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’ ITALIANO ristorante pizzeria
MAKELAARDIJ BRAM HEEZEN en PAUL JANSEN  CAFÉ IN DEN OMMELANDEN  
MANTEL for fashion and sport    ING.BUREAU SELMAN
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   
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 
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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
BURGERS onderhoudsbedrijf     MIKO, koffie / lavadrinks
NATUURSTEEN- EN TEGELZETBEDRIJF GELDERLAND  CAFÉ ‘T FORT
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  : 0481-371849
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 FEBRUARI 2019

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