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BESTE SPORTVRIEND(INN)EN,

Dit is alweer het laatste clubblad voor de zomervakantie.
Het was dit keer niet moeilijk om het blad redelijk goed gevuld te 
krijgen. 

Zo zijn er verslagen van wedstrijden van diverse teams, 
 kampioenschappen en het weer geslaagde jeugdkamp.
Maar ook wel heel veel verslagen van goede resultaten van  d e teams. 
Het tweede elftal werd ongeslagen kampioen en naast het winnen 
van de KNVB beker en de Arnhem Cup door twee jeugdteams, 
 waren er ook veel teams die toernooien wonnen. 
Hieraan wordt ruim aandacht besteed, maar niet van alle teams zijn 
verslagen en/of fotos binnengekomen.

Ik vraag nog eens uw bijzondere aandacht voor een tweetal acties 
die geld in het laatje kunnen brengen voor Elistha.
Ten eerste de actie “Sponsorkliks”, waarbij het bij bestellingen via 
 internet simpel is omdat te doen via de speciale webpagina van 
Elistha en we een bonus krijgen bij elke bestelling.
Verder de actie om het aantal reclameborden uit te breiden. Ook dit 
is een flinke  ondersteuning van de vereniging. Gewoon even een tip 
doorgeven aan de PR en als dat resulteert in een bord, krijg je een 
waardebon. 
Kijk voor beide acties maar in dit blad.

Ondanks dat er de komende periode geen wedstrijden zijn hoop ik 
dat er toch voor het volgende clubblad weer voldoende stukjes en 
foto’s worden geleverd. Adres is  clubblad@sc-elistha.nl 

Ik wens U allen een prettige vakantie en een goede start van het 
volgende seizoen.

Wim Hendriks
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Het seizoen zit er weer op, de vakantie komt er weer aan. Maar 
wat een prachtig slot hebben we mogen meemaken. Diverse 
teams haalden prijzen de afgelopen weken binnen. De      JO15-
1 won op overtuigende wijze de beker, De JO 12-2 pakte hun 
kampioenschap, de JO13-1 pakte de Arnhem Cup, het tweede 
senioren elftal pakte de titel in hun klasse en natuurlijk de prijzen 
die door de JO8, JO11, JO12-1 en JO13-1 werden gehaald bij 
de Elstars Cup, georganiseerd door buurclub Spero. En dan 
vergeet ik vast nog wat toernooiprijzen, maar feit is dat we 
ongelooflijk trots zijn op alle teams en zeker de teams die 
daarnaast ook nog die fraaie prijzen hebben gepakt. Niet alleen 
een super prestatie van de spelers, maar ook van hun trainers/ 
coaches en begeleiders (-sters). Van harte proficiat allen!!

We hebben vanaf 20 september weer een nieuw bestuur (als de 
ledenvergadering akkoord gaat). Mijn functie was ad interim maar 
wordt vanaf deze datum overgenomen door Martin de Goeij. Hij 
wordt bijgestaan door Jurroen Cluitmans die naast vice voorzitter 
ook de penningmeester zal worden. Het secretariaat komt in handen 
van Pascalle Overeem. Frank Wolven zal wat penningmeester 
taken blijven doen, maar niet meer als lid van het DB. De Algemene 
Ledenvergadering is dus op 20 september. We zijn verheugd dat 
dit gelukt is.

Dat betekent wel dat we een aantal vacatures dringend moeten 
gaan invullen. En hopelijk kunt u ons helpen met de invulling ervan. 
We zoeken nog een pupillen coördinator (nu Renate en Pascalle 
ermee stoppen), we zoeken ook dringend trainers zodat we ook 
komend seizoen weer top kunnen presteren en de Elistha kids 
veel plezier kunnen laten beleven aan ons voetbalspelletje. Heeft 
u interesse, of kunt u ons helpen? Bel of mail me dan s.v.p. Alvast 
dank hiervoor!(ps. Kijk ook eens naar de vacatures op de website. 
Bent u degene die ons wilt komen helpen?)

VANUIT HET
DAGELIJKS BESTUUR 
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We zoeken ook iemand die de verantwoordelijkheid wilt nemen 
om tijdens de wedstrijden van ons eerste elftal de lootjes te willen 
verkopen. Ook hiervoor kunt u met mij contact opnemen. Het zou 
fantastisch zijn!

Nieuwe leden zijn ook altijd welkom!! Op zaterdag 24 augustus 
hebben we weer onze opening van het seizoen. Het zou ongelooflijk 
leuk zijn als naast de Elistha jeugd ook vriendjes/ vriendinnetjes/ 
broertjes en zusjes komen kennismaken deze dag. Volg de website 
en social media voor de precieze tijden.

Deze periode staan er wat betreft het Vitaal Sportpark vele 
veranderingen op de rol. Namens de gemeente staat hieronder een 
toelichting. Het Vitaal Sportpark is een cooperatie met sinds kort 
een nieuw driekoppig bestuur waar alle gebruikers van sportpark 
De Pas onder vallen nu. Het is ook van groot belang dat alle clubs 
op ons park waaronder Elistha, Spero, HCOB, de maatschappelijke 
instanties hier in Elst zoals De Droom en de Scouting steeds 
meer de samenwerking gaan zoeken. Het is van belang dat we 
onze eigen identiteit behouden maar bijvoorbeeld met Spero toch 
mogelijkheden blijven zoeken om samen te werken.

Ook de activiteiten waren zeer succesvol. Zo hebben vele jeugdleden 
enorm genoten van het kamp in het Brabantbos, het koe schijten 
wat super leuk was, al had de koe wat andere ideeën en ook onze 
afsluiting met volleybal, ouders-kinderen en de barbecue was echt 
genieten. Ik wil daarvoor alle vrijwilligers bedanken maar toch ook 
vooral Pascal en Rowan voor al hun inzet en organisatie talent!

Namens de gemeente:

Eerste werkzaamheden Vitaal Sportpark de Pas gestart
Op maandag 3 juni zijn werkzaamheden gestart voor een multicourt 
op Sportpark de Pas in Elst. Een multicourt is een klein sportveld 
waar je naast voetbal ook kunt hockeyen, basketballen en 
volleyballen. Iedereen mag er gebruik van maken! Op 17 juni zijn 
ook werkzaamheden voor het kunstgrasveld van voetbalvereniging 
Spero gestart.

Het nieuwe multicourt en vooral het kunstgrasveld moeten voor de 
start van het komend voetbalseizoen speelklaar zijn. Deze twee 
nieuwe velden vormen fase 1 van het Vitaal Sportpark de Pas dat 
volgend jaar helemaal klaar is.
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Georganiseerd én ongeorganiseerd sporten, spelen, recreëren 
en (samen)werken
De ambitie van de verenigingen en clubs is om van Sportpark de 
Pas een meer recreatief beweeg- en sportpark te maken waarbij zij 
samenwerken met maatschappelijke organisaties. In februari van 
dit jaar stemde de gemeenteraad in met het bestemmingsplan. Op 
dit moment wordt er gewerkt aan het definitieve ontwerp van fase 2. 
In fase 2 wordt de rest van het sportpark aangepakt. Zo worden er 
bijvoorbeeld een calisthenicspark, een speelgedeelte, een wandel-/
hardlooproute en de visvijver gerealiseerd.

Rest mij iedereen die ons cluppie een warm (oranje) hart toedraagt 
een heerlijke warme, plezierige vakantie toe te wensen en we zien 
je graag op zaterdag 24 augustus bij de opening van het nieuwe 
seizoen!

Wilko Visser

Voorzitter a.i.



Dorpsstraat 69 • 6661 EH Elst

0481 37 12 06
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kvk: 090347100
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bank: NL86INGB0001719640

Colors @ Home van Aalst
heet vanaf nu

HANS ! wonen
met de service en de persoonlijk aandacht als vanouds

maar met een nieuw en geheel eigen 
assortiment kwaliteitsproducten voor woningdecoratie
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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
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Sponsors
bedankt

Nieuwe shirtsponsor voor Elistha JO19-1
 
Elistha JO19-1 speelt al een tijdje in nieuwe shirts.
Maar nu was er eindelijk tijd om te poseren in deze nieuwe shirts 
met de sponsor 
Hendriks Cleaning uit Elst. http://www.hendrikscleaning.nl/

De sponsors Rianne en John Hendriks bedankt!!

Natuurlijk poseerde het team trots met de sponsors.
Op de achterste rij staan Rianne en John 2e en 3e van links.



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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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
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ELISTHA 2
KAMPIOEN!

Kampioenswedstrijd Elistha 2
Op zondag 19 mei 2019 om 11:00 uur was het dan eindelijk zo ver, 
de kampioenswedstrijd van Elistha 2 tegen Millingen 8 op  sportpark 
de Pas in de 7e klasse –04. Dit was voor Elistha 2 dé  uitgelezen 
kans om ongeslagen kampioen te worden tegen  Millingen 8, dat 
voor de wedstrijd de laatste plek bezette in de competitie.  Mochten 
we verliezen, dat waren we afhankelijk van het  resultaat tussen de 
nummer 2 en 3 in de competitie.  Uiteraard gingen wij niet van dit 
scenario uit en na een wekenlange  voorbereiding moest het de 19e 
gaan gebeuren. 
Alle voorbereidingen voor het kampioensfeest waren getroffen, 
 volgens de weersvoorspellingen zag het ernaar uit dat het een 
dag vol regen/onweer zou worden, maar het werd uiteindelijk een 
 heerlijke zonnige dag. De spelers hadden er zin in, de muziek 
stond aan, een grote groep supporters stond langs de lijn en alle 
 elementen voor een onvergetelijke dag waren aanwezig.
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De wedstrijd
Gelijk vanaf de 1e minuut bleek dat 
 Millingen zich niet zomaar  gewonnen 
gaf in deze kampioenswedstrijd. 
 Millingen was zeer strijdlustig en 
 Elistha was tevens vooral tegen 
 zichzelf aan het voetballen,  onnodige 
lange ballen, passjes die net niet 
 aankomen, te  gehaast voetballen etc. 
Wellicht had het iets te maken met de 
druk om deze wedstrijd  winnend af te 
sluiten, maar we wisten op voorhand al 
(na de eerder gewonnen  uitwedstrijd 
met 1-2) dat dit nog  weleens een 
 lastig potje kon worden. 
Het spel ging vrij gelijk op en na 9 
schoten op of naast het doel, was 
het bij de 10e poging raak, in de 38e 
minuut door Chris  Veltkamp (na een 
voorzet van Jeffrey van Leur), die net 
1 minuut in het veld stond. Een  goede/
gouden wissel en een doelpunt om de 
wedstrijd open te breken.
In de rust hebben we vervolgens 
 besproken wat er goed/fout was 
 gegaan en zijn we omgeschakeld van 
een 4-3-3 opstelling naar een  4-4-2 
formatie. De 2e helft kwamen we 
 uiteindelijk meer aan voetballen toe, 
niet meer constant de lange ballen, 
maar de  combinatie zoeken en ons 

spelletje spelen. Dit resulteerde in de 
56e minuut in een 2-0 voorsprong, een 
vrije kopbal voor Kevin van Bronswijk, 
nadat Hüseyin Karakaya de bal op de 
lat schoot.
Na 68 minuten wist Hüseyin  Karakaya 
zijn harde werk te  belonen door de 3-0 
tegen de touwen te schieten, na een 
voorzet van  Dennis Neervoort. Deze 
ruime voorsprong gingen wij niet 
meer uit handen geven, wat  ervoor 
zorgde dat iedereen in het team nog 
 speelminuten heeft kunnen maken 
 tijdens de  kampioenswedstrijd. Het 
hele seizoen heeft iedereen  gestreden 
en natuurlijk een  aandeel gehad in het 
kampioenschap, dan is het mooi om 
in deze wedstijd nog wat minuten te 
kunnen maken.
In de 86e minuut heeft Millingen nog 
de eretreffer (3-1) weten te maken, 
maar dit was te laat in de wedstrijd om 
het nog verder spannend te  maken. 
Later die middag, hoorde we dat de 
wedstrijd tussen de nummer 2 & 3 van 
de competitie (Eldenia 9 en Union 5), 
was geëindigd in een 2-6 overwinning 
voor Union, maar dat deed er niet 
meer toe. 
Elistha 2 is kampioen!



De viering
Na het laatste fluitsignaal kon het 
feest beginnen! De spelers waren 
 uitzinnig van vreugde, sprongen 
 elkaar in de  armen,  luidkeels klonk het 
 welbekende We are the  Champions, 
de  supporters  applaudisseerde en 
Millingen  feliciteerde ons met het 
 kampioenschap. 
Vervolgens kwamen we allemaal bij 
elkaar op het veld, ontvingen we van 
Elistha een bosje bloemen en werd 
de kampioensschaal  uitgereikt door 
de voorzitter Wilco Visser.  Tijdens 
het feesten en hossen op het veld 
 werden er uiteraard een aantal 
 groepsfoto’s gemaakt, waarna we 
richting de  kleedkamer gingen om 
de  kampioensshirts aan te trekken. 
 Uiteraard was het in de kleedkamer 
ook 1 groot gekkenhuis en bewogen 
we ons langzaam naar de voorkant 
van het complex om op de platte 
kar te gaan. We moesten nog even 
wachten op de platte kar, wat ons in 
de gelegenheid stelde om een aantal 
groepsfoto’s te maken en om een in-

gelijst kampioensshirt aan de club te 
geven met daarop de namen van de 
spelers. 
De compleet oranje versierde platte 
kar kwam eraan gereden en nadat 
deze veilig was bevonden, zijn we 
er met het team opgegaan, hebben 
we de feestmuziek aangezet en zijn 
aan de tocht door Elst begonnen via 
de Rijksweg, door de Dorpsstraat en 
weer terug richting de Pas. Even een 
klein rondje van de zaak waarbij er 
werd gefeest, gesprongen, gezongen 
en we applaus kregen van de mensen 
die we onderweg tegenkwamen.
Eenmaal aangekomen op de Pas, 
hebben we in het zonnetje een  heerlijk 
feestje gevierd onder het genot van 
een hapje en meerdere drankjes. 
De kampioensschaal hebben aan de 
club aangeboden en zijn daarna met 
het team ter afsluiting nog lekker zijn 
 wezen eten.
Kortom, het was een geweldige en 
onvergetelijke dag, waar we nog lang 
van zullen nagenieten!
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Via deze weg willen we natuurlijk ook wat mensen bedanken die 
dit allemaal mogelijk hebben gemaakt: Allereerst de  supporters, die 
(voor ons doen) in grote getalen  kwamen kijken, ons  aanmoedigde 
en dit feest met ons kwamen  vieren. 

De sponsoren: Albert van Kleef (www.klusbedrijfelst.nl) &  Robin 
van Zadelhof (www.copyensend.nl) sc Elistha voor de steun, de 
 bloemen, de consumpties en het mede mogelijk maken van het 
mooie feest. Onder leiding van Rowan Jansen & Pascalle  Overeem 
en achter de bar Johan Hendriks & Dionne Hendriks. 
De organisatie van het kampioensfeest en alles wat daarbij komt 
 kijken, bedankt: Rob Gulikers, Maurice De Busschere, Maik 
 Visscher, Remco Hendriks en Rowan Jansen.

Natuurlijk hadden we nooit zo ver kunnen komen, zonder het team, 
dat het hele seizoen door weer en wind heeft gestreden. Met als 
resultaat dat we ongeslagen kampioen zijn geworden.
Tot slot willen we Millingen 8 bedanken voor de sportieve pot  voetbal, 
de felicitaties na de wedstrijd en dat jullie nog even zijn gebleven 
om het feest dunnetjes mee te vieren.

Bedankjes



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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Ter Nagedachtenis

Piet van Burk
Op  9 juni 2019 is Piet van Burk, lid van onze vereniging, 

overleden op de leeftijd van 81 jaar.

Piet was het lid dat het langste lid was (69 jaar).
Piet heeft jaren in ons eerste elftal gevoetbald en daarna nog jaren 
in recreatie teams en de veteranen van Elistha.

Daarna bleef hij lid en was een regelmatig toeschouwer van 
 wedstrijden van het eerste elftal. In de tachtiger jaren van de 
vorige eeuw is hij een periode actief geweest in een  groepje 
 supporters die het eerste elftal tot een hoger niveau wilde  brengen.

De laatste jaren was hij steunend lid van onze vereniging.

Wij betuigen ons oprechte medeleven aan zijn kinderen en          klein- 
en achterkleinkinderen en de overige familie en wensen hen veel 
sterkte toe met dit verlies.

Bestuur en leden Sportclub Elistha



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 31 augustus 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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1

Op zaterdag 15 en zondag 16 juni werd met een aantal teams 
 deelgenomen aan het door Spero georganiseerde toernooi om de 
Elstar Cup.

Op zaterdag pakte Elistha JO8-1  (ongeslagen) de toernooiwinst.

Ook de JO8-2 behaalde de eerste prijs:

Deze stoere mannetjes hebben de eerste prijs gepakt door twee 
 gelijke spelen en twee winstpartijen (waaronder een 4-2  overwinning 
op Spero JO8-3).

ELISTHA TEAMS ZEER  SUCCESVOL BIJ DE  WEDSTRIJDEN 
OM DE ELSTARCUP.

Elistha succesvol op
de ELSTARCUP
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1
JO13-1

JO12-1

Op zondag 16 juni werd het succes voortgezet door Elistha  JO12-1 
en JO13-1. Deze teams wonnen ook het toernooi waar ze aan 
 deelnamen



Op vrijdag 10 mei was het druk op de Pas.
Immers om 19.00 uur zou koe Maria komen om het project “Schijt je 
rijk” af te sluiten.
Alles was in gereedheid gebracht en Maria werd op het veld 
losgelaten, best wel spannend. 
 

Maria zal maar in je gekochte vak schijten, dan kun je toch mooi    
€ 500,00 mee naar huis nemen.
Maar helaas had Maria geen zin en nadat ze bijna twee uur had 
rondgelopen had za haar behoefte nog niet gedaan.
De organisatie besloot toe het af te breken en vervolgens werd 
besloten de nummers van de vakken te verloten.
Door Martin de Goey werden 5 loten getrokken.

Vijf deelnemers werden nu verblijd met elk € 100,00.
Daarna werd er nog feestgevierd tot in de kleine uurtjes.
Een zeer geslaagd festijn.
Zeker voor herhaling vatbaar.

Koe schijt niet.

23



24

JO15-1 WINT
DE BEKER! JO15-1JO15-1

Een lange dag, een feestelijke dag, een dag om nooit te 
 vergeten. Begonnen met een ontbijtje in de kantine van  Elistha. 
 Langzaam aan druppelen de  eerste supporters,  gekleed 
 uiteraard in het oranje,  de kantine binnen. De  spanning is van 
hun  gezichten af te lezen, bij de meeste  spelers is dit nog niet 
het  geval.  Grappend en grollend, met een hapje en  drankje, 
een stukje fruit begint onze  voorbereiding op deze  belangrijke 
wedstrijd. Kwart voor elf richting de  bestuurskamer voor onze 
bespreking, ook hier nog ontspanning. Scenario’s  worden 
 doorgenomen, afspraken die al het hele jaar gelden worden 
herhaald.  Ons motto “de beste kans om een wedstrijd te 
 winnen is door goed voetbal”.
De bespreking is al snel voorbij, we zijn optimaal  geprepareerd, 
nu snel door een haag van publiek richting klaarstaande bus.

GESPEELD OP 1 JUNI 2019 TE EDE

Om 12 uur komen we aan bij Blauw-Geel in Ede, we spelen op 
 normaal gras en kunnen al richting kleedlokaal. Onze  tegenstander 
zit in de kleedkamer naast ons en begint over de wedstrijd van 
Brakkenstein (want als die niet winnen, dan zijn we in ieder geval 
kampioen) Mogelijk is dit een manier om ons af te leiden, maar we 
zijn goed geconcentreerd, niets brengt ons van ons stuk.
De “wastas” gaat open en daarin zitten gloednieuwe warming-up 
shirts, het blijkt dat er volop is gezocht naar sponsoren om deze dag 
bijzonder te maken. 
 
We komen dus goed gekleed het veld op en het sportpark kleurt 
langzaam oranje.
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De aftrap om 13:00 uur precies komt dichterbij, maar er is bij de 
spelers weinig te merken van zenuwen. De tegenstander oogt 
 fysiek sterk en de start van de  wedstrijd, daar zijn de zenuwen toch 
wel zichtbaar. Elistha neemt al snel het heft stevig in handen, met 
goed voetbal en prima loopacties. Tactisch voert Elistha de plannen 
na de winterstop zeer goed uit, voor tegenstanders toch lastig om 
te spelen tegen onze jongens. 

Elistha krijgt wat corners, hieruit zijn we het hele seizoen al 
 levensgevaarlijk,  vandaag ook weer dreiging. De eerste goede kans 
vanuit een vrije trap, de keeper kan  redden op een mooie  geplaatste 
bal van Mila. Elistha blijft aandringen  vooral via links, waar John en 
Reno maar blijven opkomen. Reno klapt telkens richting 16  meter 
en  vergeet in eerste instantie nog wel eens te schieten. In de 18e 
 minuut wordt Sem via de linkerkant diep gestuurd door Mila, Sem 
gaat erlangs bij de  tegenstander en zet mooi voor, Reno die voor 
rust niet te stoppen was dook op voor de doelman  en volleerde 
prachtig hoog binnen. 

Stand 1-0 en een verdiende voorsprong en van Barneveld nog niets 
te  vrezen. De aanval van Barneveld zat zeker in de eerste fase van 
de wedstrijd in de  spreekwoordelijke broekzak van onze laatste lijn. 
In trainerstaal, de organisatie stond als een huis. Tom die begon als 
rechtsback, had de vooraf zelfverklaarde,  gevaarlijkste aanvaller 
onder controle. Ibo en Jesper speelden vanuit de as en  hadden het 
zelfvertrouwen om in te schuiven en zo een extra man te creëren 
op het middenveld. 
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Na 29 minuten pech voor Reno, zijn schot komt op de lat, daar 
 waren we dichtbij een grotere voorsprong.  Dat zou op dat  moment 
zeker verdiend zijn geweest, wat speelden we goed. Eigenlijk net 
als vorige week, ook toen waren we heer en meester. Na 31  minuten 
veerde het oranje gedeelte van het publiek weer op, Sem alleen 
voor de keeper na een individuele actie van hem. De bal langs de 
keeper getikt, maar via de paal toch weer terug in het veld. De rust 
naderde en  eigenlijk had de wedstrijd al beslist moeten zijn. Het 
krachtsverschil was voor rust zo groot.

Na rust, vanaf de aftrap eigenlijk, direct een hachelijk moment. 
Een lange bal, niet goed ingeschat wellicht, leverde gevaar op en 
een  corner. Nick greep met een  gewaagde tackel prima in.  Dit 
was het startsein voor wat meer evenwicht in de wedstrijd en wat 
meer  zenuwen bij de staf en de meegereisde fans. Kansen kreeg 
 Barneveld niet, maar de rust ontbrak bij Elistha. Gelukkig hebben we 
dan altijd nog een paar zeer taakbewuste spelers die dan hun duels 
winnen. Maar dit was wel een gedeelte waar onze  tegenstander 
zich terug vocht in de wedstrijd. Het spel speelde zich vooral af 
op het middenveld,  waar aanvoerder Kay voorop ging in de strijd.  
Deze strijdlust sloeg over op zijn kompanen op het middenveld, 
Nathan en Franklin, de achterhoede bleef fier overeind. Tijdens de 
rust hadden we nog wat spelsituaties

besproken waarbij we kans maakten om de tegenstander pijn te 
doen. Zo’n moment kwam er na 21 minuten en dus op een zeer 
welkom moment. 
Een verre uittrap van Ayte bleef maar stuiteren en stuiteren, 
 verdedigers grepen niet goed in en Niek nam de bal rond de  zestien 
meter onder controle. Hij speelde  zichzelf vrij en kwam oog in oog 
met de  keeper, uiterst koel schoot hij de 2-0  binnen. 

Zoals aangegeven, op een geweldig moment en gezien het feit dat 
we geen kansen weg hadden gegeven tot op dat moment, leek de 
wedstrijd beslist.
Nog ruim een kwartier te gaan, Elistha kreeg weer wat meer 
 controle, bleef wat  langer in balbezit. Barneveld probeerde met nog 
meer  opportunisme gevaar te stichten, maar onze ploeg had daar 
 weinig moeite meer mee. Het was een gelopen koers, Elistha  loerde 
nog op wat counters en Ayte kreeg één keer hulp van  Franklin op 
de doellijn. Daarmee is de grootste kans van Barneveld ook direct 
 benoemd.



27

Toch is zo’n kwartier nog lang, want valt er per ongeluk toch een 
binnen dan heb je wel weer een wedstrijd natuurlijk. De tijd tikte 
door en buiten wat wanhoop passes en solo’s ebde het geloof van 
Barneveld weg.

Elistha won uiteindelijk verdiend de beker, ook nu was vriend en 
vijand het daar over eens.

Een heuse pitch invasie was het gevolg en de ruim 100  meegereisde 
Elistha  liefhebbers brachten de felicitaties over aan de spelers en staf.

De beker kregen we overhandigd door de zeer goede  scheidsrechter 
en de  festiviteiten gingen van start.

In Elst nog een gezamenlijke maaltijd, ook hier was weer een 
 sponsor voor  gevonden. Verder nog een afscheid van de leider en 
de trainers en vanuit de ouders nog een mooi aandenken aan deze 
finale en prachtige dag.



Iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt bedankt, bedankt voor het 
werven van sponsoren, de sponsoren zelf natuurlijk ook bedankt. 
We hebben enorm genoten en zijn uiteindelijk blij dat we dit seizoen 
met een prijs hebben kunnen afsluiten.
De jongens hebben dit dik verdiend, de opkomst op trainingen ligt in 
deze groep  uitzonderlijk hoog. De leergierigheid van deze groep is 
enorm en het is een hecht team. Ingrediënten die normaal zijn, maar 
(blijkbaar) toch ook zeldzaam. De  betrokkenheid van ouders etc. is 
enorm, dat is ook niet vanzelfsprekend, maar wel tekenend voor dit 
team. Samen lol, elkaar stimuleren om tot prestaties te  komen. 
Ga vooral zo door, dat zeg ik ook tegen de ouders. 

Johan Hendriks

0 2-
1 juni 2019

Ede

JO15-1
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JO15-1 WINT
DE BEKER!

ELISTHA JO15-1 NEEMT KNVB BEKER MEE NAAR ELST!!!

Zaterdag 1 juni was de grote dag.  Elistha JO15-1 speelde de 
 bekerfinale tegen V.V. Barneveld JO15-1 in Ede. 
Het team is begonnen met een  heerlijk  ontbijt in de kantine van 
 Elistha. Toen  iedereen voldaan was zijn ze  begonnen met de team-
bespreking in de  bestuurskamer.  Ondertussen  stroomde de kantine 
vol met de  supporters.  Uiteraard velen in het mooie oranje  gekleed. 

Om kwart over 11 arriveerde de bus waarin het team en de vele 
 supporters naar het aankomend spektakel  vervoerd zouden 
 worden. Vol goede moed, maar ook met veel spanning reisden we 
af naar Ede.

Aangekomen in Ede en na een  goede warming up in mooie  nieuwe 
inloop shirts begon dan eindelijk de wedstrijd. De jongens van 
 Elistha begonnen aan een sterke eerste helft en dat werd dan ook 
beloond met een 1-0 voorsprong. Met 1-0 kwam Barneveld nog 
goed weg, want Elistha schoot nog 2 keer op de paal en de lat.
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De tweede helft brak aan en Elistha moest er weer even  inkomen. 
Bij de in grote getale afgereisde supporters (wel meer dan 100) zat 
de spanning er goed in, maar Elistha bleef voetballen en  daardoor 
 kwamen ze in de tweede helft met 2-0 voor. Deze klap kwam 
 Barneveld niet meer te boven en Elistha bleef  hierna de  betere 
 partij! Voor de toeschouwers leek er geen einde te  komen aan 
deze partij, toen het fluitsignaal eindelijk klonk, barste het feest los!! 
Er werd hard geschreeuwd en   gejuicht, de toeters,  bellen en het 
 vuurwerk gingen af. Wat een prestatie! Van het team en de trainers. 
Wij zijn trots!! 

In de bus terug was het dan ook een feestje! Aangekomen bij  Elistha 
hebben de jongens allemaal een mooie handdoek  gekregen met 
hun naam erop. Ook voor de trainers hadden de jongens een leuk 
bedankje. Daarnaast heeft het team nog lekker gegeten en deze 
dag mooi samen afgesloten.

Wij willen ook nog iedereen bedanken die deze geweldige dag 
mede mogelijk heeft gemaakt. Bedankt:

Chocolaterie Mousset Arnhem
Monique Kidsplace Elst 
Autoschade Elst
De witte garage Elst
V. Dam tweewielers Elst
Fysiotherapie Ross Elst
Albert Heijn  Driessen
Eetcafé Alanya
Familie Koeslag 
Edwin Jansen 

Gabriëla van Sinderen
JO15-1
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FOTO’S WEDSTRIJD
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FOTO’S VIERING



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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Jeugdkamp
2019 

Vrijdag 24 mei was het dan eindelijk weer zover.  
In alle vroegte en natuurlijk ook in alle rust ging onze harde kern 
van vrijwilligers weer richting Lierop om het geweldig kamp voor 
te bereiden. Na de nodige eet stops onderweg kwamen we aan in 
Lierop en daar werden we even verrast met het feit dat ‘de nacht 
van Lierop’ die avond en nacht zou plaatsvinden.
Zo flexibel als we zijn schakelen we en wordt de route van de 
 dropping omgelegd, wordt er extra begeleiding ingevlogen en 
wordt de begeleiding van de teams op de hoogte gebracht van een 
 wegomlegging en dat ze eerder mogen aan komen als ze dat willen. 
Eenmaal alles op zijn plek en geregeld kunnen we nog heel even 
genieten van de rust en dan barst het spektakel los. De kids komen 
dol enthousiast aan en ook de overige begeleiding heeft er zin in. 
Vrijdagavond hebben onze jongste teams t/m de JO9 een 
 dierengeluiden spel gedaan in het bos en daarna voor de kids die 
wilde zijn we even wezen kijken bij de race met de gave auto’s, dit 
was een hele beleving voor de kids. 

Kijken naar de “nacht van Lierop”.

Onze JO11 en JO13 teams hadden die avond weer een goede 
voorbereiding op een fantastische dropping.
En zelfs onze houthakker heeft een geweldige avond beleefd met 
z’n rol in de dropping.
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Zaterdagmorgen was het al vroeg dag en na een  gezamenlijk 
 ontbijt was er even tijd om lekker te doen wat je zelf wilt. Na 
 aankomst van de kids die alleen zaterdag er zouden zijn  konden 
we  beginnen aan leuke spellen op het veld en tussendoor  natuurlijk 
een lekker broodje knakworst.

Aan het einde van de middag hadden de kids weer heerlijk vrije 
tijd en hebben we ons vertrouwde kamplied alleen nog maar 
 laten horen voor een overheerlijke bbq en in de avond voor een 
 fantastisch kampvuur met marshmallows. 

Na wederom een kort nachtje en een lekker ontbijt was het  alweer 
tijd om op te ruimen en richting huis te gaan. Het was een kamp 
waarin we enorm veel lol hebben gehad,  lekker gegeten en 
 gedronken hebben, de zakken snoep en chips leeg gingen, er ook 
netjes brood gegeten werd, we wat slaaptekort hebben gehad, 
kortom het was weer een fantastisch weekend met onze jeugd!!

Graag wil ik alle vrijwilligers nog bedanken voor al hun hulp dit 
weekend en de ouders ook bedankt voor het brengen en halen 
van de kids!!

Pascalle.

Tot volgend jaar!!



Foto’s jeugdkamp
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WEDSTRIJD
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WEDSTRIJDVERSLAG

CITO VS ELISTHA 

ELISTHA SMAAKT HET ZOET VAN DE OVERWINNING
Onder goede weersomstan-
digheden, droog, zon, maar 
wel een harde wind  speelde 
Elistha haar voorlaatste 
 uitwedstrijd tegen het ook 
onderaan bungelende Cito 
 in Oss. Direct in het begin 
al twee  corners op het Elster 
doel maar met Stefan Polic in 
het hok staat daar wel iemand. 
Het werd in de 6e minuut wel 
even benauwd met een vrije 
schop voor Cito binnen de 9.15 
 meter, maar  gelukkig was het 
geen probleem voor  Elistha. 
Ook de eerste aanval voor de 
 oranjebrigade bracht niets op 
in de 9e minuut. Stefan  Polic 
redde knap met alleen een 
Cito speler voor zich.  Elistha 
kwam er meer en meer uit, 
eerst een kansje voor Ryan 
van  Haaren na  een pass van 
 Sylvano v.d. Brink , maar in de 
23e  minuut scoorde v.d. Brink 
 koelbloedig na gepruts in de 

Cito  achterhoede. Stand  0 - 1 
Vijf minuten later een  bijna 
 identieke situatie als even 
 tevoren, maar nu net niet. In de 
43e minuut een  onderbreking 
na een akkefietje voor de 
 Elistha dug-out, maar Elistha 
liet zich niet gek maken en zag 
dat een kans voor v.d. Brink net 
niet doeltreffend kon worden 
afgerond na een pass van  Noa 
Hendriks. Ruststand  0 - 1 
Rechtsachter Martijn Schuiling 
werd vervangen door Jamiro 
Raja Boean (46e min)
Noa Hendriks probeerde het 
maar eens van ver echter 
 zonder resultaat.
Aan de andere kant en zomaar 
uit het niets een schot van een 
Cito aanvaller rechts  onderin 
zelfs Stefan Polic had het 
 nakijken (52e min). Stand 1 - 1 
Drie minuten later  maakte Roy 
Budel een nuttige  overtreding 
in de  middencirkel op een 



2 3-
11 mei 2019

Polic, dit keer met een hand, 
redding brengen om erger te 
 voorkomen. Levi  Tutuarima 
mocht 5 minuten voor tijd 
nog de wei in voor de  andere 
 teruggekeerde Azië ganger 
Job Burgers. Laatste  wapenfeit 
voor  Elistha kwam van  linkspoot 
 Jurre Cluitmans, die zijn inzet 
maar net gekeerd zag worden 
door de Cito keeper.
Eindelijk weer eens een 
 overwinning voor de  Elstenaren.
Met nog een wedstrijd thuis, 
volgende week tegen het al 
kampioen zijnde   DVE-Trajanus 
en de laatste uit tegen  Woezik, 
zit deze kompetitie er al weer 
op. Scheidsrechter was de 
heer Jordy Delsink uit Ooy, die 
in het begin een paar stevige 
 overtredingen onbestraft liet, 
maar zich in de tweede helft 
toch enigszins herstelde.

Rapportcijfer voor de man :  5+

Mahe

Cito aanvaller, die  anders vrij 
had  kunnen doorlopen  richting 
 Elistha doel. In de 59e  minuut 
werd de pas 17e  jarige  Jurre 
Cluitmans  ingebracht voor 
de geblesseerde Kevin Tap. 
 Achttien minuten voor tijd  redde 
Polic nogmaals en met zijn  snelle 
uittrap  bereikte hij  Sylvano v.d. 
Brink, die zijn  tweede doelpunt 
liet  aantekenen. Stand 1 - 2
Het schot van Jamiro Raja 
Boean hoog en ver over het 
Cito doel was een voorbode 
wat er zou komen en nog in 
dezelfde minuut bereikte Raja 
Boean wel de attente  Sylvano 
v.d. Brink, die zijn derde  treffer 
scoorde. Elistha leek op  rozen 
te zitten maar de waarheid 
was toch iets anders, want 
slechts drie minuten later werd 
het  alweer 2 - 3. Hoe kon een 
Cito  aanvaller  zomaar oog in 
oog vrij voor de Elistha keeper 
staan? Noa Hendriks ook al niet 
meer okselfris, werd in de 81e 
 minuut vervangen door de weer 
in het land zijnde Jericho Tap. 
In de 82e minuut moest  Stefan 

41
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WEDSTRIJDVERSLAG

ELISTHA VS DVE TRAJANUS 

ELISTHA WEGGETIKT DOOR DE KAMPIOEN
Elistha had handenvol aan 
vlot en taktisch en technisch 
spelend DVE.
Alleen al in het eerste  kwartier 
van de wedstrijd moest het vol 
aan de bak en vooral  invaller 
keeper Jordi Zetz kon zich 
 onderscheiden door toch een 
paar zekere doelpunten te voor-
komen. In de 20e minuut moest 
hij toch voor het eerst de bal uit 
zijn doel halen. Doelpuntmaker 
was midvoor Can. Stand 0 - 1
Levi Tutuarima bediende  vanaf 
rechts Sylvano v.d. Brink op 
maat maar zag zijn kopbal via 
de deklat overgaan Opnieuw 
een doelpunt (kopbal) van 
 opnieuw Can . In de 30e minuut 
begonnen 3 man van DVE aan 
een aanval, achtervolgd door 
“zes’’  spelers van Elistha, 1 
man liet de rest achter en met 
een  subtiel wippertje liet ook hij 
de goed keepende Jordi Zetz 
kansloos achter. Stand 0 - 3 

Net voor de rust nogmaals 
een geweldige redding van de 
 Elistha sluitpost. Na rust bleef 
Ryan van Haaren achter in de 
kleedkamer en werd vervangen 
door Martijn Schuiling.
In de 48e minuut gaf DVE’er  
Can een van zijn medespelers 
een niet te missen kans en 
stond er 0 - 4 op het scorebord. 
Nog in dezelfde minuut  bracht 
Roy Budel ook nog redding op 
de doellijn met zijn hoofd.
Dan eindelijk de hatelijke nul 
van het bord. Sylvano v.d. 
Brink ging er  vandoor op rechts 
en zijn  voorzet werd net voor 
de uitkomende DVE keeper 
 binnengetikt door Rowan 
 Leenders. Stand  1 - 4
Sylvano v.d. Brink had ook nog 
kunnen scoren maar nu stond 
de keeper weer in de weg. De 
pass was van Kevin Tap.
Binnen 5 minuten wisten de 
Nijmegenaren nog drie keer te 
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2 11-
18 mei 2019

Verloren, nee,  niet in de  laatste 
minuut  totaal afgeschminkt 
door een prima spelend en 
 terecht kampioen geworden 
DVE TrajanusDe heer Hans 
Holtrop bood de kampioen na 
afloop bloemen aan namens sc 
Elistha.

Scheidsrechter was de heer 
 Richard Baker uit Barneveld.
Rapportcijfer voor de man: 6-

Mahe

De wedstrijdbal werd 
 ge schonken door Garage 
BROEKHUIS  uit Elst

scoren Driemaal Can , al was 
de 1 - 5 wel “ offside”. Jericho 
Tap werd nog gewisseld in de 
67e minuut , zijn vervanger 
was Jamiro Raja Boean. Noa 
 Hendriks probeer het ook maar 
eens , maar de bal ging hoog 
over.(77e min) Elistha keeper 
Jordi Zetz redde nogmaals op 
een schot van nummer 10 Isik.
Vanaf nu vielen de doelpunten 
als rijpe appels , tussen minuut 
81 en 90 scoorde DVE  nog 
eens vier keer . Stand 1 - 11.
Rowan Leenders ging 
 ge blesseerd (82e min) naar 
de kant en Kevin Bons kwam.
Normaal wist Kevin Bons altijd 
te scoren in een wedstrijd, dus 
deed hij dit nu weer en wel in de 
92e minuut.  Eindstand 2 - 11
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WEDSTRIJDVERSLAG

VCA VS ELISTHA 

ELISTHA VERLOOR VAN DE ZWARTE RAAF
Onder ideale omstandig-
heden, bijna te warm, trad 
 Elistha aan in St.Agatha, 
 gelegen net ten  zuidoosten 
van Cuyk. Nog nooit in 
het Brabantse gevoetbald, 
maar de wedstrijd tegen 
CITO in Oss wordt straks de 
 tweede wedstrijd buiten de 
 provinciegrens.
Het eerste schot was van 
VCA en later in de 11e  minuut 
 probeerde Sam Janssen 
het voor Elistha ook zonder 
 resultaat. Ryan van Haaren 
scoorde met een wippertje de 
0 - 1 voor de Oranje brigade uit 
de pass van Max Hendriks.
De scheids raakte even de 
kluts kwijt. hij floot wel voor 
een overtreding van Elistha 
maar wist niet welke speler 
HET  gedaan had en vroeg aan 
 Rowan Leenders, “Wie heeft er 
geduwd” “Weet ik niet, ik niet 
en ik heb het niet gezien’’. Zeg 

het maar. “Anders krijg jij de 
gele kaart” was het antwoord 
van de scheids.
Achteraf bleek dat Max  Hendriks 
de gele prent  gekregen had.
In de 31e minuut werd het 
 alweer gelijk,  uit een corner 
kopte een VCA’er de bal op de 
deklat, stuiterde terug het veld 
in en werd alsnog ingekopt.   
Stand 1 - 1
Een bal , keihard ingeschoten 
vloog maar net over het Elster 
doel (37e min)
Twee minuten later een 
 goede kombinatie tussen Sam 
 Janssen op Sylvano vd Brink.
De uitgekomen VCA keeper 
had geen kans op het schot 
van v.d. Brink.  Stand  1 - 2 
In de 43e minuut vonden de twee 
elkaar weer, nu was v.d. Brink 
de aangever en scoorde Sam 
Janssen de 1 - 3  ruststand.
Wat een weelde  een 
 voorsprong. In de rust  waren 
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4 3-
20 april 2019

als je zeker 10 meter achter 
plaats delict aanloopt en toch 
een geldig doelpunt toe kent !!!!!
Hij zal ongetwijfeld betere ogen 
hebben als alle Elistha mensen 
samen.Schandalige beslissing 
en................... ook de VAR was 
niet beschikbaar.
Stand 3 - 3
In de 85e minuut dan maar 
het geheime wapen bij  Elistha 
 ingebracht Kevin Bons. Max 
Hendriks, helemaal leeg 
 gespeeld ging naar de kant. In 
de 86e kreeg deze Bons een 
vette kans om te scoren, maar 
de bal trof jammerlijk geen doel.
Weer zal het venijn in de staart 
van de wedstrijd, eerst een 
 redding op de doellijnbij Elistha 
en ook nog de 4 - 3 voor VCA 
en zo bleef Elistha met lege 
handen achter. 
VCA gaat komend seizoen 
weer over van de zaterdag naar 
de zondagmiddag en Elistha 
wenst hen veel sportplezier op 
de zondag.
Scheidsrechter was de heer 
Marcel Grisel uit Druten.
Rapportcijfer voor de man:  4-

Mahe

Noa Hendriks en Kevin 
Tap,  beiden geblesseerd. al 
 vervangen door Levi Tutuarima 
en Jamiro Raja Boean. Twee 
geweldige  reddingen van Jordy 
Zets waren er nodig om  Elistha 
in het zadel te houden In de 
62e minuut viel er de goal voor 
VCA, bijna een kopie van hun 
eerste doelpunt Eerst op de lat 
en weer ingekopt.
Stand 2 - 3
In de 66e minuut  een poging van 
Raja Boean en later een schot 
van Ryan van Haaren wat nog 
wel een corner  opleverde, maar 
daarna niets. De  spanning en 
de druk nam toe, Elistha kwam 
er bijna niet meer uit en VCA 
dacht aan meer.
In de 78e minuut schoot Rowan 
Leenders de bal vanuit de kluts 
naast het VCA doel.
Vier minuten later  beoordeelde 
de scheids een zuivere 
offside bal van VCA  anders 
dan de vlaggende assistent 
 scheidsrechter Taco Hendriks. 
Hij keek niets eens en ging ook 
niet in gesprek en zoals men 
dan zegt, hij liet hem staan.
Maar.......... hoe kun je als 
scheidsrechter iets beoordelen 
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WOEZIK VS ELISTHA 

ELISTHA DOET ZICHZELF TE KORT 
Dit duel is gespeeld op een 
 donderdagavond, maar  
stond  eigenlijk  gewoon 
voor de zaterdag  gepland. 
De KNVB heeft dit duel naar 
 voren  gehaald zodat er toch 
 diverse spelers naar het 
 muziekfeest konden gaan.
Woezik, verloor in Elst, maar 
wilde dit natuurlijk  rechtzetten 
en vloog uit de startblokken, de 
eerste twee pogingen  waren 
nog te behappen, maar in de 
11e minuut moest Stefan  Polic 
vol aan de bak en met een 
 speler van Woezik vis à vis 
voor zich bleef hij hem toch de 
baas. In de 14e minuut  bereikte 
de pass van Sylvano v.d. Brink 
de  vrijgelopen  Jurre  Cluitmans, 
die een man passeerde en 
daarna de bal tegen het net 
joeg. Prima gespeeld door de 
 oranjehemden.  Stand  0 - 1 
Twee minuten later kon 
een Woezik speler zich niet 

 inhouden, nadat hij de bal was 
kwijtgeraakt aan Jordy Toonen 
en voor natrappen kreeg hij 
van de kordaat optredende 
scheids de direkte rode kaart 
 voorgeschoteld. Kevin Tap 
werd in de 17e minuut bediend 
door Jurre Cluitmans, maar 
zag zijn schot een meter of 6 
 overgaan.  Woezik was even de 
weg kwijt en was zoekende na 
de rode kaart.
Kevin Bons, in de basis  gestart, 
liet een pass los en bereikte 
over de hele linie de  vrijstaande 
Jurre Cluitmans, die zijn  inzet 
gestopt zag worden door de 
Woezik doelman, maar de 
 wegspringende bal kwam net 
weer op het hoofd van  Sylvano 
v.d. Brink, die net niet kon 
 scoren. De Elster doelman 
 Stefan Polic redde in de 32e 

 minuut op knappe wijze door de 
bal uit de rechter  benedenhoek 
te ranselen.
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 minuut werd Jurre Cluitmans 
 vervangen door Levi Tutuarima.
Vier minuten voor tijd vloog de 
bal bij Elistha via de paal weer 
het veld in en werd  alsnog 
 ingeschoten en stond Elistha 
weer aan de verkeerde kant 
van de streep. Als extra  domper 
nog de 4 - 2 (eindstand) na twee 
pogingen van Woezik.
Met een invalkeeper,  Jordy 
Toonen, in het hok moest  Elistha 
het ook de laatste paar  minuten 
met tien man  doorkomen. 
 Doelman Stefan Polic werd na 
twee keer geel na opmerkingen 
aan de scheids van het veld 
 gezonden
Zo eindigde deze laatste 
 wedstrijd van  trainer Gert 
van Haaren met 10 tegen 
10 maar wel met een niet 
 nodige  nederlaag na een 
 goede  eerste helft. Dus dit jaar 
geen  nakompetitie waaraan 
 Elistha zo aan gewend was de 
 laatste jaren.  Scheidsrechter 
van de heer Ferry van Ark 
uit Apeldoorn, die een goede 
 referee bleek te zijn, gezien na 
al wat we  hebben meegemaakt.
Rapportcijfer voor de man in 
het geel :  8 –

Mahe

Een slap schotje van midden-
velder Ryan van Haaren was 
voor de Woezik keeper géén 
probleem, maar aan de  andere 
kant, vijf minuten voor rust 
vuurde de gevaarlijkste  Woezik 
aanvaller de bal keihard vanaf 
rand 16 meter in de kruising en 
zette zo de ruststand vast  1  -  1
Woezik begon ook de tweede 
helft weer stormachtig en dit 
 resulteerde in de 53e minuut 
met een doelpunt, gescoord 
via de binnenkant paal door de 
rechter vleugelaanvaller. 
Stand 2 - 1
Kevin Bons werd gewisseld 
voor Jamiro Raja Boean. In de 
59e minuut kreeg Elistha een 
geweldige kans om op gelijke 
hoogte te komen. Met een drie 
tegen één situatie wist Elistha 
niet tot scoren te komen.  Acht 
minuten later was het wel raak 
voor Elistha, Jordy Toonen knap 
vrij gelopen op links liet een 
perfecte voorzet los, die door 
Danny Versteege  onberispelijk 
werd binnengetikt.
Sylvano v.d. Brink met zijn 
omhaal leverde niets op en 
de 100% kans voor de linker 
aanvaller van Woezik werd 
ook al niet verzilverd. In de 81e 
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Slechts 10 clubs, na het afhaken 
van BVC ‘12
Wel met twee clubs van de 
“ buiten” categorie
Cito uit Oss en VCA uit St.Agatha 
bij Cuijk, de rest uit Nijmegen en 
omgeving.

De grootste overwinningen waren 
tegen Woezik thuis en Cito uit, 
beide 3 - 2 
De grootste en pijnlijkste 
 nederlaag was tegen de  kampioen 
DVE thuis  2 - 11
In drie thuis -en in drie 
 uitwedstrijden werd er niet 
 gescoord.
Elistha scoorde op 1 na de minste 
doelpunten (27) en kreeg wel de 
op 1 na
de meeste doelpunten tegen (68)
Waar heeft Elistha de punten 
 laten liggen?
Cito thuis    0 - 1 
Oranje Blauw en VCA thuis  2 - 2
VCA uit  4 - 3  
Woezik  uit 4 - 2 

Seizoen 2018-2019  
Resumé Elistha 1 

Elistha voor het eerste jaar in de zaterdagkompetitie.
Elistha kreeg ook te doen met 
scheidsrechters
Twee keer , dus in 4 partijen een 
eerdere bekende scheidsrechter.
Maar ja ................... het is even 
slikken , maar het leven gaat 
 verder.

Mahe

48

9     2    2    5     8     16   -   31   Elistha Thuis
9     1    0    8     3     11   -   37   Uit
-----------------------------------
18    3    2   13   11    27  -   68
=======================



49

WEDSTRIJD
VERSLAGEN

JO15





1 1-

Elistha mocht de bal hebben en 
het team van de Boys  trokken 
zich rond hun eigen zestien 
 meter terug. Elistha mocht 
 proberen om er  doorheen 
te voetballen en Beuningen 
 gokte op een  uitval. Elistha 
was dus veel in balbezit maar 
wist daar niet goed mee om te 
gaan. Het spel was te traag, 
te  voorspelbaar en de  passing 
ver onder de maat.  Vrijlopen 
of vrij staan, we deden er 
 onvoldoende mee, de vrije man 
werd niet  gevonden of de bal 
was onnauwkeurig. Tel  daarbij 
op de zeer slechte  eerste 
 balbehandeling en de  verklaring 
van de slechte wedstrijd was 
al snel gevonden. Toch een 

Beuningse Boys JO15-2  vs  Elistha JO15-1    
WEDSTRIJDVERSLAG

Dubbel uit zicht voor de C1
De Jongens onder 15-1 bewees zichzelf een zeer slechte dienst 
in Beuningen. Bij een laagvlieger leed het duur puntenverlies 
en dat was niet eens onverdiend te noemen. Waar het aan lag? 
Moeilijk om te duiden, dat was de conclusie na afloop van de 
wedstrijd. Het strijdplan van de gastheren was al heel snel 
 duidelijk.

 voorsprong na 13  minuten, 
een vrije trap van Mila die van 
 dichtbij kon  worden  binnengetikt 
door Niek en  anders Reno, 
daar werd in  ieder geval gretig 
op  geanticipeerd. Hopen dat 
de tegenstander wat meer uit 
zijn schulp zou kruipen,  Helaas 
 gebeurde dit niet, en  Elistha 
kreeg het  nauwelijks voor 
 elkaar om tot een goede  aanval 
te komen. Beuningse Boys 
 daarentegen ook niet, al moest 
Ayte bij een vrije trap van  afstand 
nog  hand elend  optreden. Na 
rust werd het er niet beter op, 
loopacties  waren schaars, 
het  baltempo te laag en voor-
al technisch  (balbehandeling, 
snelheid van handelen en 

18 mei 2019
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 inspelen,  slimme loopacties) 
vielen we deze  wedstrijd enorm 
door de mand. Je voelde het 
aan komen dat dit wel eens mis 
kon lopen.  Balverlies op de helft 
van de  tegenstander  leverde 
een lange bal op die door onze 
 achterhoede verkeerd werd 
 ingeschat, Beuningen kwam 
hierdoor vrij voor onze keeper 
en de 1-1 stond ineens op het 
bord. Nog 22 minuten te  spelen, 
wat meer agressie zou er toch 
nu wel loskomen?  Helaas was 
dit niet het geval, we  bleven tam, 
in een laag  tempo en met veel 
 verkeerde keuzes  voetballen. 
Oog voor de  steekbal was er 
niet, veel lopen met de bal en 
nog veel meer foutieve passes. 
Kansen vielen er ook niet zo 
heel veel te  noteren,  wellicht een 

aantal schoten vanaf een meter 
of 18, maar die ballen gingen 
 allemaal hoog over. Nog een 
keer  hadden we kans op een 
goal de bal werd echter op de 
lijn  gekeerd. In de  slotseconde 
 kwamen we nog goed weg 
toen een  counter buitenkant 
paal  aantikte.  Teleurgesteld, 
omdat de titel nu wel uit zicht 
 verdwenen is,  verlieten we 
het veld. De  conclusie dat we 
 elkaar wel flink hadden laten 
vallen deze dag was een  harde. 
Het vertoonde spel en het 
 gebrek aan de  absolute wil om 
te  winnen geven reden  genoeg 
om deze week eens goed de 
neuzen in dezelfde richting 
te  krijgen. Met de bekerfinale 
voor de boeg is er immers nog 
 genoeg om voor te voetballen.
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Binnen 3 minuten lag de 1-0 
 achter de keeper, een mooie goal 
van Niek op goed  voorbereidend 
werk van Sem. Elistha bleef in 
de eerste 20 a 25 minuten goed 
spelen. Zeer  geconcentreerd 
en met goed veldspel bleven 
we  overduidelijk de baas op het 
veld. Millingen had moeite om 
onder de druk van Elistha uit te 
komen, in aanvallend opzicht 
hadden ze dan ook weinig te 
melden deze fase. Elistha kon 
echter de 2e goal niet maken, en 
in de  laatste fase voor rust was 
de passing ineens  onrustig. De 
 tegen stander kreeg wat meer 
hoop en men pepte elkaar op, 
zou er dan toch iets te halen 
zijn? Daar zag het in de eerste 
25 minuten helemaal niet naar 
uit. In de rust  aangegeven dat 
we, ondanks de voorsprong 
en het goede spel, slechts met 

Elistha JO15-1  vs  SC Millingen JO15-1    
WEDSTRIJDVERSLAG

C1 wint en blijft om bovenste plaats meedoen
Met een slakkengang komt dit verslag tot stand, de wedstrijd 
begon met een veel hoger tempo. De gasten uit Millingen, waar 
we voor de winterstop nog met 2-1 hadden verloren, die gasten 
werden al snel op achterstand gezet.

1-0 voor  stonden, een foutje 
is dan snel afgestraft en dan 
ziet de wedstrijd er wel even 
 anders uit. De jongens pakten 
dit goed op, en waar de  gasten 
 waar schijnlijk met  goede 
 bedoelingen uit de  kleedkamer 
kwamen, was de wedstrijd 
in een poep en een scheet 
 beslist. Een prima goal van Kay 
en een dito goal van Nathan 
 leverden binnen 3  minuten de 
 beslissing in de wedstrijd op. 
Een  onnodige tegengoal leek 
het nog even spannend te 
 maken, maar de 4-1 gooide de 
wedstrijd natuurlijk definitief op 
slot. In de  slotminuut was het 
John die de uiteindelijke uitslag 
van 5-1  binnen schoot. Een 
 ruime en zeker niet  geflatteerde 
 overwinning op een prima 
 tegenstander.

11 mei 2019
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Dat was snel te merken , zowel 
op de bank als ook in het veld. 
De nummer 11 uit onze afdeling 
kon geen vuist maken en kon 
makkelijk aan de kant worden 
gezet. Doordat het in het veld 
ook zo werd ervaren was de 
concentratie ver te zoeken, en 
dat was dus eigenlijk al vanaf 
de warming-up zichtbaar. In de 
warming up een botsing  tussen 
Tom en Milo, hierdoor kon Milo 
deze zaterdag niet  spelen. 

Met 11 man gestart aan de 
 wedstrijd, een slordige  wedstrijd 
van onze kant. Mogelijk door 
de  zwakke tegenstand ging het 
tempo  omlaag en waren we niet 
best in passing en het vrijlopen. 
Hierdoor was het ondanks alle 
goals geen leuke wedstrijd om 
te zien. De tegengoals werden 
dan ook zomaar weggegeven, 
de eerste na een struikelpar-

Woezik JO15-3  vs  Elistha JO15-1   
WEDSTRIJDVERSLAG

Monsterscore voor de C1
Wat ging er goed, 11 keer scoren en nog een veelvoud aan 
kansen creëren. Wat ging er niet goed, 3 onnodige goals weg-
geven. Woezik, de gastheren uit Wijchen waren geen moment 
opgewassen tegen ons elftal.

tij. De 2e na slap verdedigen 
en de derde, niet veel later, 
na  treuzelen en onzorgvuldig 
 passen. De inktvis was nog niet 
droog en Woezik schoot alweer 
op de paal, we waren in deze 
fase dan ook  super matig als 
team.  Nadat we dan  uiteindelijk 
aan de  andere kant konden 
 scoren was het weer een 
 gelopen koers. De  tegenstander 
liet de hoop  weer varen en wij 
konden er nog een paar extra 
inschieten. Geen  bijzondere 
wedstrijd spelen en er dan toch 
elf maken, dat is dan wel weer 
erg goed. Maar de fase waar-
in de tegengoals vielen, die 
kunnen we ons in de komende 
wedstrijden niet  permitteren. 

Doelpuntenmakers waren: Niek 
Stevens (5x), Mila Hendriks 
(2x), Sem Gerrits (2x), Kay van 
Drempt (2x)

4 mei 2019
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Het veldspel van Elistha zag 
er wat beter, verzorgder uit, 
Brakkenstein moest het wat 
meer van de lange bal hebben. 
De wedstrijd ging in de eerste 
helft gelijk op. Elistha had een 
optisch overwicht en de eerste 
grote kans was ook voor onze 
Sem, alleen voor de keeper wist 
hij de bal niet langs de voet van 
de doelman te spelen. Elistha 
wist veel gebruik te maken van 
de lopende mensen, op rechts 
was het telkens Nick die de 
diepte zocht, op links had de 
tegenstander moeite met de 
loopacties van John. Tactisch 

Elistha JO15-1 vs Brakkenstein JO15-1   
WEDSTRIJDVERSLAG

Ruime overwinning van JO15-1 op de  
vermoedelijke kampioen

Wat een heuse finale wedstrijd had moeten worden, was door 
ons gelijke spel vorige week, slechts een voorbereiding op de 
finale van 1 juni. Bij een gelijkspel of winst waren de gasten 
uit Nijmegen zeker van de titel, maar cadeautjes kregen ze 
 vandaag niet. Die afspraak hadden we van te voren gemaakt, 
een cadeau hadden we ze vorige week al gegeven. Er  speelde 
zich een leuke eerste helft af, jeugdvoetbal zoals je iedere 
week zou willen zien. Mooi weer, veel publiek, en twee teams 
die  allebei willen voetballen. 

was Elistha de boven  liggende 
partij. Toen onze  gasten na 24 
minuten dan ook op  voorsprong 
kwamen was dat tegen de 
 verhouding in. Een counter 
 nadat we teveel mensen voor 
de bal hadden  lopen.  Elistha 
was het een  minuut of 2/3 kwijt, 
 mopperde wat maar  pakte 
 vervolgens het heft weer in 
 handen. Al na 5 minuten hadden 
we de achterstand weggewerkt. 
Een mooie actie op de  achterlijn 
van Kay, een leep balletje en 
een attente Nathan die bij de 
2e paal binnen kopte. In de rust 
aangegeven dat we zeer tevre-
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den waren met het vertoonde 
spel, zo doorgaan en wat kleine 
 aanwijzingen om nog iets  beter 
te kunnen  functioneren als 
team In de 2e helft weer  Elistha 
dat de regie over de wedstrijd 
 voerde, veel druk, goed in de 
duels, veel beweging. Na 9 
minuten een vrije trap op een 
meter of 20 recht voor het doel. 
Mila  achter de bal en de knikker 
sloeg  onderkant lat in als een 
granaat, een prachtige treffer 
en dus een voorsprong. Nu een 
wel heel sterke fase van  Elistha, 
de tegenstander kwam er niet 
meer uit en als ze op onze 
helft waren, dan liepen ze daar 
 veelal achter de bal aan. Vijftien 
minuten na rust werd Reno in 
de zestien meter aangetikt, de 
scheidsrechter kon maar een 
ding beslissen, penalty.

Kay scoorde en bracht de 
stand op 3-1. De wedstrijd bleef 
in handen van Elistha en de 
 beslissing viel 20 minuten na 
rust, een lange bal van Elistha 
werd verkeerd beoordeeld door 

achterhoede en keeper (die ver 
uit zijn doel kwam) Mila  schatte 
de bal wel goed in en lobde de 
bal met zijn linker over  alles 
en  iedereen heen, 4-1 over en 
 sluiten. De  tegenstanders  zaten 
in een mentaal  moeilijke fase, zo 
 hadden zij zich deze  zaterdag 
niet voorgesteld, en het leed was 
nog niet  geleden. Vier  minuten 
voor tijd nog een mooie actie 
van Reno op links, hij bood Sem 
een niet te  missen kans, maar 
dat deed Sem wel,  gelukkig 
was Milo er als de  kippen bij om 
de bal alsnog binnen te tikken. 
Met de  complimenten van de 
 tegenstander verlieten we het 
veld, voor zowel Brakkenstein 
als ook voor onze ploeg een 
 belangrijke zaterdag 1 juni. Bij 
winst is Brakkenstein alsnog 
kampioen en wij spelen natuur-
lijk de bekerfinale.

Als we het niveau van deze 
wedstrijd kunnen halen dan zien 
we de wedstrijd met vertrouwen 
tegemoet. 
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De Paasberg JO13-1  vs  Elistha JO13-1 
WEDSTRIJDVERSLAG

De Elistha jeugd heeft de toekomst! 1-5 
 overwinning in Arnhem Cup
De door de mei-vakantie 
 uitgedunde selectie van de 
JO13-1 werd voor de eerste 
wedstrijd in de Arnhem-Cup 
aangevuld met Jelte, Milo 
en Ivar uit de JO12-1. En zij 
 vervingen de afwezigen Twan 
H, Twan G en Owen met  verve! 
De Paasberg was een  aardige 
tegenstander, maar een  maatje 
te klein voor onze boys. In de 
warming up leek het nog op een 
gezapig  zomeravond  potje uit te 
 draaien, maar de knop ging op 
tijd om. Er werd  behoorlijk scherp 
 gestart en de  tegenstander werd 
snel onder druk gezet. Na een 
 gevaarlijke poging van  afstand 
van Cas waar de keeper zijn 
handen nog net  onder kreeg 
vonden we in de 8e minuut het 
net. De bal kwam via links  terug 
bij de  ingeschoven Silvio. Die 
had een geweldig opening op 

rechts in huis en de naar  binnen 
 sprintende Milo bedacht zich 
geen moment en joeg de bal in de 
verre hoek.  Prachtig  doelpunt.  
De tweede helft bleef eenzijdig, 
een  spaarzame  aanval van de 
Paasberg, maar onze backs 
Ivar en Mauro  hadden de snelle 
buiten spelers in de tang en Bas, 
later afgelost door Maik hadden 
de bonkige spits ook aardig in 
de zak. De niet zo sterk  ogende 
keeper bleek meer te kunnen 
dan we dachten en hield zijn 
ploeg aardig in de race. Met 
name Borre en Ashraf  speelden 
een  uitstekende eerste helft 
en vonden elkaar in mooie 
 combinaties. In de laatste 
 minuut voor rust viel uit een cor-
ner toch de 0-2. De bal viel in de 
flipperkast en Borre schoot als 
eerste gericht op doel, maar de 
bal werd geblokt. Ashraf deed 
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poging 2 en Tim schoot poging 
3 in de touwen. 

In de tweede helft weer de 
 nodige omzettingen. Het 
 spelbeeld wijzigde nauwelijks. 
Elistha viel aan, Paasberg 
 probeerde tegen te houden. 
Na 14 minuten en wat eerdere 
kansen vonden we weer een 
gaatje. Jelte kreeg de bal mooi 
vrij voor zijn rechter en haalde 
goed uit, bal in de kruising voor 
de 0-3! 2 minuten later was het 
alweer raak. Een strakke corner 
van Cas en een simpele kopbal 
in het hoekje van Silvio voor de 
0-4.  Tussendoor had de snelle 

rechtsbuiten kans gezien zich te 
onttrekken van de dekking van 
onze  gelegenheidsverdediging. 
Hij rondde keurig af oog in oog 
met Teun. Silvio tekende voor 
het  slotakkoord. Een mooie 
combinatie met Tygo was 
 eerder al op de lat uiteengespat. 
De combinatie met Milo lukte 
wel en een prima hoog schot 
 zorgde voor de 1-5 eindstand. 

De thuiswedstrijd op 15 mei 
 tegen MASV zal de beslissing 
geven wie er naar de finale gaat 
in het eerste weekend van juni!

1 5-
24 april 2019
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Tegen het lager  geklasseerde 
Woezik had de JO13-1 in 
de eerste helft weinig in te 
 brengen. Ondanks de  goede 
 bedoelingen ging er veel fout 
wat regelmatig tot kansen 
 leidde voor het 2e team van 
Woezik dat  voornamelijk met 
JO12  spelers de mat op kwam. 
Weinig  opbouw vanuit  achteruit, 
matige omschakeling en slecht 
 opstellen waren  eigenlijk 
de  oorzaken van het grote 
 overwicht van de gasten. Ook 
onze duelkracht was erg matig 
in de eerste helft. Na een paar 
goede save’s van keeper Teun 
schoot Woezik in de 27e minuut 
de 0-1 binnen. Dik  verdiend. Het 
leed voor rust werd nog groter. 
Waar Maik al goed weg kwam 
met een  penalty waardige over-
treding kreeg Silvio de bal tegen 
de hand op de doellijn.  Penalty 
en dus een 0-2 achterstand 
met rust. Geen donderspeech, 
wel twee zeer kritische trainers. 
Op basis van onze  kwaliteiten 

Elistha JO13-1 Woezik JO13-2   
WEDSTRIJDVERSLAG

Matige maar veerkrachtige JO13-1 pakt de winst in 
de slotminuten

 moeten we deze wedstrijd 
 kunnen winnen. Vanaf het 
 begin van de tweede helft ging 
het  direct beter. Silvio zette van 
achteruit de ploeg goed neer 
en het middenveld kreeg meer 
grip op de tegenstander. Gio, 
die zich in eerste  instantie ziek 
 afgemeld had maar het toch 
probeerde, scoorde 3 minuten 
na rust met een prima schot van 
afstand. Een minuut of 10 later 
had hij ook met een afstands-
schot zijn tweede te pakken. 
Daarna waren de ploegen weer 
in evenwicht. Tygo loste zo’n 7 
minuten voor tijd de vermoeide 
Cas nog af en dat bleek een 
lucky shot te zijn. Uit een mooie 
pass van Twan ging hij door op 
de keeper, produceerde een 
poep schot (zijn eigen woor-
den) maar via de benen van de 
keeper rolde de bal over de lijn. 
Met nog 2 minuten op de klok 
was dit de nekslag voor Woezik. 
3 punten in de zak wederom!

20 april 2019
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Elistha JO13-1 wint 
de Arnhem cup

Elistha JO13-1 pakte op zondag 2 juni 2019 met 
goed voetbal de winst in de Arnhem cup door in de 
 brandende zon met 2-4 van Eendracht te winnen.



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

63



64

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



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
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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 

BANNER WEBSITE
GOED PLAN NL, autorijschool    HENDRIKS CLEANING    
HENDRIKS CAFETARIA EN CATERING   IUVARE, administratie - belastingen  
SNELDERS SPORT
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ONZE SPONSOREN 
2019 

RECLAMEBORD SPONSOREN
 
ALBERT HEIJN 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      SNAPPERZ, Seafood
EXPERT 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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