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BESTE SPORTVRIEND(INN)EN,

We gaan weer in de richting van het einde van het  seizoen. Eind mei zit de 
 reguliere competitie er weer op.

Voor de jeugd zijn er dan nog het jeugdkamp en de  diverse toernooien en op 
22 juni a.s. is weer de  afsluiting van het  seizoen. Het programma staat in dit 
clubblad. Hopelijk komen dan weer velen om er samen weer een fijn feest van 
te maken.

Het is trouwens wel een legendarisch seizoen, want dit was het eerste seizoen 
als zaterdagvereniging. 
Het eerste elftal bevindt zich duidelijk in een  overgangsfase. Het is wennen 
en het zal nog wel een tijdje duren voor we zijn wat we willen: Een goede en 
 gesettelde  zaterdagvereniging met een  representatief eerste team. Gezien de 
zeer  positieve ontwikkelingen bij onze jeugd moet dat ongetwijfeld gaan  lukken.

Verder in dit blad weer veel verslagen.
Naast die van het eerste, verslagen van twee teams, die steeds maar blijven 
presteren, de JO13-1 en de JO15-1. Na het uitstekende najaar en daardoor 
 promotie, lukt het ook in de hogere klasse  uitstekend. En wie de jeugd heeft, 
heeft de toekomst! 

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

Veel leesplezier in dit clubblad en een goede afsluiting van dit seizoen.

Wim Hendriks
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Afgelopen periode is er in de bestuurssamenstelling veel 
gebeurd. Zo hebben Marco en Els het bestuur verlaten en is 
er een vacature op hun bestuursfuncties ontstaan. Frank (als 
penningmeester) en ik als interim voorzitter hebben binnen de 
bestuurscommissie bekend gemaakt dat we onze taak om de 
club op een goede manier te blijven vervullen, gaan doen tot 
aan de algemene ledenvergadering in november. Dat geeft de 
gelegenheid tot aan de algemene ledenvergadering om een 
goed , volledig nieuw bestuur samen te stellen. Daarvoor is er 
vanuit de bestuurscommissie een werkgroepje samengesteld 
die zich hiervoor in gaan zetten. Het zou super zijn als ons 
geweldige cluppie ook na november weer een goed bestuur 
heeft. Heeft u interesse? Dan kunt u contact opnemen met 
Frank of mij als dagelijks bestuur.

Ondertussen gaat de invulling van bestuursbesluiten wat wijzigen. 
Grotere beslissingen worden genomen in de bestuurscommissie 
welke eenmaal per maand plaatsvinden. Op de website staan 
de data. Kleinere (meer dagelijkse) beslissingen kunnen gewoon 
via het dagelijks bestuur plaatsvinden. Voor contact, vragen of 
opmerkingen kunt u ook bij ons terecht. 

De gemeente heeft bij ons toch aangegeven dat er voor het 
gebruik van het pupillenveldje welke wordt aangelegd in de grote 
vakantie toch een huurbedragje zal worden gerekend. Dit gebeurt 
alleen achteraf. We blijven met de gemeente (lees: wethouder 
en dienstdoende ambtenaar) in gesprek hierover. Feit is wel dat 
we, als veld 2 door slecht weer (nat/kou) of een inhaalwedstrijd 
niet bespeelbaar is, we kunnen en zullen uitwijken naar het 
pupillenveld. Verder is dat een recreatief te gebruiken veld door 
de Elster jeugd. Een bord bij de ingang van het veldje zal dat ook 
duidelijk aangeven.

VANUIT HET
DAGELIJKS BESTUUR 



7

Als bestuur zijn we super trots hoe onze club het verdelen van de 
glossy’s heeft opgepakt. Zo’n 78 vrijwilligers hebben de glossy’s 
in nagenoeg 1 middag rond gebracht. Wij willen alle vrijwilligers 
enorm bedanken voor hun inzet. Ook hebben deze vrijwilligers 
gezorgd voor extra club inkomsten. En daar zijn we echt blij mee.

Het schoolvoetbaltoernooi en de koningsspelen zijn bij onze club 
(en ook samen met Spero) georganiseerd. Mede dankzij de inzet 
en organisatie van bv. Miranda bij het schoolvoetbaltoernooi 
is het ook dit jaar weer een daverend succes geworden. Heel 
hartelijk dank voor alle vrijwilligers die een flink steentje hebben 
bijgedragen hier aan zowel bij het schoolvoetbaltoernooi als bij de 
koningsspelen.

Inmiddels hebben Johan en Gert  (trainers) en verzorgster Willy 
het contract voor komend seizoen getekend:

Johan, Gert en Willy: enorm bedankt en alle succes voor het 
komende seizoen.
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VITAAL SPORTPARK: Onze club zal evenals de andere clubs 
op De Pas deelnemen aan de coöperatie Vitaal Sportpark. Dat is 
een overkoepelend orgaan die de overstijgende belangen inzake 
ons sportpark (wat breed toegankelijk voor Elst gaat worden) 
gaat behartigen. Als bestuurscommissie gaan we akkoord met 
de oprichting van een bestuur Vitaal Sportpark (waarschijnlijk 
3 koppig bestuur vanuit de coöperatie). We hebben pas in 
november onze ledenvergadering vandaar dat ik u wil vragen 
dat als u onverhoopt bezwaar wilt maken tegen dit akkoord, u dit 
kunt doen door een mail naar mij te sturen. We gaan uit van een 
constructieve samenwerking met de coöperatie.  

Ik ben (als voorzitter) op bezoek geweest bij Melanie om haar 
nog te bedanken voor 17 jaar kaartjesverkoop bij het eerste elftal. 
Dat lukte bij de algemene ledenvergadering afgelopen november 
niet, maar hebben we nu alsnog kunnen doen. Melanie, heel erg 
bedankt voor al die jaren inzet voor onze club!!! 

Wilko Visser (voorzitter a.i.)
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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)
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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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KOESCHIJTEN
Vanaf maandag 18 maart kun je voor 10 euro een vak kopen bij  Rowan Janssen of 
Pascalle Overeem. 
Je krijgt hier dan een nummer van en dat bewaar je tot 10 mei heel erg goed want als 
de koe op jouw vak schijt ben je zomaar 500 euro rijker!
Mocht de koe op meerdere vakken schijten dan wordt de prijs gedeeld door het aantal 
winnaars!

In de kantine hangt een bord waarop te zien is hoeveel vakken er al verkocht zijn en 
door wie ze gekocht zijn.
Alles wordt nauwkeurig en zeer correct bij gehouden zodat er geen mogelijkheid is tot 
miscommunicatie.

De opbrengst van de verkoop van de vakken gaat naar de jeugd en naar de bouw van 
een nieuw materialen hok.

Aansluitend vindt er een super gezellige feestavond plaats met live muziek.
Tevens zal er deze avond ook aan onze vrijwilligers gedacht worden die altijd voor ons 
klaar staan!

Activitetencommissie

Vrijdag 10 mei vanaf 19:00u gaat de koe het veld op en schijt 
hij hopelijk een mooie vlaai!

De hoofdprijs die je kunt winnen is 500 euro!
Aansluitend een gezellige feestavond met live muziek!

SCHAT JE RIJK!
HOE KUN JE WINNEN?



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 trai-
ningsjack 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

14

https://clubs.deventrade.com/nl/sc-elistha/set-sc-elistha
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Onze J08-2 is ook weer voorzien van prachtige mooie  nieuwe shirts!
De shirts zijn geschonken door: 
Kom ‘r in snack corner Arnhem en Fruvexco... the Fruit,
Vegetables and exotics Company. 
Natuurlijk poseerde het team trots in de nieuwe shirts.

Namens de jongens en Elistha bedankt voor de sponsoring!

Sponsors
bedankt



16

Elistha JO13-2 heeft ook nieuwe tenues gekregen. 
Dit team speelt in de 4e klasse en qua resultaten kan het nog wel eens  wisselend zijn. 
Maar qua respect scoort dit team iedere wedstrijd heel hoog. Een  voorbeeld voor 
onze club. 

Leo Vosselman, trainer en vader van Ramon en Remco Hageman,  vader van Thom, 
hebben er voor gezorgd dat hun bouwbedrijf Kreeft https://www.bouwbedrijfkreeft.nl/ 
en Parallel Accountants en Adviseurs https://www.parallel.nu/ dit hechte team in het 
nieuw hebben gestoken (nieuwe tenues).

We zijn er erg blij mee en danken de sponsors.

Sponsors
bedankt

https://www.bouwbedrijfkreeft.nl/
https://www.parallel.nu/


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 
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Speeldagenkalender veld
De speeldagenkalender voor het amateurvoetbal voor het seizoen 2019/’20 is  bekend. 
Net als in de voorgaande twee seizoenen wordt er ook in het amateur voetbaljaar 2019/’20 
na de zomervakantie afgetrapt. Eind  augustus staan de eerste  beker wedstrijden op 
het programma. Het grootste deel van de competities starten half  september. 

De speeldagenkalender is samengesteld op basis van de enquête onder ruim 3.500 
trainers, wedstrijdsecretarissen, voetballers en voetbalsters uit het  amateurvoetbal. 
De Tweede en Derde divisie van het amateurvoetbal beginnen komend seizoen in het 
weekeinde van 24 en 25 augustus 2019.

De Hoofdklasse mannen begint een weekend later op 31 augustus en 1  september. In 
datzelfde weekend beginnen de bekercompetities voor de rest van het  amateurvoetbal. 
Op 21 en 22 september starten de overige competities van de categorie A en B,  waaronder 
de Topklasse vrouwen en de overige mannen-, vrouwen- en  jeugdcompetities.

De belangrijkste wijzigingen voor het 
seizoen 2019/'20 op een rij:

•  Verschillende speeldagenkalenders voor de diverse poulegroottes in zowel de A- en 
 B-categorie

•  Rekening gehouden met de wens om minder te spelen in de vakantie periodes 
 (volledig vrij weekend voor de B-categorie in de voorjaarsvakantie en de  meivakantie, 
vrij weekend voor Zuid I en Zuid II tijdens carnaval en meerdere inhaal/beker 
 momenten in de voorjaarsreeks in de B-categorie).

•  Kortere winterstop in West I en West II, waardoor Pasen en Pinksteren vrije 
 weekenden zijn voor de B-categorie in deze districten

•  Er is een nationale kalender voor de 7x7 competities (hier kan van afgeweken 
 worden op verzoek van de clubs)

•  Toevoeging Nationale Voetbaldag; een dag die volledig in het teken zal staan van 
voetbal. Meer informatie over de invulling van deze dag volgt later dit jaar.

Benieuwd naar de speeldata van jouw competitie? Check de  speeldagenkalenders op 
de volgende link!

https://www.knvb.nl/assist/assist-wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal/aanbod-competi-
ties/speeldagenkalenders-veld

https://www.knvb.nl/assist/assist-wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal/aanbod-competities/speeldagenka
https://www.knvb.nl/assist/assist-wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal/aanbod-competities/speeldagenka


aanvang

zaterdag 10 augustus eerste training 11:00 uur

dinsdag 13 augustus training 20:00 uur

woensdag14 augustus training 20:00 uur

donderdag 15 augustus training 20:00 uur

zaterdag 17 augustus Elistha 1 - SC Valburg 1 16:00 uur

dinsdag 20 augustus training 20:00 uur

donderdag 22 augustus training 20:00 uur

zaterdag 24 augustus Elistha 1  -  Emm 1 14:00 uur

dinsdag 27 augustus training 20:00 uur

donderdag 29 augustus training 20:00 uur

zaterdag 1 september eerste bekerwedstrijd onbekend

dinsdag 3 september Sdoo 1  -  Elistha 1 20:30 uur

donderdag 5 september training 20:00 uur

zaterdag 7 september tweede bekerwedstrijd onbekend

dinsdag 10 september Elistha 1  -  Heumen 1 20:00 uur

donderdag 12 september training 20:00 uur

zaterdag 14 september derde bekerwedstrijd onbekend

dinsdag 17 september training 20:00 uur

donderdag 19 september training 20:00 uur

zaterdag 21 september 1e competitie wedstrijd 15:00 uur

Elistha 1 Voorbereiding seizoen 
2019-2020
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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/
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Meer dan zeventig spelers, ouders en zelfs onbekenden van Elistha hebben op de 
 zonnige zaterdag 30 maart de Elster glossy van het CME (www.centrumelst.eu) 
 bezorgd, in Schuytgraaf en Oosterhout. In auto's vol glossy's en spelers op pad met 
plattegronden. 

Hartelijk dank voor jouw bijdrage aan de clubkas, binnenkort volgt de persoonlijke 
beloning.

Saamhorigheid 
bij onze club

http://www.centrumelst.eu
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Voor de tweede keer werd het schoolvoetbaltoernooi bij Elistha gehouden, met 
 medewerking van Spero. 

Op 27 maart speelden achttien meisjesteams tegen elkaar, op 3 april twintig 
 jongensteams, van twaalf scholen in de Overbetuwe.
De finale voor jongens en meisjes was op woensdag 10 april.
Klik eens op: www.overbetuwebeweegt.nl voor een overzicht van alle  sportactiviteiten in 
de Overbetuwe. Zij hebben geholpen met de organisatie. Dank aan de vele  vrijwilligers, 
voor drie  gezellige, sportieve middagen met de jeugd.  

KNVB 
Schoolvoetbaltoernooi

http://www.overbetuwebeweegt.nl
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Het schoolvoetbaltoernooi bij Elistha was een succes.

Op een zonnige finaledag speelden 4 meisjesteams en 4 jongensteams tegen elkaar 
in de poule. Daarna werd gestreden om de 1e en 2e prijs en de 3e en 4e prijs.
De winnaars van 2019 zijn: Meisjes Haafakkers 1 uit Heteren en jongens  Zonnepoort 1 
uit Elst. Deze teams nemen de felbegeerde wisselbeker mee naar school en  mogen zich 
 rayonkampioen Overbetuwe noemen. Ze gaan door naar de regiofinale op  woensdag 
15 mei 2019 bij SC Woezik in Wijchen. Van harte gefeliciteerd. Ook de andere teams 
zijn met een beker teruggekeerd naar school. Deze kanjers hebben tenslotte ook de 
finaledag gehaald.
Met medewerking van veel vrijwilligers is dit toernooi mogelijk gemaakt. Dank ook aan 
Spero en Overbetuwe Beweegt.

Finale 
Schoolvoetbaltoernooi



Vanaf 14.30u tot in de late uurtjes willen wij er weer een  gezellige dag 
van maken met verschillende  activiteiten en gezellige muziek erbij! 

Voor de JO7 t/m de JO15 wordt er een wedstrijd tegen de ouders  gespeeld.

Er is een Volleybaltoernooi voor de JO17, JO19, senioren en  samengestelde teams.

Er is een waterbaan en een springkussen.

En de BBQ gaat weer aan.

Kostenoverzicht voor de activiteiten:

* Inschrijven volleybal team (max. 8 personen en zonder BBQ) is 10 euro.

* Kosten BBQ, vlees, salade, stokbrood en sausjes:
- volwassenen 9 euro
- kinderen tot 12 jaar 7,50 euro
- ouder/kind pakket 15 euro ( 1 volwassenen en 1 kind) 
-  team volleybal 70 euro ( max 8 personen en hier zit het  inschrijfgeld voor het 

 volleybal bij in) 

Aanmelden en gelijk de betaling voldoen voor uiterlijk 2 juni bij:
Pascalle Overeem (dennispascalle@hotmail.com)

Seizoensafsluiting
Zaterdag 22 juni 2019
(Seizoen 2018 - 2019)

Ouders 
tegen de 
Kinderen
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mailto:dennispascalle%40hotmail.com?subject=
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ALS JE DIER JE LIEF IS
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WEDSTRIJD
VERSLAGEN

ELISTHA 1



http://www.sjaakarns.nl
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WEDSTRIJDVERSLAG

ALVERNA VS ELISTHA 

MAK ELISTHA KANSLOOS
Onder mooie 
 omstandigheden kon er dit 
keer worden gespeeld, ook 
op kunstgras en met een 
heuse tribune op de kopse 
kant van het veld. Thuis 9 
september 2018 won Elistha 
nipt met 2-1, dus waarom 
zou dat nu niet  kunnen?

Al in de 14e minuut was het raak, 
omdat de  Elster  achterhoede 
slecht  uitverdedigde, kon de 
brede midvoor de bal  gericht 
achter de kansloze  Polic 
 schieten en 3 minuten  later was 
de  wedstrijd al bijna  beslist met 
een kopbal in het Elster doel. 
Stand 2-0. Waar waren de ver-
dedigers?

In de 23e minuut  pareerde 
keeper Polic nog wel een schot 
vanaf links, maar vijf  minuten 
later lag ook  nummer 3  tegen 
het Elistha net. Een verre  ingooi, 

aanname op de borst en laag 
strak  binnengeschoten door 
dezelfde midvoor en zo stond 
het al 3-0 en dat in 28 minuten. 
Danny  Versteege redde nog 
een keer op de doellijn. Jamiro 
Raja Boean werd  gewisseld 
voor Martijn  Schuiling in de 37e 
minuut.

Elistha kwam tot 1 klein zacht 
rolletje van Rowan Leenders, 
wat natuurlijk geen probleem 
was voor de Alverna keeper.
In de 45e minuut nam een 
 Alverna aanvaller de bal met 
de hand mee , de scheids  zag 
het niet of wilde het niet zien 
en ondanks de protesten van 
Elistha werd de ruststand  toch 
 4-0.
In het begin van de tweede 
helft mocht Elistha 2 corners 
achter elkaar nemen, echter 
zonder resultaat.
Na een uur voetbal had  Elistha 
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Helemaal bont werd het toen 
keeper  Stefan Polic het aan 
de stok kreeg met de  Alverna 
midvoor en samen konden 
 vertrekken met ROOD.  (83e 
min.) Jordey Toonen was 
een goede stand-in zonder 
tegentreffers.
De scheids flootpreciesaf na
90 minuten,  hoewel hij  zeker 
6-7-8  minuten  “blessure” tijd 
had kunnen en moeten  bijtellen, 
maar had daar  klaarblijkelijk 
geen zin in.
De scheidsrechter in het  zwarte 
pak was de heer  Marcel Grisel 
uit Druten
Rapportcijfer :  6 -

Mahe

geluk, dat de bal via de paal 
weer het veld invloog na de 
 zoveelste Alverna  aanval. Dit 
keer dus geluk. Echter  Elistha 
begon iets  beter te  spelen, 
 zonder echt  gevaarlijk te 
 kunnen worden. In de 64e en 
68e minuut de  wissels  Michael 
Melsasail eruit en Jordy Toonen 
erin en Roy Budel eruit en  Kevin 
Bons erin.

In de 74e minuut belandde het 
schot van Levi Tutuarima na 
een goede pass van de  verder 
 onzichtbare Sylvano  v.d. Brink 
op de paal. T  rouwens niet  alleen 
hij maar  meerdere  spelers  gaven 
 vandaag  niet thuis.
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ELISTHA VS JULIANA ’31

Op deze gure en  stormachtige 
 zaterdagmiddag stond de 
wedstrijd tegen  Juliana’31 uit 
Malden op het  programma. De 
 uitwedstrijd werd  kansloos 
met 8-0  verloren. Daarom 
werd bij  Elistha best een 
beetje tegen deze  wedstrijd 
 opgezien, want door  diverse 
 omstandigheden waren 
vier vaste  selectiespelers 
 verhinderd. 
Er was gewaarschuwd voor 
maartse buien en de enorm 
harde wind stond dwars over 
het veld en maakte normaal 
voetballen bijna onmogelijk. 
Nou die buien kwamen er en 
de vaste supporters (die zijn er 
nog steeds, hoor) moesten heel 
wat doorstaan om iets van de 
wedstrijd te kunnen zien. Er zijn 
diverse paraplus in de  afvalbak 
beland omdat ze niet tegen 
dit weer bestand waren. In de 

Elistha werkt hard en speelt verdienstelijk, maar 
verliest uiteindelijk toch.

eerste helft werd de  wedstrijd 
door de  scheidsrechter na 25 
 minuten tijdelijk (ca 20 minuten) 
 stilgelegd omdat het te slecht 
was om door te  voetballen 
 (hagel en harde  regen).

Het verloop van de wedstrijd 
werd duidelijk beïnvloed door de 
 weersomstandigheden. Voor de 
rust had Juliana de wind in de 
rug en dit had als  resultaat dat 
men  constant in de  aanval was 
en  invaller  doelman Jordi Zetz, 
kreeg heel wat in zijn  richting. 
 Eigenlijk  waren er  weinig  direct 
 gevaarlijke  aanvallen. De wind 
was zo hard dat in de  diepte 
 spelen niet  mogelijk was, maar 
voor  Jordi en zijn  achterhoede 
 spelers was het bijna  onmogelijk 
om de bal ver naar voren te 
 spelen. In de 20e minuut bleef de 
bal, na een corner van  Juliana, 
 tussen een wirwar van spelers 
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31

Elistha weinig potten breken 
en op een paar momentjes na, 
bijv. toen de keeper van Juliana 
de bal losliet en Sam Janssen 
net niet kon profiteren, waren er 
weinig kansen.
Aan de andere kant een paar 
uitvallen van Juliana,  waarbij 
Jordi Zetz, twee maal door 
goed uitlopen gevaar kon voor 
komen.
Toen in de 80e minuut wel een 
gevaarlijke uitval over links en 
Juliana scoorde de 0-2. Onze 
grensrechter Taco vlagde 
wel voor buitenspel, maar de 
scheidsrechter besliste anders. 
De wedstrijd was toen gelopen 
en Elistha had verloren.

Scheidsrechter was de heer 
Ferry van Ark uit Apeldoorn.
Hij leidde de wedstrijd op  rustige 
en goede wijze. Cijfer : 8

Bal sponsor was MARTENS 
METAAL ELST    
https://martensmetaal.com/

weha

bij het doel heen en weer gaan 
en  belandde via Kevin Tap in 
het eigen doel. Stand 0-1
Na 25 minuten dus het spel 
even stil en na de hervatting 
in de 40e minuut maakte Kevin 
Bons een snelle aanval mooi af 
met een stiftje over de keeper. 
Maar de grensrechter had 
 gevlagd en de scheidsrechter 
nam dit over en omdat de VAR 
ook niet  reageerde werd het 
doelpunt afgekeurd.

Na de rust een ander spel en het 
bleef de gehele helft droog. De 
natte kleding van de  supporters 
kon opdrogen door de wind en 
de supporters die voor de rust 
de wedstrijd op afstand (in de 
kantine) hadden meegemaakt 
kwamen nu ook langs het veld.
Elistha in de aanval en  Juliana 
beperkte zich tot uitvallen. 
 Hoewel Elistha gesteund werd 
door de wind, werd er niet echt 
van geprofiteerd door bijv. van 
een afstand op het doel te 
schieten. Daar was het nu wel 
de    gelegenheid voor geweest.
Ondanks het overwicht kon 

https://martensmetaal.com/
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KOLPING DYNAMO VS ELISTHA    

Elistha pakt net geen punt

Bij goed weer, eerst nog zon 
maar wel droog begon  Elistha 
voortvarend aanhet duel 
 tegen Kolping Dynamo (KD)

De eerste de beste aanval 
 leverde direkt al een corner 
op, waarbij de bal in tweede 
 instantie voor de voeten terecht 
kwam van Michael Melsasail, 
die het maar probeerde , wel te 
hoog, maar de kans was er.
In de 3e minuut een goede 
pass van Sylvano v.d. Brink op 
 Michael Melsasail, die de bal 
hard onder de KD keeper door 
in het doel joeg.
Twee minuten later had hij de 
zaak al bijna kunnen beslissen
Een van de KD verdedigers 
verspeelde de bal aan de  alerte 
Melsasail, die oog in oog kwam 
te staan met de KD keeper maar 
schoot de bal jammerlijk naast. 
Het had zo mooi kunnen zijn.

Rowan Leenders vrije trap  vanaf 
22 meter vloog maar net over 
de deklat. Pas in de 12e minuut 
viel de eerste kans voor KD te 
noteren, maar de bal ging over.  
Weer drie minuten later viel de 
bal bij Elistha op de  deklat na 
een corner kopbal.
Bij een uitval van KD moest 
 Stefan Polic redding brengen 
(25e min) Ryan van  Haaren  
schoot ook van afstand, maar 
de KD doelman redde ook dit 
keer De tweede echte kans voor 
KD was een schot van  dichtbij, 
maar keeper  Polic  redde knap 
met de voet.  Spanning in 
 overvloed.
Irritant was, dat de scheids een 
shirt (Oranje /Rood)  droeg, dat  
klein beetje overeen kwam met 
de Elistha kleur. Het  laatste 
wapenfeit was de steekbal van 
Ryan van Haaren op  Sylvano vd 
Brink, maar de Elistha  aanvaller 
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liet de kans aan zich voorbij 
gaan.

Na de rust speelde Sam 
 Janssen in plaats van Noa 
 Hendriks en droeg de scheids 
nu een geel shirt.  De op merking 
van onze zijde was dus niet aan 
 dovenmans oren gericht.
In de 48e minuut maakte KD 
 gelijk nadat Stefan Polic eerst 
nog de bal tot corner had 
verwerkt en uit deze corner 
mocht de lange midvoor "vrij" 
 inkoppen. Stand 1 -  1.
In de 74e minuut werd Martijn 
Schuiling, iets geblesseerd, 
vervangen door  Kevin Bons en 
deze dezelfde Bons kreeg een 

100% kans (80e min)na een 
doorkopbal van Sylvano v.d. 
Brink.
Het bleef spannend tot het eind, 
spel over en weer. Toch sloeg 
KD hard toe, DRIE  MINUTEN 
VOOR TIJD en scoorde 
 wederom uit een  corner en 
 wederom met een kopbal.  
Stand 2 -  1.
Jammer, het had zomaar 
 gekund. Scheidsrechter was de 
heer Markus uit Zutphen
Rapportcijfer voor de man in het 
geel :  4,5

Mahe
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ORANJE BLAUW VS ELISTHA    

Elistha verliest te gemakkelijk punten.

Tsjonge, tsjonge , dat is snel 
in de 2e minuut al op een 1 - 0 
achterstand. De bal, half  volley, 
rechts onderin en  doelman  Polic 
kansloos  achterlatend. Een 
 beter gevoel kan  Oranje Blauw 
(OB) niet hebben  gehad.  Elistha 
gaf wel een  beetje gas bij en zag 
de bal in de  kruising  geschoten 
door Michael  Melsasail 
 gestopt worden door de OB 
keeper. Slechts één   minuut 
later was het wel raak voor 
de  oranjehemden. Een  prima 
pass van Michael  Melsasail op 
 Sylvano v.d. Brink, die de bal 
aannam, zich omdraaide en de 
1 - 1  binnenschoot.En er  waren 
pas acht minuten gespeeld, 
waar zou dit naar toe gaan.
Eerst nog een uitval van OB in 
de 15e minuut , waarbij de bal 
over de Elistha back heen vliegt 
en een OB aanvaller oog in oog 
met Stefan Polic komt te staan, 

maar deze deed waarvoor hij 
staat, de bal tegenhouden.
Elistha begon wel beter te 
 spelen , eerst een schot van 
Ryan van Haaren (over) en een 
poging van Sylvano v.d. Brink, 
net onder de bal door, na een 
meesterlijke voorzet van  Martijn 
Schuiling , die echt op maat 
was.
Aan de andere kant, 42e  minuut, 
een voorzet  vanaf links, na 
 balverlies en de bal door een 
OB aanvaller  gemakkelijk 
 ingekopt. Stand 2 - 1. Net voor 
rust  nogmaals een  enorme kans 
voor OB, maar voor  Elistha vloog 
de bal hoog de  ballenvanger in. 
 Kevin Tap, alweer geblesseerd 
geraakt , werd vervangen door 
Levi  Tutuarima. In de 46e  minuut 
een schot van OB,  redding van 
Stefan Polic .
Vier minuten later een  voorzet 
van de mee opgekomen  Martijn 
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Schuiling precies op het hoofd 
van Sylvano v.d. Brink, die 
zijn kopbal  bovenkant lat zag 
 toucheren. Wat kreeg OB in de 
72e  minuut een 100% vette kans 
en weer redde Stefan Polic. Noa 
Hendriks ook  geblesseerd werd 
in de 74e minuut  vervangen 
door Kevin Bons. Later nog de 
wissel Jamiro Raja Boean in 
plaats van  Rowan Leenders In 
de 84e minuut was het  gedaan 
en scoorde OB voor de derde 
keer met een uitval.
Stefan Polic moest nog een 
keer redding brengen op een 
 afstandsschot van OB en het 

laatste wapenfeit was voor 
 invaller Jamiro Raja Boean, 
die de bal in de 93e minuut, 
schuin voor de goal, ver over de 
 ballenvanger joeg.

De assistent scheidsrechter bij 
Elistha was deze middag de 
nieuwe trainer voor volgend 
jaar, Johan Hendriks, die wel 
zijn normale niveau haalde

De scheidsrechter was W. 
Langendonk en deze scoorde 
een 5 +

Mahe
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ELISTHA VS KOLPING DYNAMO   

Elistha zakt een plaats op ranglijst

Elistha kon het wederom niet 
 redden tegen Kolping Dynamo 
(KD) 

Twee weken geleden werd er nog 
nipt met 2 - 1 verloren van  dezelfde 
tegenstander. maar vanmiddag 
 liepen de hazen anders , maar wel 
in KD ‘s voordeel.
In het begin gebeurde er maar 
 weinig , in de 12e minuut bracht 
de Elster doelman Stefan  Polic 
 redding met zijn vuist om een 
 cornerbal onschadelijk te maken.
Aan de andere kant kwam Kevin 
Tap een teentje te kort om de bal 
uit de pass van Sylvano v.d. Brink 
doeltreffend te kunnen afronden.
Het bleef rustig tot de 32e minuut 
toen Polic slechts een rollertje van 
KD voor het oprapen had.
Sylvano’s pass op Michael 
 Melsasail kon maar net worden 
onderschept door de rechtsachter 
van KD. Jammer, was toch een 

goede pass in de ruimte.
In de 42e minuut werd de bal vanaf 
links hoog voorgezet en weer liet 
Elistha zien dat zij op hoge ballen 
en corners weinig grip hebben.De 
bal werd hard ingekopt en stond 
Elistha weer op achterstand  en net 
voor rust. Net voordat de scheids 
voor rust zou fluiten, vloog de bal 
uit een vrije trap van KD op de 
 kruising over het Elistha doel.
Ruststand 0 - 1
In de rust was Stefan Polic  ,voor 
rust een gele kaart opgelopen 
en geschorst voor  de volgende 
 wedstrijd, vervangen door Jordy 
Zetz, keeper van het A - team.
Een kwartiertje bleef het rustig, 
maar in de 63e , 65e, en 68e  minuut 
lag Elistha weer in de  vuurlinie 
van KD. Eerst miste de midvoor 
een vette kans, daarna schoot 
de rechtsbuiten voorlangs en als 
 klapper en weer uit een corner de 
doeltreffende kopbal van KD.
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Stand  0 - 2
In de 73e minuut werd Jordy Toonen 
vervangen door Jamiro Raja 
Boean. Niet prettig was de wissel 
van Roy Budel, zijn neus stond een 
klein beetje scheef,  gebroken?. 
Zijn vervanger was Kevin Bons.
Hoeveel kansen had Elistha 
 eigenlijk deze middag? Niet veel, 
maar de net ingevallen Bons kreeg 
er wel een, maar zag zijn kopbal 
naast vliegen. Ook Melsasail‘s 
 kopbal belandde niet tegen de 
 touwen, maar werd weer een prooi 
voor de Nijmeegse sluitpost.
Het sluitstuk van de wedstrijd werd 
opgevoerd door de scheids  himself. 
Hij, alleen, zag een  overtreding van 
Elistha speler op een KD’er
Prrrrrrrrrr.... penalty
Iedereen verbaast, ook de  spelers 
van KD, maar alvorens de  penalty 
werd verzilverd, was Michael 
 Melsasail al met een rode kaart 
van het veld gestuurd na te hevig 
 protesteren op de leiding. (96e min) 
Het was me weer het  middagje wel.
Trouwens de scheids had zijn 
 lievelingsplek gauw gevonden 
op deze koude en soms natte 
 zaterdagmiddag en dat was de 
middencirkel. Ook stond hij een 
keer “offside”, maar dat kan niet en 
diagonaal lopen was ook niet zijn 

grootste hobby, maar  iedereen kan 
wel eens een slechte dag  hebben, 
zeker Elistha.
Met nog 3 uitwedstrijden en slechts 
1 thuiswedstrijd voor de boeg zal 
Elistha toch iets meer  moeten 
brengen om alsnog een paar 
 punten aan de schamele 8 punten 
te kunnen toevoegen. Maar gezien 
de nog te spelen wedstrijden zal dit 
zeer moeilijk worden, het gezegde 
luidt nog steeds :  Een kat in het 
nauw maakt soms rare sprongen.
Scheidsrechter in het geel was de 
heer Bakker uit Tok Tok City, zoals 
hij zelf zei: Barneveld dus.

Rapportcijfer voor de man : 3 plus

Balsponsor was vandaag:

https://www.snelderssport.nl

En Richard had voor een 
 uit stekende “eredivisie” bal 
 gezorgd. Daar lag het dus niet aan.

Mahe
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Het leverde ook al snel de 
 voorsprong op, een goede 
 aanval vanaf links het spel 
 verleggen naar rechts en  vanaf 
die kant de diepte gezocht, het 
verliep als uit het boekje. Aan het 
 einde van deze mooie  aanval gaf 
Bram een niet te missen kans 
aan Niek en  laatstgenoemde 
schoof dan ook heel  eenvoudig 
binnen. Stand 0-1. Elistha liet 
de bal goed lopen en  daardoor 
ook de tegenstander, de fase 
waarin we echt goed waren was 
 vandaag echter niet zo heel 
lang. Na een minuut of 12 kon 
je de slordigheden al  langzaam 
in ons spel zien sluipen en 
het werd er niet meer beter 
op in de rest van de wedstrijd. 
Toch hadden we in de  eerste 

Quick 1888 JO15-1 - Elistha JO15-1
WEDSTRIJDVERSLAG

Gemengde gevoelens bij de JO15-1
Een gelijkspel tegen Quick 1888, wat moeten we daar nu van 
denken. Gezien de start een onnodig gelijkspel, want in de 
eerste fase van de wedstrijd overliepen we gastheren uit 
 Nijmegen aan alle kanten.

helft niet veel te duchten van 
de tegenstander, slechts  vanuit 
onze fouten konden zij  gevaarlijk 
worden en het was dan ook zeer 
zuur dat door een  beslissing 
van de  scheidsrechter de 1-1 
viel. Een  actie van een speler 
van Quick waarbij de bal ruim 
over de achterlijn was kreeg, 
 ondanks het vlaggen van 
 Marcel, de goedkeuring van de 
scheidsrechter. (die stond op 30 
 meter prima opgesteld blijkbaar) 
Afijn, met 1-1 de rust in, niets aan 
de hand. Wat wel  zorgwekkend 
was, dat was het niveau. Er 
was er 1 echt goed en dat was 
 notabene Cas  Stevens en laat 
dat nou een D speler zijn.In de 
rust aan  proberen te  geven wat 
er beter kan en vooral ook hoe. 

9 maart 2019
40

https://www.sc-elistha.nl/1128/team-informatie/


1 1-
9 maart 2019

Maar er kwam ook na rust geen 
 verbetering in het spel, en de 
tegenstander beet zich vast in 
de wedstrijd.  Uiteindelijk  kregen 
we nog een paar  spaarzame 
kansen en die  leverden geen 
goals op. Ook de kansen van 

Quick  waren spaarzaam en niet 
 doeltreffend en dus schreven we 
voor deze wedstrijd 1 punt bij.  
Voetballend 1 van onze minste 
wedstrijden na de winterstop.
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Elistha JO15-1 - Orion JO15-3
WEDSTRIJDVERSLAG

Het duurde in de score wel 
wat minuten voordat we op 
 gelijke hoogte kwamen, maar 
de  kansen regen zich aaneen. 
Elistha had weinig te  duchten 
van deze tegenstander maar 
ja, je moet het wel in de  score 
 uitdrukken. Na een kwartier 
 begon dat te lopen op deze 
natte zaterdagmorgen. En Niek 
pakte daarbij de  hoofdrol op, 
met een onvervalste  Hattrick 
bepaalde hij de stand  binnen 
minuut 17 en 27 op 3-1, een 
schot, een kopbal en een 
 intikker.  Voor de  ruststand 
 tekende Nathan na een  pracht ig 

actie van Kay. De wedstrijd was 
bij rust al wel gespeeld, dat 
was aan de lichaams houding 
van de  spelers van  Orion wel 
te zien. In de 2e helft weer lang 
 wachten op goals, dus toen we 
zo’n 20  minuten droog stonden 
was Niek het zat. Een schot 
met rechts werd  gekraakt maar 
de rebound met links vloog 
 prachtig in de  kruising. Even 
later een  voorzet van Reno die 
onbedoeld binnen viel en weer 
een goal van Niek. De laatste 
goal van Ibo en de eindstand 
van 8-1 stond op het bord. Een 
fijne ochtend voor de C1.

Kay in de hoofdrol maar Niek was net Messi
Een slechte start tegen de hekkensluiter uit Nijmegen,  binnen 
een paar minuten een te korte terugspeelbal en een simpele 
binnentikker van de spits van Orion. Dat was een tegenvaller, 
eens kijken hoe we daar mee om gaan. 
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De Treffers JO15-2 - Elistha JO15-1
WEDSTRIJDVERSLAG

Tegenvallende 2e helft kost Elistha JO15-1 de 
 koppositie

23 maart 2019

Voor de thee een potje  voetbal 
waar we  complimenten van 
de leider en grensrechter van 
de tegenstander voor  kregen. 
 Verzorgd voetbal, een  prima 
 opbouw, een plan en een 
 redelijke uitvoering van dat plan. 
Ruimte maken voor  elkaar en 
naar voren durven  voetballen. 
Dat naar voren  voetballen hield 
echter wel in dat het er tot aan 
de zestien meter goed uit zag. 
Echt  grote kansen  leverde dat 
niet op. De beweging in de 
diepte was te weinig om echt 
tot kansen te komen. Het was 
dan ook  logisch dat we met 

0-0  gingen rusten, de  beste 
kans was voor de  Treffers, 
een  verkeerd beoordeelde bal 
 leverde een schotkans op, de 
bal vloog naast.
Na de rust iets meer diepte in 
het spel maar ook wat minder 
scherpte in de duels. En ook 
de bereidheid om de duels vol 
aan te gaan nam wat af. Toch 
ook na rust geen vuiltje aan 
de lucht, Elistha gaf niets weg 
en  aanvallend gebeurde er 
ook weinig. Het was een  potje 
 waarbij het eerste  doelpunt 
ook wel direct beslissend zou 
 kunnen blijken te zijn.   

De Treffers uit, een op papier lastige wedstrijd. Voor de 
 winterstop ook al op bezoek geweest in Groesbeek en  destijds 
hielden we er 1 punt aan over. Bovendien een  wedstrijd om de 
koppositie en een echte test, de eerste tegenstander uit het 
linker rijtje.
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Dat doelpunt viel aan de voor 
ons verkeerde kant, onnodig 
balverlies op het middenveld, 
een back die aan de  verkeerde 
kant staat te dekken en de 
 andere flank die de lopende 
man niet aan ziet komen. Dan 
sta je vanuit het niets zomaar 
achter. Elistha zakt mentaal, 
vanaf die fase wel, door de 
ondergrens. Buiten een kans 
voor Niek, die mogelijk van 
Milo schrok, kwamen we niet 
echt tot  kansen. Omdat ook 

Treffers niet veel kon creëren 
werd het een  wedstrijd waarbij 
de  inzet en passie van Treffers 
van  doorslaggevend belang 
was. Dat het in de  voorlaatste 
minuut nog 2-0 werd uit een 
 penalty, dat was slechts voor de 
 statistieken.
Een op basis van teamgeest 
en instelling een terechte 
 nederlaag. Voetballend  gezien 
moeten we meer brengen in 
balbezit om bovenin mee te 
 blijven doen.
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Elistha JO15-1 - Eendracht ‘30 JO15-1
WEDSTRIJDVERSLAG

Ruime zege voor JO15-1

6 april 2019

De eerste kans van de  gasten 
viel pas te noteren in de  slotfase 
van de wedstrijd, die toen al 
lang en breed gespeeld was. 
Voor rust een enorm  overwicht 
van onze jongens, het komen 
tot kansen viel  echter niet mee. 
Rond de zestien waren we 
 besluiteloos en lag het  tempo 
te laag om de tegen stander uit 
 elkaar te spelen. Het  leverde wel 
veel corners op, daar  hadden 
we er wel een paar van  moeten 
benutten want beter krijg je 
zo niet voor de goal.  Ondanks 
het enorme overwicht en de 
 kansen uit de  hoekschoppen 
leken we lang op een 0-0 
 ruststand af te  stevenen. 
Eén  minuut voor rust viel dan 
toch de  openingstreffer. Reno 
 bediende Kay en die hield zijn 
hoofd koel.
In de rust pittige discussies over 
het feit dat we er maar één voor 
hadden, deze  discussie leidde 

tot afspraken en dat  leverde 
 direct resultaat op.
De eerste corner die niet echt 
goed was getrapt, hoe  grappig, 
leverde dan wel  direct een goal 
op. Ibo tikte van dichtbij  binnen. 
Direct van de aftrap weer een 
doelpunt van Ibo, ditmaal 
 weggestoken door Tom bleef hij 
alleen voor de doelman rustig. 
De beer was los, want nog geen 
drie min uten later schoot Sem 
binnen op aangeven van Kay 
en de tegenstander was binnen 
vier minuten op drie doelpunten 
getrakteerd.
Even een doelpuntendroogte, 
want het duurde tot de  laatste 
10 minuten dat de stand  verder 
kon worden opgevoerd, Ibo, 
via een een-twee met Mila ver-
diende de wedstrijdbal door een 
 hattrick te scoren en Mila schoot 
een vrije trap via  binnenkant 
paal binnen.
De eindstand 6-0 

Een wel heel eenvoudige zege voor de C1 deze ochtend, de 
tegenstander uit Mook kwam er totaal niet aan te pas.  
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Groesbeekse Boys  JO15-1 - Elistha JO15-1
WEDSTRIJDVERSLAG

Weer een mooie overwinning voor de JO15-1

13 april 2019

Een koude start voor de C1 
in Groesbeek, een  korte 
 warming-up (want  Nijmegen 
doorkomen is een drama) en nog 
niet de volledige  concentratie. 
Dat was de verklaring voor de 
slechte start, slordig en traag, 
dat was wellicht de beste 
 omschrijving. Na 7 minuten een 
enorme fout in de laatste linie 
en de achterstand stond op het 
bord. 
Elistha bleef in deze fase  onrustig 
en er werd  onvoldoende naar 
voren gevoetbald om de tegen-
stander onder druk te  zetten. 
De geboden ruimte lag er ook 
in deze fase al, maar we waren 
zeer besluiteloos. Het was dan 

ook niet gek dat de  gelijkmaker 
uit een dood  spelmoment 
moest komen. Reno kopte bij 
de  eerste paal binnen, dit uit 
een  hoekschop.
Elistha kreeg wat meer  schwung 
en de gastheren moesten terug, 
vlak voor rust was de wedstrijd 
beslist. Een prachtige aanval 
over veel schijven vond als 
eindstation Niek, hij kopte een 
lange bal van Nathan binnen. 
Even later weer een goede 
snelle aanval en nu was het Ed 
(eigen doelpunt) die in paniek 
de bal achter zijn eigen doel-
man werkte.
In de rust aangegeven 
dat er vandaag maar één 

Een koude start voor de C1 in Groesbeek, een korte war-
ming-up (want Nijmegen doorkomen is een drama) en nog 
niet de volledige concentratie. Dat was de verklaring voor 
de slechte start, slordig en traag, dat was wellicht de beste 
omschrijving.
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 tegenstander was waarvan we 
konden  verliezen, onszelf. De 
gastheren hadden het al op 
gegeven gezien de uitspraak 
van één van hun spelers, “we 
kunnen geen druk zetten, daar 
voetballen ze heel makkelijk 
 onderuit”.
En zo was het, Elistha had het 
heft flink in handen genomen en 
positioneel was het erg goed. 
Slechts de slordige passing 
en de soms krachteloze muis 
 eindpass stonden een grote 
overwinning in de weg.
Halverwege de 2e helft een 
prachtige diepe bal van Mila 

op de goed gestarte Niek, Niek 
nam geweldig aan en schoot 
de bal vervolgens keurig in de 
hoek. Ook nu weer, net als bij 
goal 2, een prachtige goal.
Even later in de wedstrijd nog 
een goal van Niek, zijn derde 
van de dag op de derde assist 
van Nathan.
Na afloop de complimenten van 
de staf van de tegenstander, de 
best voetballende ploeg van het 
seizoen. Een mooi compliment 
maar dat geeft geen garantie 
op een prijsje. Dus gaan we de 
 komende weken gewoon  verder 
met ons harde werken.

1 5-
13 april 2019
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Elistha JO13-1 - Blauw Wit JO13-1
WEDSTRIJDVERSLAG

Elistha JO13-1 maakt nu echt kennis met een hoger 
niveau
In de wedstrijd tegen Blauw Wit 
uit Nijmegen kwam de JO13-1 
er achter wat voetballen in de 
eerste klasse echt betekent. De 
gasten uit Nijmegen  bleken met 
name in de tweede helft echt 
een maatje te groot. 

De  wedstrijd begon prima. Na 
2  minuten liep Bas een  corner 
 tegen de  touwen waar de 
keeper van Blauw Wit  onder 
door liep. Gesterkt door de 
vroege  voorsprong  voetbalden 
we  alleraardigst mee. 

Blauw Wit was fysiek en 
 voetballend de betere ploeg, 
maar zo af en toe legden we 
nog een aardige aanval op de 
mat. In de 16e minuut werd het 
toch gelijk. De sterke en snelle 
linksbuiten legden de bal bij de 
2e paal waar eenvoudig binnen 

geschoten werd. In de  tweede 
helft knokten we voor wat we 
waard waren. Met name door 
de sterk spelende Silvio en Bas 
hielden we nog lang stand. 

Na een kwartier in de  tweede 
helft was het arsenaal aan 
 reddingen op en ook het  geluk 
dat we af en toe hadden. Een 
afstandsschot verdween via 
de handen van Teun in de 
 onderhoek. En vlak daarna 
werd een vrije trap  fantastisch 
in het kruis  geschoten. de 1-4 
viel in de laatste minuut en was 
alleen nog relevant voor de 
 statistieken. 

Een leerzame middag, voor het 
eerst dit seizoen een nederlaag 
tegen deze sterke tegenstander 
uit Nijmegen.
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Elistha JO13-1 - OSC JO13-1
WEDSTRIJDVERSLAG

JO13-1 moddert wat aan, maar wint wel

Uit bij OSC vandaag was het 
 gebrek aan  wedstrijdritme 
te merken. Zonder Borre en 
Twan G die geblesseerd  waren 
 speelden we een erg matige 
eerste helft. De  tegenstander 
was niet veel  beter, maar 
 opende de score uit een  corner. 
Alle  verdedigers bleven staan 
waardoor het voor de OSC 
 speler een koud kunstje was de 
bal in de hoek te knikken. 

In het restant van de  tweede helft 
hadden we wel een  overwicht, 
maar we  slaagden er maar niet 
in de bal via de  zijkanten voor 
het doel te  krijgen.  Uitzondering 
waren af en toe Twan H en 
Gio, die heel behoorlijk tikten, 
maar ook dat resulteerde niet 
in  uitgespeelde kansen. In de 

tweede helft wat omzettingen. 
Milo erin,  Silvio dit keer vanaf 
het  middenveld. 

Direct in het begin leverde dit 
meer dreiging op. Silvio knalde 
een  afgeslagen aanval onder 
de lat voor de gelijkmaker, al 
zag de ingreep van de keeper 
er niet heel goed uit. Daarna 
verzuimden we de door te druk-
ken en leken we op een gelijk-
spel af te gaan stevenen, ook 
al omdat OSC nauwelijks meer 
gevaarlijk kon worden. Twan 
H had  uiteindelijk een goede 
voorzet in huis, bijna vanaf de 
 cornervlag trok hij de bal hoog 
voor. De bal was lang  onderweg 
en Ashraf deed  ermee wat hij 
wel vaker doet: scoren! Mooi 
moment voor  beiden omdat ze 

Na weken geen  wedstrijden speelden we vandaag  eindelijk 
weer een potje. 
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op het punt stonden gewisseld 
te worden. 

Het bleef toch nog spannend, 
OSC had nog een spaarzaam 
gevaarlijk uitvalletje, maar 
 profiteerde niet van de ruimte 
die er achter onze verdediging 
lag. Uiteindelijk schoot Bas 

een rebound tegen de touwen 
in een scrimmage. Wedstrijd 
 gespeeld. 

Toch de punten mee naar huis in 
een wedstrijd waarin we vooral 
zelf onze grootste  tegenstander 
waren.
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SCE JO13-1 - Elistha JO13-1 
WEDSTRIJDVERSLAG

JO13-1 neemt na rust afstand van SCE aan de 
hand van uitblinker Tygo
Op het zonovergoten  sportveld 
van SCE in de wijk  Lindenholt 
traden onze boys vandaag aan. 
Na een goede  trainingsweek 
waren de heren er op  gebrand 
om vandaag een goed  resultaat 
neer te zetten. Met vandaag 
een zeer  soeverein spelend 
 verdedingsduo (Bas en Owen) 
en Silvio op het  middenveld 
 begonnen we aan deze 
 wedstrijd. 

Een gelijk opgaand spel in de 
beginfase, maar toch een  snelle 
goal in de 4e minuut! Bas  verlegde 
goed het spel van rechts naar 
links waar Cas zijn specialiteit 
nog maar eens liet zien: schie-
ten van afstand. De bal spatte 
op de lat uiteen en Ashraf was 
er als een  duiveltje uit een doos-

je bij om de 0-1  binnen te tik-
ken. Het  krachtverschil bleef 
 daarna nog klein, maar de sco-
re werd na een kwart  wedstrijd 
wel  verdubbeld. Na goed 
 doorkomen van Gio en Twan 
op rechts kon Tim de  afvallende 
bal keuring in de hoek binnen 
knallen. Vervolgens ging Gio 
nog op zoek naar de 0-3, de 
weg was lang, de inzet goed, 
maar de keeper redde prachtig. 

De fase voor rust was 
onze  minste van de wed-
strijd. SCE liet zien een vrije 
 trappenspecialist in huis te heb-
ben en die  knalde de bal mooi 
in de linker  bovenhoek. Na rust 
was het nog steeds niet heel 
veel beter en we  begonnen ons 
al een beetje zorgen te  maken. 
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Niet  nodig bleek  achteraf, want 
onze  kleine  spelmaker Tygo had 
het  vreselijk op zijn  heupen de 
2e helft. Na een  voorbereidende 
 actie van Gio en Borre knalde 
hij na een  sublieme passeer-
beweging de bal onderin de 
hoek.  Wereldgoal en 1-3! 
Wedstrijd gespeeld zou je 
 denken maar vergeet het maar. 
Teun kreeg de kans zich te 
 onderscheiden door met een 
katachtige reflex de 2-3 en 
dus de  aansluitingstreffer te 
 voorkomen. Vervolgens was 
het weer aan Tygo. Eerst een 
mooie assist op Gio die de bal 
over de keeper lepelde 

(47e  minuut), daarna een  strakke 
voorzet vanaf rechts die Ashraf 
met zijn uitgestoken been tot 
doelpunt promoveerde (5 2e 
 minuut). In de tussentijd nog 
een  gigantische redding van 
Teun om weer een  tegentreffer 
te voorkomen. Al met al 
 beleefden we een heerlijke 
  ochtend/ middag in  Lindenholt. 
 Volgende week staat er een 
heuse  topper op het  programma 
tussen de  Bataven en onze 
boys. Wie had dat  gedacht, 
dat beide  promovendi uit de 2e 
 klasse direct weer  meedoen 
om de bovenste plaatsen in de 
 eerste klasse! 
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De Bataven JO13-1 - Elistha JO13-1
WEDSTRIJDVERSLAG

Sterk collectief JO13-1 verslaat koploper Bataven 
in eigen huis

In de uitwedstrijd in Gendt 
 traden we aan tegen koploper 
Bataven. Een oude bekende, 
want de  kampioen van voor 
de  winterstop in onze  tweede 
klasse. In de  thuiswedstrijd 
 versloegen we ze om  wilskracht 
en met voetballend vermogen. 
Deze wedstrijd was het niet 
 anders. Wederom een uitslag 
van 3-1 in ons voordeel! 

Ondanks een slecht begin in de 
eerste minuut. Eerst  onnodig 
een corner  weggeven en  daarna 
niet goed genoeg  opletten 
 waardoor de  Bataven de corner 
kon  binnen frommelen. Maar de 
boys  leken niet onder de indruk. 
Er werd met passie  gevoetbald 
en we  knokten ons tegen  fysiek 
 sterkere  Gendtenaren in de 
 wedstrijd. In de 5e minuut was 
het al gelijk. De  achter hoe  de, 
inclusief de keepers, was 

niet de  sterkste  linie van de 
 tegenstander. We  hielden ze in 
deze fase goed  onder druk waar-
door er  foutjes  gemaakt werden 
 achterin. Na een mooie 1-2 met 
Borre  maakte onze  aanvoerder 
Tygo vrij voor de keeper geen 
fout. 1-1 en  wedstrijd weer in 
 evenwicht. 

Daarna nog een wereldactie 
van Cas, op het middenveld 
 onderschepte hij zelf de bal en 
na een flinke sprint schoot hij 
de bal over de ver voor het doel 
staande keeper heen met een 
prachtige knal. De bal  spatte 
echter uiteen op de lat en de 
 rebound van Ashraf  lukte net 
niet. In de 13e minuut strafte we 
matige opbouw wederom af. 
Tygo schoot de bal droog in de 
hoek en we hadden de  gewenste 
voorsprong te  pakken. 

55



1 3-
6 april 2019

aantal  momenten  voetbalden 
we heel aardig, op een  aantal 
momenten hadden we ook heel 
veel moeite om bij te benen. 

Na wat  omzettingen hadden 
we weer balans op het midden-
veld. Tygo die de eerste helft 
heel veel  meters gemaakt had, 
leek vermoeid. Zijn rol op mid-
mid werd  overgenomen door 
Cas. Dat bleek goed te werken. 
Cas maakte heel veel vuile me-
ters en had ook regelmatig een 
goed vervolg. Zo stuurde hij 5 
minuten voor tijd Tim op het 
juiste  moment de diepte in. 

Helaas volledig onterecht 
 afgevlagd door de grensrecht er 
van de Bataven. Anders hadden 
we de definitieve  genadeklap 
kunnen geven. Het team bleef 
in de laatste fase fier overeind. 
De  Bataven geloofden er niet 
echt meer in en zo was onze 
4e  overwinning in 5 wedstrijden 
snel een feit! Top teamprestatie 
 vandaag!

In de tussentijd werd  Bataven 
sterker en kregen we meer 
 moeite om zelf te blijven 
 voetballen. We werden 
 behoorlijk  teruggedrongen en 
hadden het moeilijk tegen de 
grote en forse spits en de kleine 
rechtsbuiten. Zeker die laatste 
dribbelde er aardig op los, maar 
 Mauro had daar de meeste 
 keren een goed oog op. Uit een 
nog  spaarzame  aanval aan het 
 einde van de  eerste helft schoot 
Gio  eigenlijk te slap op goal. De 
keeper verkeek zich echter op 
deze bal en zo stonden we in de 
25e minuut ineens op een riante 
1-3 voorsprong. Met enig kunst 
en vliegwerk haalden we  verder 
ongeschonden de rust,  ondanks 
ruim 5 minuten blessuretijd 
die de scheidsrechter bijtrok. 

In de tweede helft was het 
 spelbeeld niet heel veel anders. 
Bataven probeerde met fysiek 
spel een aansluitingstreffer te 
 forceren. Heel  gevaarlijk werd 
het slechts bij vlagen. Op een 
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Lastige middag JO13-1 levert een punt op tegen Trekvogels
Na de eclatante zege in  Gendt op 
de koploper stond er  wederom 
een lastige wedstrijd op het 
 programma, dit keer thuis  tegen 
de Trekvogels. Op papier  wellicht 
niet te zien met een  zevende 
plek, maar na Blauw-Wit de best 
 voetballende tegenstander die 
we tegen zijn gekomen. 

Zonder onze man in vorm van de 
laatste weken Tygo  hadden we 
het in het eerste bedrijf  uitermate 
lastig tegen de prima  voetballende 
ploeg uit  Nijmegen. Het leek er op 
of we vaak steeds een stap te laat 
waren en bij een aantal was het 
duel gedrag  simpelweg niet goed 
genoeg, daarmee liepen we vooral 
 achter de tegenstander aan. Maar 
hard gewerkt werd er wel door de 
ploeg en daardoor bleven we in 
de wedstrijd, ondanks een aantal 
dreigende momenten voor onze 
goal. En het eerste kansje wat 
we  ge kregen lag in de 15e  minuut 

 binnen. Een matige inspeelbal 
werd goed opgepikt door Twan 
Hofman. Heel beheerst  omspeelde 
hij de keeper en schoot de bal in 
het lege doel. Prima goal, maar 
 tegen de verhouding in. 

Het spelbeeld veranderde  daarna 
eigenlijk niet. Soms kregen we 
wat grip op het middenveld en dat 
 leverde uiteindelijk zelfs de 2-0 op. 
Onze motor op het  middenveld 
vandaag, Cas, pikt nu een bal 
op en gooide de  turbo er op, liep 
2 man voorbij en maakte 1 op 1 
voor de keeper geen fout, 2-0 in 
de 24e minuut! Trekvogels bleef 
echter stug doorgaan met wat 
ze de hele wedstrijd al deden en 
dat was goed voetballen. Een 
 mislukte  buitenspelval in laatste 
minuut voor rust leverde de ver-
diende  aansluitingstreffer op. Mooi 
 afgemaakt alleen voor de keeper, 
geen kans voor Teun dit keer. 

Elistha JO13-1 – Trekvogels JO13-1

13 april 2019
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In de rust er op gehamerd dat 
de boys alle schroom van zich af 
moesten gooien en volle bak voor 
de winst moesten gaan voetballen. 
Passie en strijd , dat was nodig. In 
de eerste minuten leek dit nog niet 
door gedrongen in de koppies.. 
Geklungel en gepriegel achterin 
en overijverige verdedigers die de 
aanvaller van de sokken liepen.. 
Penalty. 

Twee minuten na rust lag dus 
 tegen de touwen achter Teun in het 
doel. Weg voorsprong en  opnieuw 
beginnen dus. De boys  leken wel 
wakker  geschud en er ontspon 
zich een mooi  schouwspel van 
twee  ploegen die  behoorlijk aan 
elkaar  gewaagd waren. We  kregen 
 kansen, maar ook  Trek vogels 
had   gevaarlijke momenten. In 
de 35e minuut maakten we een 
 prachtige goal en namen we weer 
een voorsprong. Cas veroverde 
de  zoveelste bal op het midden-
veld en stuurde Gio de diepte in. 
Die leek te lang te wachten maar 
zijn passje op Ashraf was precies 
goed getimed zodat hij er met een 

man in de rug alleen maar tegen 
aan hoefde te lopen. Mooi langs de 
keeper in het hoekje. Uit het boekje 
dus! 

Even leken we door te kunnen 
drukken maar Trekvogels  herstelde 
zich weer. uit een serie  gevaarlijke 
aanval werd de bal van de 16 
 meter hard en hoog over Teun in 
het doel geschoten. Weer gelijk in 
de 45e minuut. 

Na weer een mooie aanval over 
rechts schoot Cas nog een keer 
prachtig op de lat. Geen goal, 
 meteen daarop nog een  gevaarlijke 
1 op 1 kans voor de Trekvogels, 
redding Teun. Zo ging de wedstrijd 
naar het  einde. Gescoord werd er 
niet meer.  Tevreden over het zwaar 
 bevochten punt, minder  tevreden 
vandaag over het spel, maar dat 
was ook de  verdienste van de 
 tegenstander. Leuk, attractieve en 
sportieve pot! 
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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 ondersteunen. 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 VVV bon ter waarde van 50,- euro.

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





 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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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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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 JUNI 2019

https://sc-elistha.voetbalassist.nl/181/lid-worden/
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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  
HENDRIKS CAFETARIA EN CATERING   SNELDERS SPORT  
IMPACT PERSONEEL     STEENHANDEL GELSING  
JAN JANSEN VD LAAK     TEGELZETBEDRIJF GELDERLAND 
JUMBO MACLEANE     WILLEMSEN WONEN

CLUBBLAD ADVERTEERDER
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
COLOURS HOME VAN AALST    L' ITALIANO ristorante pizzeria
DA VAN OORT drogisterij    MAKELAARDIJ BRAM HEEZEN en PAUL JANSEN
DE KLOMP, dierenartsen    MANTEL for fashion and sport
DE LEEUW TOPSLAGERIJ    MEGALUX rolluiken en zonwering
DE PANNEKOEKENBAKKER, Slijk-Ewijk  NOTARISSEN ELST
DIERENSPECIAALZAAK HET MOLENTJE  ONDER DE TOREN
DRIES EN CO, restaurant    OUWERLING OPTICIENS
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
HENDRIKS cafetaria en catering   SHARP, document solutions
HENK LANGEN tv, video en schotelantennes  VAN HULZEN cafetaria
HET WAPEN VAN ELST hotel-café-restaurant  VINK HEKWERKEN ELST
HUTING, schilderwerken 
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RECLAMEBORD SPONSOREN
 
ALBERT HEIJN      HUISMAN, electrotechniek
ALBERT VAN KLEEF, klusbedrijf   HYPOTHEEKHUYS ELST
ANEMOS,  Grieks specialiteiten restaurant  IMPACT PERSONEEL B.V.
ATLANTIS, Wok & Partyrestaurant   ING. BUREAU SELMAN
AUTOBEDRIJF BEUSE     IUVARE, administratie - belastingen
AUTOBEDRIJF MUYS     JANSEN MAKELAARS 
AUTOBEDRIJF TIP     J. JANSEN, aannemingsbedrijf
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 VARIABELE NL     PIZZA ROMA, italiaanse pizza service
DE LEEUW, Top slager     RGS GLAS ELST
DENNED, Beheer en Onderhoud BV   RONNIE DUNNINK AUTOSERVICE
DIERENSPECIAALZAAK HET MOLENTJE  SHARP ELECTRONICS BENELUX BV
DRIES EN CO, restaurant    SJAAK ARNS, Tankstation en Bandenservice.
ETOS ELST      SNELDERS SPORT
FINE FOOD VILLAGE     SNELGESLAAGD, Rijschool Nijmegen
FINZI, Hypotheken, Verzekeringen en Sparen.  SNS BANK
FITNESS EN GEZONDHEIDSCENTRUM ELST  STUCADOORSBEDRIJF GEBR. JANSEN 
FLYNTH, accountants en adviseurs   ULTI PRINT, zeef en textielprint
GLASAMBULANCE BV     UITVAARTVERZORGING CORNELISSEN
HCI Bouwcenter     WIDO BV, kraanbedrijf
HENDRIKS, cafetaria     WITJES, makelaars
HENDRIKS CLEANING     IJZERHANDEL JANSSEN, gereedschap enz.
HENK LANGEN, TV en Schotelantennes  YOURDENTITY, Geeft vorm aan zaken.
HET WAPEN VAN ELST, HCR    ZOLL, Medische apparatuur en Softwareoplossingen
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