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BESTE SPORTVRIEND(INN)EN,

De winterpauze zit er al weer op.

Echt winter hebben we natuurlijk niet veel gehad, maar door 
de weersomstandigheden zijn er toch een aantal wedstrijden 
afgelast, vooral vanwege de slechte toestand van de velden. 
Bij thuis wedstrijden was dit een uitzondering door het kunst-
grasveld. 

In dit blad veel aandacht voor de nieuwjaarsreceptie, de 
 huldigingen en de nieuwjaar wedstrijden.Daarnaast belangrij-
ke mededelingen van het bestuur. Het  vitale sportpark lijkt er 
nu toch te komen en dat heeft best weer consequenties voor 
onze vereniging. 

Verder nog meerdere interessante en gevarieerde stukjes in 
dit clubblad.

Voor iedereen wat.

Ook graag aandacht voor Sponsorkliks. Alle leden weten nu 
wel dat bij bijna alle inkopen via internet een bedragje kan wor-
den gespaard voor de vereniging. 

Ik heb nog niet het idee dat iedereen daar gebruik van maakt . 
Kijk maar eens op onze website: https://www.sc-elistha.
nl/1/1788/sponsor-elistha/

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

Veel leesplezier.

Wim Hendriks

https://www.sc-elistha.nl/1/1788/sponsor-elistha/
https://www.sc-elistha.nl/1/1788/sponsor-elistha/
mailto:clubblad@sc-elistha.nl
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Er is de afgelopen tijd weer veel gebeurd en ook de komende 
tijd zullen er weer veel dingen op de rol staan om te realiseren.  
Het clubblad is wat dat betreft voor het bestuur ook het middel 
om alle leden op de hoogte te houden wat er speelt of beslist 
is, altijd in het belang van onze club. Deze keer hebben we 
weer een flink aantal aspecten:

01. Secretaris functie:  Helaas is Els per direct gestopt in haar 
functie van secretaris. Oorzaak is een verschil van inzicht en 
mening. We betreuren dit besluit maar respecteren haar mening. 
We willen Els enorm bedanken voor haar inzet. We gaan nu op 
zoek naar iemand die in ons dagelijks bestuur wilt komen om de 
secretaris functie in te vullen. Heeft u interesse, dan graag reactie 
naar mij (Wilko : jeugdvoorzitter@sc-elistha.nl )

02. Kantine prijzen: de prijzen zijn, zoals besproken in de 
ledenvergadering, iets gestegen. Dit heeft ook met o.a. de 
verhoging van de BTW te maken.

03. Sponsorkliks: Met posters die in ons gebouw hangen,  willen 
we vanuit de bestuurscommissie jullie vragen mee te doen aan 
‘sponsorkliks’. Op deze manier kunnen we gratis geld genereren 
voor de club  als we online kopen bij de aangegeven bedrijven. Bij 
veel andere clubs is dit al heel succesvol. En natuurlijk hopen we 
dat u meedoet. Kijk hiervoor in de diverse aankondigingen. Daar 
staat hoe het werkt.  Het kost niks en levert de club weer wat op!!

04. Uitbouw achter kleedkamers:  In overleg met de gemeente 
en het Vitaal Sportpark krijgen we een subsidie om een uitbouw 
te doen om onze containers te vervangen voor een mooie 
opslagruimte en werkplaats. Dit moeten we nu gaan realiseren.  
We  willen  heel graag met een paar Elistha mensen die hier 
inzicht in hebben een plan gaan maken om dit te kunnen gaan 
realiseren. In de bestuurscommissie hebben zich al enkele leden 
zich bereid verklaard mee te denken en  werken. Ik hoop dat we 
samen (wellicht u ook)  iets moois (goed en haalbaar qua kosten) 
kunnen neerzetten.  Heb je interesse? Dan zie ik heel graag een 
mailtje of app van je tegemoet.  Alvast enorm bedankt namens de 
club!!

VANUIT HET
DAGELIJKS BESTUUR 

mailto:jeugdvoorzitter@sc-elistha.nl
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05. Pupillenveldje: In de raadsvergadering afgelopen dinsdag 
is besloten dat er een pupillenveld ter grootte van een half 
voetbalveld komt. Een grote extra investering van de gemeente 
wordt hiervoor gedaan voor ons vitaal sportpark. Het pupillenveldje 
zal de afmetingen hebben van een half voetbalveld (er komt dus 
geen Cruyff courtje). Voor onze club gunstig omdat we dan in 
de toekomst (als er bijvoorbeeld een doordeweekse wedstrijd is) 
kunnen uitwijken naar een extra trainingsveld indien nodig.  Verder 
wordt het vitaal gebruikt (dat betekent wel dat ook andere clubs  
activiteiten zouden  kunnen organiseren hierop,  in overleg met 
ons) en voor de recreatie gebruikt als trapveldje voor de Elster 
inwoners. 

06. Trainer eerste elftal: We zijn heel blij dat we voor de komende 
jaren Johan Hendriks als trainer van het eerste elftal gaan 
aanstellen. Het eerste jaar gaat hij dat samen doen met en onder 
de verantwoordelijkheid van Gert van Haaren. Johan gaat de 
cursus UEFA  III volgen en daarna gaat hij zelfstandig verder met 
de selectie. Gert van Haaren blijft ook voor onze club behouden 
(voor de komende twee jaren). Hij gaat naast de coaching van 
het eerste elftal (komend seizoen) ook de J019-1 trainen/ coachen 
en gaat als technisch coördinator samen met de technische 
commissie ons technisch kader begeleiden. Ook zal hij de cursus 
UEFA II gaan volgen.
  
07. Schoolvoetbaltoernooi: ook dit jaar organiseren we samen met 
Overbetuwe beweegt en Spero het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi 
voor basisscholen. Voor kinderen het hoogtepunt van het jaar. 
Miranda neemt hierin het initiatief verder.

08. Koningsspelen: Elistha en Spero stellen de accommodatie 
en velden beschikbaar om de jaarlijkse koningsspelen in Elst te 
kunnen organiseren. Dit geheel zal worden geleid door Overbetuwe 
Beweegt en studenten van het CIOS

09. Oud papier: we hebben een opzet gemaakt met de 
seniorenteams om  het ophalen van oud papier eenmaal per 
maand beter  te kunnen organiseren. De afgelopen maanden 
kostte dat heel veel energie om dit te kunnen realiseren. Met de 
nieuwe opzet hopen we dat alles weer prima zal gaan verlopen. 
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10. Wel doen we nog speciaal een oproep aan alle ouders van 
jeugdleden: “heeft u ook tijd en wilt u onze club helpen? Dan zien 
we u erg graag helpen met het ophalen van het oud papier eenmaal 
per maand op de maandagavond. U kunt daarvoor contact met 
het bestuur of Marcel Veenstra (06-53965098) opnemen. Alvast 
heel hartelijk dank!!”

11. Vitaal Sportpark: Nu de besluiten in de gemeenteraad  zijn 
genomen, worden de volgende stappen gezet. Heel belangrijk 
voor onze club is dat er nu richting de toekomst door alle Elster 
clubs die gebruik maken van De Pas coöperatief wordt gewerkt. De 
werkpost die hiermee de voorstellen doet gaat komende maanden 
bekijken hoe we dit het beste kunnen gaan realiseren. Omdat 
het een samenwerking is van de clubs en de maatschappelijke 
instanties zoals De Driestroom, De Kikkerkoning en de scholen 
heeft alles nogal wat voeten in de aarde. Wel zullen spoedig 
de eerste stappen worden gezet en zal merkbaar zijn dat  er 
veranderingen komen.  Naast alle nieuwe inrichtingen komt   er 
ook een soort routing (pad) die alle clubs verbinden gaat.         Zie 
tekening:

12. Roken: per 1 januari jl. is besloten om niet meer langs de 
velden te roken. Dat gaat tot nu toe heel goed. Dank allen om zo 
rekening met elkaar te houden.

13. Elistha en Spero: Met de voorzitters van beide clubs is er 
eenmaal per maand overleg om samen wat meer te gaan doen.  
Dit is ook nodig omdat we in het kader van ons vitale sportpark 
sowieso meer gaan samenwerken. Natuurlijk behouden beide 
clubs hun eigen identiteit.
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14. Autoluw: Wij willen alle gebruikers van de Pas, maar ook 
ouders, grootouders en andere belangstellenden vragen om 
zoveel waar mogelijk de auto op de zaterdagen te vermijden. 
Natuurlijk is dat niet altijd mogelijk maar denk ook eens aan 
carpoolen of fietsen. Zo zorgen we samen dat het op zaterdagen 
veel bereikbaarder wordt op De Pas. 

15. We gaan aan het  eind van deze maand de contributie 
weer  innen.  Mocht u wat problemen ervaren rondom b.v.  de 
afschrijvingen, dan kunt u met onze penningmeester Frank contact 
opnemen. Dank alvast!

16. AVG: Begin van dit het voetbal seizoen hebben heeft iedereen 
een schrijven gekregen m.b.t. de nieuwe privacywetgeving. Of te wel 
de AVG wetgeving. Helaas hebben wij in onze ledenadministratie 
nog niet alle uitgegeven formulieren terug mogen ontvangen. Bij 
deze willen wij als bestuur de leden graag vragen om deze s.v.p. in 
te vullen en te retourneren. Mochten jullie twijfelen of je deze hebt 
ingevuld of niet ontvangen hebt kan je een nieuw AVG formulier 
opvragen bij je trainer of leider.
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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

https://tinyurl.com/lhdfx84
https://tinyurl.com/ybjmvz7b


De AJC is het eerste aanspreekpunt voor  spelers, 
ouders, leiders en trainers van alle jeugdleden, voor 
zaken die niet  voetbaltechnisch van aard zijn. 

Voor meer informatie en een  taakomschrijving: 
 Renate Diks,   jeugdcoördinator SC Elistha 
jeugdapc@sc-elistha.nl

VA
CA

TU
RES

ALGEMEEN 
JEUGD 
COÖRDINATOR 
SC ELISTHA (AJC)

12

Secretaris (Globaal overzicht taken)

• Maakt deel uit van het Dagelijks Bestuur.
•   Stelt in overleg met de voorzitter de agenda  op 

voor de bestuursvergadering
•  Stelt iedereen uit het bestuur op de hoogte  van 

vergaderingen
• Notuleert bestuursvergaderingen
• Behandelt in- en uitgaande post.
•  Handelt in overleg met de wedstrijdsecretaris
•  Verzorgt bestellingen bij de bond en is de contact-

persoon met de bond.
•  Vergadert eenmaal per maand met het (dagelijks)

bestuur
• Verzorgt dossiervorming verenigingszaken

Heb je interesse, wil je nadere informatie, of weet je 
iemand?
 
Neem dan contact op met Wilko Visser  (voorzitter 
a.i.) jeugdvoorzitter@sc-elistha.nl

SECRETARIS 
SC ELISTHA
ELISTHA ZOEKT PER DIRECT 
EEN SECRETARIS

mailto:jeugdapc%40sc-elistha.nl?subject=
mailto:jeugdvoorzitter%40sc-elistha.nl?subject=
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LIDMAATSCHAP
LID WORDEN van Sportclub Elistha  is simpel.
Alle nodige informatie staat op de website bij https://www.sc-elistha.nl/181/lid-wor-
den/ Hier kunt u ook het aanmeldingsformulier downloaden. Dit is overigens ook 
verkrijgbaar in de ontvangstkamer op de Pas.

OPZEGGEN LIDMAATSCHAP.
Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministra-
teur. 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 lidmaatschap tijdens het seizoen is de contributie 
voor het gehele seizoen verschuldigd.

WIJZIGINGEN
Het komt nog vaak voor dat wijzigingen in gegevens niet tijdig worden door-
gegeven. Hierbij nog het verzoek om wijzigingen in naam, adres, woonplaats of 
andere zaken die van belang zijn voor de ledenadministratie en/ of de contributie 
 vaststelling direct en tijdig door te geven aan de ledenadministrateur. Dit 
kan worden gericht aan de ledenadministrateur p.a.   SC  Elistha, 
Postbus 111, 6660 AE Elst

Rond het verschijnen van dit clubblad zal de contributie-inning plaatsvinden 
voor de leden die de contributie in twee termijnen betalen. Zoals boven al is 
 aan gegeven, wordt het lidmaatschap aangegaan voor de duur van een seizoen. 
Dit betekent dat spelers die in de loop van het seizoen stoppen, voor het hele jaar 
contributie verschuldigd zijn. Helaas gaat er met de automatische incasso soms 
wat mis. Leden waarbij de incasso niet lukt, ontvangen een factuur van Elistha.

CONTRIBUTIE-INNING



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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https://clubs.deventrade.com/nl/sc-elistha/


Het is nu ook mogelijk een mooi clubsetje van 
Elistha te bestellen.
Het setje bestaat uit :

Een blauwe shirt, witte broek, blauwe kousen, 
een trainingsjack zwart met oranje nek en  zwarte 
trainingsbroek. 

Het Elistha logo en de initialen worden er  gratis 
opgedrukt.

En dit alles voor slechts € 79,99.

CLUBSET 
ELISTHA

Bestellen kan op de volgende site: 
https://clubs.deventrade.com/nl/sc-elistha/set-sc-elistha

SETDEAL

€ 79,99JR  € 110,97               
SR € 118,97

per set incl initialen en SC Elistha logo.

UNISEX SETDEAL

€ 79,99JR  € 110,97               
SR € 118,97

per set incl initialen en SC Elistha logo.

UNISEX

SETDEAL UNISEX

€ 79,99

JR  € 110,97               
SR € 118,97

per set incl. initialen SC Elistha logo.

SETDEAL

€ 79,99JR  € 110,97               
SR € 118,97

per set incl initialen en SC Elistha logo.

UNISEX
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https://clubs.deventrade.com/nl/sc-elistha/set-sc-elistha


Uitgereikt aan: Elster Voetbalvereniging Sportclub Elistha

�1.637,30

In het najaar van 2018 hebben de 
 jongste jeugdleden van Elistha weer 
 loten verkocht voor de Grote  Clubactie.

De opbrengst is weer bestemd voor jeugd 
activiteiten. Voor degenen die het nog niet 
hebben gecheckt. De uitslag staat op:

https://clubactie.nl/Media/Default/Down-
loads/ Trekkingsuitslag%202018-PDF_
DEF4-kleinformaat.pdf
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https://clubactie.nl/Media/Default/Downloads/Trekkingsuitslag%202018-PDF_DEF4-kleinformaat.pdf
https://clubactie.nl/Media/Default/Downloads/Trekkingsuitslag%202018-PDF_DEF4-kleinformaat.pdf
https://clubactie.nl/Media/Default/Downloads/Trekkingsuitslag%202018-PDF_DEF4-kleinformaat.pdf
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SC ELISTHA
SNERTTOERNOOI
Voorafgaande aan de nieuwjaarsreceptie werd 
op zaterdag 5 januari 2019 weer het traditionele 
snerttoernooi gehouden. Hieraan werd deelgenomen 
door de lagere elftallen en JO19-1. Tijdens de 
nieuwjaarsreceptie werden de prijzen uitgereikt door 
Peter Jacobs.

Winnaar van het toernooi werd JO19-1 en namens dit team 
nam Delano Maätita een envelop met bonnen in ontvangst.

Huseyin Karakaya (Elistha 2) nam een envelop met bonnen 
in ontvangst, als de runner up van het toernooi.

Tenslotte ontving Peter zelf een envelop namens Elistha 
45+ omdat dit team als derde eindigde in het toernooi. 
Het was weer een geslaagd toernooi en het feestje werd 
gevierd tijdens de heel erg drukke nieuwjaarsreceptie.
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NIEUWJAARSWEDSTRIJD
OUD 1 VS NIEUW 1

De organisatie was er weer in geslaagd om een goed en 
ervaren team op te trommelen om te spelen tegen het 
huidige Elistha 1. Het huidige eerste heeft ongetwijfeld 
 zelfvertrouwen geput uit deze wedstrijd want men wist met 
5-2 te winnen van dit toch wel zeer geroutineerde team ge-
baseerd op ons sterk eerste team uit de periode 2005/2008.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie werden de prijzen, op de 
 bekende ludieke wijze, uitgereikt door Peter Jacobs.

Jordey Toonen (rechts) ontving voor het eerste bonnen 
i.v.m. de overwinning en Boudewijn Nuij, namens oud 
 Elistha 1, bonnen voor de deelname.

Boven v.l.n.r.: Sergio Souisa, Roger Leiwakabessy, Ron Holtrop, Johan Verheijen, Mike Fisscher, Cor Tap, 
Michael Knipping, Salvatore Lombardo, Johan Knipping en Boudewijn Nuij.Onder v.l.n.r.: Gerard Dulos, 
Joris Maätita, Wesley Toonen, Rory Salakory, Ron Stoffelen en Jeffrey Leiwakabessy.

Foto gemaakt door: 
Remco Hendriks



sieraden, fashion & more

Dorpsstraat 74, 6661 EN Elst, 0481 37 27 83
Stikke Hezelstraat 51, 6511 JV Nijmegen, 024 322 30 57 
info@jewelzenmore.nl  www.jewelzenmore.nl      

 

 

 

Is meer dan alleen een laagje verf 
 
Schilderwerk      Houtrot renovatie 
Timmerwerk      Dubbele beglazing 
Wandafwerking     Spuiten damwandbeplating 



Beste Elistha mensen, 
 
Graag uw aandacht voor het 
 volgende. 
 
Vanaf nu is het voor iedereen die 
Elistha een warm hart toedraagt 
mogelijk om Elistha GRATIS  te 
sponsoren. 
 
Ga de volgende keer dat u iets 
 online wilt kopen eerst naar  
https://www.sponsorkliks.com/  
U kunt hier ook een app 
 downloaden.
 
Op de website staat een banner 
van  SponsorKliks. Door op deze 
banner te klikken verschijnt een 
overzicht van tientallen webwinkels, 
waaronder Bol.com, Coolblue en 
Zalando. Elke aankoop bij een van 
deze bedrijven  levert Elistha een 
commissie op terwijl u zelf dezelfde 
prijs  betaalt, het kost U dus niets 
extra. 

SPONSORKLIKS.COM         
SAMEN MET ELISTHA 

Doe hetzelfde als u uit eten gaat of 
een pizza wilt laten bezorgen. 
Via Elistha kunt u terecht bij 4.500 
restaurants waarbij elke  bestelling 
of reservering geld oplevert. Zo 
is sponsoren niet alleen heel 
 gemakkelijk maar nog lekker ook! 
 
Alvast bedankt namens Elistha. 

Sponsor Elistha gratis!
 
Koopt u wel eens online? Vergeet 
dan volgende keer niet om eerst 
https://www.sponsorkliks.com/ te 
bezoeken. 
Via de knop van SponsorKliks komt 
u uit bij ruim 300 winkels waar u 
precies hetzelfde betaalt maar 
gaat er een commissie naar jouw 
 sponsordoel.
 
U sponsort dus gratis! 
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https://www.sponsorkliks.com/
https://www.sponsorkliks.com/winkels.php?club=6746
https://www.sponsorkliks.com/


HULDIGINGEN
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van zaterdag 5  januari 2019 zijn een aan-
tal  jubilarissen  gehuldigd. Ze  werden  toegesproken door  voorzitter Wilko 
Visser en de speldjes werden  opgespeld door  secretaris Els van  Mierle. 
 Verhinderd  waren Fred  Hendriks (25 jaar lid) en  Stefan Spaan   (40 jaar   lid)

Ferry van Druten (midden achter 25 jaar lid), Frenky Usmany (links in het midden, 40 

jaar lid), Herman Clappers (lin
ks voor, 50 jaar lid),Jan Nab (links achter, 60 jaar lid), 

Henk Straatman (rechts achter 60 jaar lid en Wim Hendriks (rechtsvoor 60 jaar lid). 

Verder op de foto linksachter Simone (partner van Frenky) en José (partner van Wim).

25/40
50/60 
jaar 
lid

21

Foto gemaakt door:Elly Holtrop
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HULDIGINGEN

Henk StraatmanWim Hendriks

Herman Clappers 

Frenky UsmanyFerry van Druten 

 Jan Nab

25 
jaar 
lid

40 
jaar 
lid

50 
jaar 
lid

60 
jaar 
lid

60 
jaar 
lid

60 
jaar 
lid

Foto’s gemaakt door:
Elly Holtrop
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ALS JE DIER JE LIEF IS



http://www.sjaakarns.nl
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WEDSTRIJD
VERSLAGEN

ELISTHA 1&2
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ELISTHA 1 VS Quick 1888 1

Elistha 1 – Quick 1888 1
  
Uitslag 5-7
Gespeeld op zaterdag 9 februari 2019.

Elistha speelt verdienstelijk, maar verliest 
met korfbalcijfers.

Op deze gure en stormachtige zaterdag-
middag stond de wedstrijd tegen kampi-
oenskandidaat Quick 1888 uit Nijmegen 
op het programma. De enorm harde wind 
stand dwars over het veld en maakte 
normaal voetballen bijna onmogelijk. Bij 
Elistha werd best een beetje tegen deze 
wedstrijd opgezien, want door diverse 
omstandigheden waren vijf selectiespe-
lers verhinderd. Pupil van de week Guus 
van Eijk had de aftrap en scoorde tegen 
de wind in en dat was ook de  richting 
waarheen Elistha voor de rust speelde. Al 
snel bleek dat de wind een  grote invloed 
op het spel had. Quick had de wind dus 
achter en toog meteen ten aanval. Al in de 
tweede minuut ging een hard schot over 
en een minuut later moest onze keeper 
Stefan Polic handelend optreden bij een 
vrije kans van Quick. Maar zoals we van 
hem gewend zijn reageerde hij adequaat 
en dat zou hij deze middag nog vaker 

doen.Maar in de 10e minuut was ook hij 
kansloos bij een hard schot vanaf de zes-
tien meter. 0-1. De resterende tijd van 
de eerste helft kenmerkte zich door een, 
door de wind gesteund, aanvallend Quick. 
Maar vaak werd de bal te hard gespeeld 
en ook stonden de aanvallers vaak bui-
tenspel. Daar tegen over Elistha dat zich 
moest beperken tot verdedigen en af en 
toe een uitval.  Dit resulteerde in de 18e 
minuut tot een corner, die niets oplever-
de. In de 20e minuut kwam een speler van 
Quick vrij voor Stefan, maar die redde uit-
stekend. In de 21e minuut kreeg Roy Bu-
del de bal aan de rechterkant en stormde 
op naar voren. Hij passeerde de back en 
schoot de bal voor. Via via kwam de bal bij 
Kevin Bons, die de bal mooi inschoot. 1-1.
In de 32e en 38e minuut moest Stefan nog 
handelend optreden bij aanvallen van 
Quick.

Ruststand 1-1.
Elistha kwam vol goede moed uit de 
kleedkamer en had nu de steun van de 
wind in de rug.
Al in de 47e minuut resulteerde dit in een 
mooie aanval die werd bekroond met een 
onhoudbare kopbal (in de bovenhoek) 
van Omid Ahmadi. Stand 2-1.

WEDSTRIJDVERSLAG



Maar helaas was de vreugde van  korte 
duur, want in de 49e minuut was het al 
weer 2-2 na een snelle uitval van Quick. 
Jammer.
Het spel golfde nu op en neer, maar het 
bleek wel dat de spelers van Quick zich 
goed voelden bij de wind tegen en ze wil-
den gewoon winnen en  zetten alles op de 
aanval. Maar Elistha bood goed tegengas 
en in de 54e minuut schoot Kevin Bons, na 
een mooie aanval, de bal in het doel. 3-2 
voor Elistha, wat een weelde. 
Direct hierna werd Kevin Tap  gewisseld 
voor Jordey Toonen. Tot de 62e minuut 
ging het gelijk op en wat er toen gebeurde 
weet ik niet, maar misschien door de inge-
brachte wissels van Quick, combineerde 
Quick  gemakkelijk door onze defensie. Dit 
resulteerde in 6 minuten tijd in 3 tegen-
doelpunten. Stand in de 68e minuut : 3-5.

In de 71e minuut werd Omid Ahmadi ver-
vangen door Max Hendriks en in de 75e  
minuut 
Jamiro Raja Boean door Sam Janssen . 
Beide invallers uit de A1.

In de 80e minuut zag het er nog minder 
leuk uit, toen Quick rustig naar de 3-6 
combineerde. Maar in de 82e minuut rond-
de spits Sam Janssen een aanval doel-
treffend af en dus 4-6.
We gingen voor meer maar jammer ge-
noeg maakte de geroutineerde spits van 
de tegenstander er in de 84e minuut 4-7 
van. Maar nog was de koek niet op want 
in de 85e minuut draaide Sam Janssen 
zich mooi vrij en schoot zijn tweede en 
Elistha’s vijfde goal  binnen. 5-7.

Dat was ook de eindstand.
Scheidsrechter was de heer Paul Wijn-
berg uit Deventer.
Rapportcijfer : 8

Opstelling Elistha:
Doel:Stefan Polic. Achter:Martijn Schui-
ling,  Michael Melsasail, Roy Budel, Levi 
   Tutuarima Midden:Danny Versteege, 
Ryan van Haaren, Kevin Tap (55. Jordey 
Toonen) Voor:Jamiro Raja Boean (75. 
Sam Janssen), Kevin Bons, Omid Ahma-
di (74. Max Hendriks)

Pupil van de week:
Guus van Eijk van de JO8-1. 

5 7-
9 februari 2019

Na afloop van de wedstrijd ontving hij uit 
handen van hoofdtrainer Gert van Haaren 
een wedstrijd bal met de handtekeningen 
van de spelers en staf. Verder kreeg hij 
nog mooi vaantje van Elistha. 

weha WEDSTRIJDBAL
Geschonken door: oud lid 
Jan Jansen van der Laak
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Elst, 10 februari ’19 – Elistha 2, het zondag elftal van Elistha, 
mocht op 10 februari beginnen aan de tweede seizoenshelft. 
Na een nog ongeslagen status tijdens de eerste  seizoenshelft, 
wilde de selectie van het tweede elftal deze lijn na de winter-
stop weer doortrekken.

Elistha 2 (Zon) 
bedankt Elistha!

Elistha 2, bestaande uit  spelers uit het  
voormalige eerste,  tweede, derde en 
vierde van de zondag elftallen van  vorig 
jaar,  kende een goede start van het 
 seizoen,  waarbij er slechts 1 keer werd 
 gelijkgespeeld en maar liefst 9 keer 
werd  gewonnen.  Hierdoor staan ze nog 
 ongeslagen aan kop van de  competitie (7e 
 klasse 04). Vanuit  Elistha 2 had   l   eider    Mau-
rice de  Busschere drie  oefenwedstrijden 
 geregeld voor in  januari en  februari,  echter 
door  weersomstandigheden  moesten 
twee van de drie  wedstrijden afgelast 
 worden. Op 3 februari speelde  Elistha 
2 dan toch een  oefenwedstrijd  tegen 
 Woezik 6 (6e  klasse), deze wedstrijd 
 eindigde na een gelijk opgaande wedstrijd 
met 0-0. Na deze  oefenwedstrijd stond 
 afgelopen zondag (10 februari) de eerste 
 competitiewedstrijd al op  het programma.

Ontbijt vanuit Elistha
Als blijk van waardering bood Elistha het tweede elftal op zon-
dagochtend (aan de “vooravond” van de eerste competitiewed-
strijd) een uitgebreid ontbijt aan. Aan de hand van dit ontbijt kon 
Elistha 2 met een goed gevulde maag en support de competitie 
hervatten. Het ontbijt, aangeboden vanuit Elistha, werd georga-
niseerd door Koos de Goey en Els van Mierle. Zij verzorgden 
voor het elftal vers afgebakken broodjes, gekookte eieren en 
smakelijk  andere benodigdheden. Wij als Elistha 2 willen Koos 
en Els  hartelijk  bedanken voor de prettige service en het lekkere 
en  uitgebreide ontbijt. Daarnaast willen wij Elistha ook bedanken 
voor het mogelijk maken van dit ontbijt.



Na het ontbijt stond de  wedstrijd tegen De Bataven 7 (nummer 4 
van de  competitie) op het  programma, een  tegenstander waarbij 
Elistha 2 de eerste  competitiewedstrijd twee  punten heeft laten 
liggen (eindstand 0-0). Elistha was voor deze tegenstander dus 
gewaarschuwd. Ondanks de vorige wedstrijd werd Elistha 2 ver-
rast door de felle tegenstand. Elistha kwam dan ook goed weg 
met een ruststand van 0-0, mede dankzij knap keeperswerk van 
Daniël  Visser. 

Elistha 2 kwam sterk uit de rust, waarbij het harde werken werd 
beloond door in de 51ste minuut op voorsprong (1-0) te komen 
door een prachtige  actie van Rob Gulikers. (assist Nicky Kop). Na 
een tijdje begon Elistha af te zwakken, mede door het hoge tempo 
van de wedstrijd. Hier profiteerde De Bataven in de 85ste minuut 
van door de gelijkmaker te maken. Voor Elistha bleek dit doelpunt 
te laat te vallen om de wedstrijd weer naar ons toe te trekken, 
de eindstand was dan ook uiteindelijk 1-1. Wederom puntenver-
lies voor Elistha 2, maar nog steeds ongeslagen en eerste in de 
 competitie.

Wij, als Elistha 2, willen Elistha nogmaals bedanken voor de 
 support en het organiseren van het ontbijt op zondag 10 februari. 
Een mooi gebaar en een echte energie boost om te knallen in de 
tweede seizoenshelft!

U als lezer en lid van Elistha kan Elistha 2 (zon) altijd volgen via 
de livestream die elke wedstrijd op de facebookpagina van S.C. 
Elistha wordt gedeeld. En u bent natuurlijk van harte welkom om 
ons team (op de zondagochtend) te komen aanmoedigen op weg 
naar het kampioenschap.

1 1-
10 februari 2019
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WEDSTRIJD
VERSLAGEN

JO15-1 & JO17-2





C1 door naar de halve finale, 
strafschoppen brengen de be-
slissing

Op deze koude en natte 
 zaterdagochtend, de eerste 
 wedstrijd van 2019, direct een 
wedstrijd om het echie.  Bekeren 
tegen Blauw-Geel uit Ede, een 
kwartfinale. 
De wedstrijd begon prima 
voor onze jongens, met goed 
 veldspel en veel beweging 
 zonder bal, werd de tegenstan-
der in de problemen gebracht. 
De keuzes waarvoor de spelers 
van de gasten uit Ede werden 
gesteld, konden niet zonder 
aanwijzingen worden opgelost. 
De aanwijzingen lieten lang op 
zich wachten en Elistha kon 
hierdoor lang genieten van veel 
vrijheid. Deze vrijheid werd 
zeer goed benut door lopen-
de mensen aan de zijkanten 
en de eerste kans was voor 

ELISTHA JO15-1 VS BLAUW GEEL ‘55 JO15-1
WEDSTRIJDVERSLAG

ELISTHA JO15-1 VERDER IN DE KNVB BEKER

2 februari 2019

Mila, die vanaf de rand zes-
tien  meter  diagonaal voorlangs 
schoot. Het initiatief bleef in 
handen van de thuisploeg en 
de  volgende kans was ook voor 
Mila, ditmaal raakte hij de paal. 
De aanvallen die op het doel 
van Blauw Geel afrolden waren 
van prima kwaliteit. Opkomen-
de backs en middenvelders, 
een centraal duo dat inschoof, 
Elistha speelde een erg goede 
openingsfase. 
Met een gelukje had Elistha 
toch pech, een balletje van 
Mila  rolde op de paal buiten 
 bereik van de keeper. Weer 
geen doelpunt, de laatste kans 
in deze goede  periode kwam 
voort uit een  corner, Nathan 
schoot van dichtbij over het doel. 
Na deze sterke  openingsfase 
een omzetting bij de  gasten 
en plots glipte de wedstrijd uit 
onze vingers, er was ineens 
evenwicht. Voor de thee nog 

0 0-
WNP
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geen grote  problemen in onze 
 achterhoede waar  Jesper, met 
de sterke spits, mooie duels uit-
vocht.
 
In de 2e helft bleef het 
 spelbeeld van de laatste 15 
minuten hetzelfde. Blauw Geel 
met wat meer druk naar  voren 
en er ontstond een optisch 
overwicht voor de gasten. Heel 
veel kansen leverde dat niet op, 
al kwamen we bij een schot van 
rand 16 meter goed weg, Ayte 
kreeg er de hand nog achter en 
tikte de bal uit de  benedenhoek. 
Later in de 2e helft nog een 
kans voor de gasten, ditmaal 
ging de bal in het zijnet.
 
Elistha kreeg nog wat ballen 
vanaf de achterlijn en dat zag 
er soms gevaarlijk uit, maar 
er ontstond een status quo. 
De laatste tien minuten van 
de reguliere speeltijd kon 

je zien dat we afstevenden 
op een penalty serie, je kon 
Abba als het ware al horen. 
Kay nam de eerste en schoot 
onberispelijk binnen, daarna 2 
keer onze gasten, de eerste raak 
maar de 2e een meter naast. 
Dan Elistha 2 keer, eerst  Jesper 
die helaas de buitenkant van de 
paal raakte. Keeper Ayte nam 
zelf de 3e en schoot koel bin-
nen. Twee rake penalty’s van de 
gasten vervolgens en dus 3-2 
achter. Ibo stuurde de keeper 
naar de verkeerde hoek 3-3 
dus. Mila had nu wel  mazzel, 
zijn houdbare bal kon dus niet 
worden gestopt door de keeper 
en dus stond Elistha met 4-3 
voor. Nog 1 speler van Blauw 
Geel te gaan, deze bal was 
een prooi voor Ayte waardoor 
we een plaats in de halve fina-
le hebben bereikt. Een mooie 
teamprestatie mannen!!

2 februari 2019

0 0-
WNP
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Op zaterdag 2 februari 2019 speelde Elistha JO17-2 
de bekerwedstrijd tegen Groen Wit ’62 uit Apeldoorn 
en deze wedstrijd werd mooi met 4-2 gewonnen.

4 2-

Ook Elistha JO17-2 
wint in de 
KNVB beker.

WEDSTRIJDVERSLAG
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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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Dit jaar wordt het schoolvoetbaltoernooi  georganiseerd door Elistha, 
Spero en Overbetuwe Beweegt. De leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de 
 basisscholen in de regio Overbetuwe komen in maart en april naar de Pas. 
Op woensdag 27 maart spelen de meisjesteams hun poulewedstrijden en op 
woensdag 3 april de jongensteams. De winnaars van zowel de meisjes als de 
jongens spelen op woensdag 10 april de finalewedstrijden. Alle  wedstrijden 
worden gespeeld volgens de nieuwe wedstrijdvorm 8 x 8 op een half veld 
vanaf 13.30 uur tot ongeveer 17.00 uur. 

Consumptiebonnen worden verstrekt aan de vrijwilligers voor 
een paar drankjes en een snack. De kantine is geopend op 
alle middagen. Als je het leuk vindt om op 1 of meerdere 
 middagen te komen helpen dan kun je je opgeven bij  Miranda 
Koeslag (tel. 06 – 25 42 66 77 / mklapdoor@planet.nl) 

WORD JIJ VRIJWILLIGER OP HET 
SCHOOLVOETBALTOERNOOI 2019?

OM VAN DIT TOERNOOI 
EEN SUCCES TE MAKEN 
ZIJN VEEL VRIJWILLIGERS 
NODIG: 

-  alle teams en scheidsrechters 
worden ontvangen

-   er zijn 4-6 scheidsrechters per 
speelronde

-  er wordt toezicht gehouden in en 
om de accommodatie

-  een EHBO-er of BHV-er is 
 beschikbaar

-  op het wedstrijdsecretariaat 
 worden wedstrijden omgeroepen 
en uitslagen bijgehouden

mailto:mklapdoor@planet.nl


 Wij zijn geopend van dinsdag 
t/m zondag 
   
Tijdens schoolvakanties en in juli en 
augustus zijn wij de gehele week 
geopend.

Onze keuken is geopend van 11.00 
uur tot 20.00 uur.       

 De Pannekoekenbakker 
   Slijk-Ewijk 

   Valburgsestraat 22 
   6677 PC Slijk-Ewijk 
   Tel.: 0488-430179 

    
   www.pannekoekenbakker.nl 

 De Pannekoekenbakker 
Slijk-Ewijk 

   Altijd een feest! 

20181006141919_3736.adpro.indd   1 10/6/2018   2:19:30 PM

De Klomp 4, 6745 WB De Klomp
Tel: (0318) 57 14 57

Lorentzstraat 1B, 6716 AD Ede
Tel: (0318) 61 05 75

Valburgseweg 68, 6661 EW Elst
Tel: (026) 47 42 408

Voor inloopspreekuren en 
overige openingstijden zie 
onze website

www.deklompdierenartsen.nl
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KRANTENARTIKEL
DE GELDERLANDER



DRIE SPELERS VAN ELISTHA 
GEVEN VOETBALLES OP AMBON.
Op vrijdag 1 februari 2019 zijn 
drie jonge spelers van Elistha 
naar Ambon vertrokken om er 
voetballes te geven.   Marciano 
 Sapuletej, Jericho Tap en Job 
Burgers gaan in Ambo-Stad 
drie maanden voetballes geven 
aan de plaatselijke jeugd. Ze 
vinden dat een leuk avontuur, 
waarbij ze ook nog zwemles 
willen geven aan de jeugd.

Marciano’s vader, Andy, zit in de 
technische staf van Elistha, maar 
is ook bestuurslid van de SSBB. 
Deze stichting organiseert zulke 
trips al jaren en stuurt  regelmatig 
voetbalspullen naar Ambon. 

 Marciano (17) vroeg Jericho (18) 
en Job (20) met wie hij als kind al 
voetbalde op een veldje in de wijk 
waar ze woonden.  Toevallig zaten 
ze allen in een  tussenjaar  en bin-
nen enkele weken was het rond. Het 
drietal verblijft in  Ambon-Stad in een 
huisje met Ferry Leiwakabessy, ex 
coach bij  Elistha, die leiding geeft 
aan de voetbalschool. De SSBB 
 regelt al jaren voetbalshirts en voor-
al schoenen voor de bevolking. Daar 
doen we bij Elistha volop aan mee. 
De drie pakken het serieus aan. Ze 
gaan een blog bijhouden en  filmpjes 
op de sociale media  zetten. Bij hun 
terugkomst (eind april) geven ze een 
presentatie op de Pas.
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Voor informatie mail: jeugdapc@sc-elistha.nl 

TALENTJE?

WWW.SC-ELISTHA.NL

Je bent bij ons altijd welkom!

SC ELISTHA!

Voor informatie mail: jeugdapc@sc-elistha.nl

mailto:jeugdapc%40sc-elistha.nl?subject=


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   : secretariaat@sc-elistha.nl

CONTACTPERSONEN BIJ ELISTHA

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

Dagelijks Bestuur  :  secretariaat@sc-elistha.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 APRIL 2019

https://sc-elistha.voetbalassist.nl/181/lid-worden/
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CLUBBLAD ADVERTEERDERS 
AMI KAPPERS kapper     ING.BUREAU SELMAN.
ARIS VELPERBROEK,Rijschool      IUVARE, administratie en belastingen
AUTOBEDRIJF BEUSE     JACCO VAN MARWIJK groente en fruit
CAFÉ IN DEN OMMELANDEN    JEWELZ & MORE
CATERING VAN ROEKEL,cateringbedrijf  L’ ITALIANO ristorante pizzeria
COLOURS HOME VAN AALST    MAKELAARDIJ BRAM HEEZEN en PAUL JANSEN
DA VAN OORT drogisterij    MANTEL for fashion and sport
DE KLOMP, dierenartsen    MEGALUX rolluiken en zonwering
DE LEEUW TOPSLAGERIJ    NOTARISSEN ELST
DE PANNEKOEKENBAKKER, Slijk-Ewijk  ONDER DE TOREN
DIERENSPECIAALZAAK HET MOLENTJE  OUWERLING OPTICIENS
DRIES EN CO, restaurant    PLAZA HENDRIKS cafetaria
EXPERT ELST electronica winkel   RISTORANTE ROMA pizzeria bistro
FINZI, Hypotheken, Verzekeringen en Sparen.  ROBA Onderhoud- en Montagebedrijf
FITNESS EN GEZONDHEIDSCENTRUM ELST  SJAAK ARNS, Tankstation en bandenservice
GIJSBERTS , garage en tweewielers   SNELDERS SPORT
HCI Bouwcenter     SNELGESLAAGD, Rijschool Nijmegen
HENK LANGEN tv, video en schotelantennes  SHARP, document solutions
HET WAPEN VAN ELST hotel-café-restaurant  VAN HULZEN cafetaria
HUTING, schilderwerken    VINK HEKWERKEN ELST

ONZE SPONSOREN 
2019

WEDSTRIJDBAL EERSTE ELFTAL  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 en bij de  wedstrijd waar de  wedstrijdbal 
wordt gebruikt zal de naam van  de sponsor worden  omgeroepen.

AUTOSCHADE ELST     KEMPKES LANDMETEN  
EDDIE VAN OOIJEN     LEX VILIER AUTOBEDRIJF  
FINE FOOD VILLAGE     MARTENS METAAL  
GARAGE BROEKHUIS     RENE VAN DAM FIETSEN  
HENDRIKS CAFETARIA EN CATERING   SNELDERS SPORT  
IMPACT PERSONEEL     STEENHANDEL GELSING  
JAN JANSEN VD LAAK     TEGELZETBEDRIJF GELDERLAND 
JUMBO MACLEANE     WILLEMSEN WONEN
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RECLAMESPONSORENBORDEN

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