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BESTE SPORTVRIEND(INN)EN,

Een jaar geleden zijn we gestart met dit clubblad in de huidige vorm.
Met de restyling van ons clubblad wilden we ook op dit vlak een 
stap voorwaarts zetten. Naast een modernere opzet en indeling 
voor informatie, leuke stukjes en wedstrijdverslagen was en is het 
de bedoeling om  onze adverteerders een mooier podium te bieden. 
Dit is door een aantal adverteerders opgepakt en we gaan er van uit 
dat er nog meer volgen.
De nieuwe vormgeving komt geheel belangeloos voor rekening van 
Yourdentity, bureau voor grafische vormgeving en reclame van Ernst 
Staal uit Elst. 
De reacties zijn alleen maar positief geweest het afgelopen jaar.

De competitie is al weer aan de gang. Weliswaar zijn we een maand 
later gestart, maar toch staan er in dit blad al weer wedstrijdverslagen 
van twee teams.

Verder uitgebreid aandacht voor de mededelingen van het bestuur.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering is er een nieuw bestuur 
gekozen met een aantal vertrouwde gezichten. Veel succes.

Uitgebreide aandacht voor het “Oranje Boekje”. Dit bevat uitgebreide 
informatie voor al onze leden en ook de ouders van jeugdleden.

Ook bij onze vereniging is er een groot tekort aan vrijwilligers op alle 
fronten. Helaas beseft niet iedereen dit en in plaats van zelf iets te 
doen worden de vrijwilligers niet altijd op de juiste manier benaderd, 
met het gevolg dat ze het ook maar voor gezien houden. Dit lijkt een 
maatschappelijke ontwikkeling te zijn. Helaas. Ik heb betere tijden 
gekend bij de vereniging.

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

Wim Hendriks

http://clubblad@sc-elistha.nl
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 Tijdens de Algemene Ledenvergadering van vrijdag 27  
 september 2019 is er door de leden een nieuw dagelijks  
 bestuur gekozen.

Samenstelling dagelijks bestuur:

Martin de Goey,            voorzitter
Pascalle Overeem,       secretaris
Jurroen Cluitmans,       penningmeester en vice-voorzitter.

 Nieuw bestuur

Op de ledenvergadering van 27 september zijn we als nieuw bestuur 
gekozen. Al voor de zomer hebben we besloten ons verkiesbaar te 
stellen, nadat Wilko Visser en Frank Wolven hadden aangegeven 
niet verder te willen als lid van het dagelijks bestuur. Wilko, die een 
jaar eerder als ad-interimvoorzitter was aangetreden, gaf aan zich 
weer volledig op de jeugdafdeling te willen richten. Frank heeft 
aangegeven de penningmeester te willen ondersteunen, maar niet 
meer zelf bestuurslid te willen zijn.

We zijn blij dat Wilko en Frank allebei als actieve vrijwilligers verder 
gaan binnen onze vereniging. Tevens bedanken we ze, evenals Els 
van Mierle en Marco Hofman die reeds eerder als bestuurslid waren 
gestopt, voor hun inzet in het vorige seizoen.

 Oranje Boekje

We vinden het als bestuur belangrijk dat Elistha een vereniging is 
waar we als leden en ouders van jeugdleden actief aan bijdragen. 
Dit hebben we verwoord in een missie en visie die is aangenomen 
op de ledenvergadering. De missie en visie hebben we vertaald in 
een ‘Oranje Boekje’ dat onder meer op onze site te vinden is.

We zien mooie voorbeelden van dit actief bijdragen. Zo hebben de 
spelers van Elistha 1 afgesproken dat ze maandelijks een aantal 
lopers voor oud papier leveren. Dit is een belangrijke inkomstenbron 
voor de vereniging. Het is mooi om te zien dat de spelers van 
Elistha 1 hierin ook hun verantwoordelijk nemen. Goed voorbeeld 
doet hopelijk goed volgen!

VANUIT HET
DAGELIJKS BESTUUR 
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 Zaterdagdienst in het nieuw

De dames van de zaterdagdienst (heren zijn ook welkom overigens!) 
zijn in mooie, herkenbare blauwe shirts gestoken. Zij zorgen er 
elke zaterdag voor dat de tegenstanders ontvangen worden, dat 
de juiste teams in de juiste kleedkamers zitten, dat er drinken is 
voor de teams na de wedstrijd of in de pauze etc. Zonder hun inzet 
zou het onmogelijk zijn om op zaterdag te voetballen. We kunnen 
met zijn allen de zaterdagdienst ondersteunen door er bijvoorbeeld 
voor te zorgen dat na de wedstrijd de kleedkamers netjes worden 
achtergelaten.

 Keeperstraining

Onze oud-keeper Thijs Martens, die na twee jaar Den Bosch nu 
in de jeugd van De Graafschap keept, geeft op maandagavond 
keeperstraining aan de oudere jeugdkeepers. De trainingen worden 
enthousiast ontvangen door de keepers. Leuk om te zien hoe Thijs 
zijn kennis en ervaring op onze keepers over brengt.

	 Een	‘eigen	en	jong’	Elistha	1

Vorig seizoen had Elistha voor het eerst in jaren weer een 
A-jeugdteam (JO19). Dat er jarenlang geen oudere jeugd was, 
is niet goed geweest voor de doorstroom van eigen spelers 
naar de senioren. Veel spelers van Elistha 1 kwamen dan ook 
noodgedwongen ‘van buiten’. Dat is dit seizoen wel anders! We zijn 
er trots op dat Elistha 1 bijna volledig bestaat uit spelers die al vanaf 
de jongste jeugd bij Elistha voetballen. 

Onder leiding van clubmannen Johan Hendriks en Andy Sapuletej 
kan de komende jaren gebouwd worden aan een ‘eigen’ Elistha 1. 
Omdat een groot aantal spelers nog geen twintig is, kan er met een 
jong team gebouwd worden aan de toekomst. Met Gert van Haaren 
als verantwoordelijke voor het jeugdbeleid, zijn we er van overtuigd 
dat ook de komende jaren de doorstroom vanuit de jeugd naar de 
senioren op gang blijft.

Omdat er een groot aantal jeugdspelers in Elistha 1 speelt, was 
het ook noodzakelijk om bij de oudere jeugd ‘door te schuiven’. Zo 
bestaat het oudste jeugdteam, de JO19, nu voor een groot deel uit 
spelers die nog een leeftijdsgroep lager zouden mogen spelen. Dit 
is een bewuste keuze van de club en we zijn ervan overtuigd dat we 
hiermee bouwen aan een gezonde toekomst.

De jonge spelers zullen, mede onder aansturing van enkele ervaren 
jongens, moeten wennen aan het spelen bij de senioren. Maar de 
eerste wedstrijden geven veel hoop. De resultaten zijn weliswaar 
wisselend maar de trouwe supporters zijn het over één ding eens: 
Elistha 1 laat prima voetbal zien!
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 Elistha 2

Elistha 2 heeft vorig seizoen een prachtig seizoen gedraaid. 
Ongeslagen werd het enige zondagteam dat Elistha nog heeft, 
kampioen. Het team is ook dit seizoen weer prima begonnen. Want 
als je de eerste competitiewedstrijd wint van de buren, dan kan het 
seizoen al bijna niet meer stuk.

 Jeugdvoetbal

Omdat er groot aantal JO19-spelers is doorgestroomd naar Elistha 
1 en een aantal andere JO19-spelers op een laat moment stopte, 
hebben er met name bij de oudere jeugd aan het begin van het 
seizoen wat verschuivingen plaats moeten vinden. De inzet van het 
bestuur was daarbij om in elke leeftijdscategorie ten minste één 
jeugdteam te hebben. Samen met Gert van Haaren hebben we 
gekeken naar de beste oplossing, waarbij het doel was dat ieder lid 
zou kunnen blijven voetballen.

Dat is gelukt, mede dankzij de positieve insteek van de jeugdleden 
zelf, die bereid waren om van team te veranderen om zo te zorgen 
voor een goede verdeling van de spelers over de jeugdteams bij de 
oudere jeugd. Het was mooi om te zien dat veel jongens inzien dat 
het eigen belang soms iets anders kan zijn dat het clubbelang, en 
dat ze dan toch voor het clubbelang kiezen.

Ook bij de jongere jeugd hebben er, na de aanvang van het seizoen, 
nog wat verschuivingen plaatsgevonden. Doelstelling vanuit de 
vereniging is hierbij altijd dat onze leden zoveel als mogelijk kunnen 
voetballen. Zeker bij de jongere jeugd zijn grote teams niet gewenst. 
Grote teams betekent immers dat veel spelers gedurende lange tijd 
‘in de wissel’ staan. En dat willen we zo veel mogelijk voorkomen.
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 Opzeggen lidmaatschap

Elk jaar zeggen in een heel laat stadium leden op. Vooral bij de 
jeugd gebeurd dit. Dat is vervelend, omdat er in juni al de nieuwe 
teamindelingen worden gemaakt. De meeste verschuivingen die 
ook dit jaar plaats hebben moeten vinden, komen omdat leden pas 
heel laat hun lidmaatschap hebben opgezegd.

We willen daarom nogmaals wijzen op wat in de statuten van 
onze vereniging staat en wat ook op het aanmeldformulier staat: 
opzeggen dient uiterlijk 31 mei te gebeuren, schriftelijk bij de 
ledenadministrateur.

Hoewel we natuurlijk hopen dat geen enkel lid opzegt, willen we 
daar nu reeds op wijzen. Bij de teamindelingen die in juni gemaakt 
worden, kan dan rekening gehouden worden met het juiste aantal 
leden. Dit voorkomt dat de indeling in augustus nog een keer moet 
worden overgedaan.

Natuurlijk kunnen – en willen – we niemand dwingen om te voetballen. 
Maar vanaf dit seizoen gaan we wel strikt vasthouden aan één van 
de afspraken in onze statuten: bij opzegging na 31 mei 2020, is de 
contributie over het gehele seizoen 2020-2021 verschuldigd.

Op deze manier hopen we dat leden die willen stoppen ook tijdig en 
op de correcte wijze opzeggen. Zo helpen we de jeugdtechnische 
commissie bij de indeling van de nieuwe teams en voorkomen 
we dat er aan het begin van het seizoen toch nog van allerlei 
verschuivingen moeten plaatsvinden.

 Komende niet-voetbalactiviteiten

Hoewel Elistha primair een voetbalvereniging is, vinden we het 
ook belangrijk dat er andere activiteiten georganiseerd worden. 
We zijn dan ook blij dat er weer een activiteitencommissie is, die 
de organisatie hiervan op zich neemt. De activiteiten worden altijd 
aangekondigd op onze website. Zo is er op 2 november een Duits 
bierfeest.
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 In memoriam: Trina Hendriks

Naast het positieve nieuws, is er ook droevig nieuws te vermelden. 
Op 16 september is ons lid Trina Hendriks overleden. Trina is 
jarenlang actief geweest binnen onze vereniging. Met haar man, 
Geert, stond ze de laatste jaren ook vaak langs de lijn als één van 
haar kleinkinderen een wedstrijd speelde. 

We wensen Geert, Jan en Carmen en John en Rianne en hun 
kinderen veel sterkte toe en bedanken Trina voor wat zij voor Elistha 
betekent heeft.

Het bestuur van SC Elistha

Martin de Goey (voorzitter)
Pascalle Overeem (secretaris)
Jurroen Cluitmans (penningmeester en vice-voorzitter)
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Ter Nagedachtenis

Trina Hendriks-Peters van Nijenhof

Op  16 september 2019 is Trina Hendriks-Peters van Nijenhof, 
lid van onze vereniging, 

overleden op de leeftijd van 75 jaar.

Trina was bijna 40 jaar lid van onze vereniging.
Toen gestart werd met het pupillenvoetbal was Trina een van de 
drijvende krachten achter de opzet en de uitvoering.
Ze is jarenlang leidster geweest bij de pupillen.
De volgende jaren was ze een regelmatig toeschouwster van wed-
strijden van haar zoons en kleinzoons. Ze verbleef daardoor veel 
op het sportpark en sprong ook bij als er assistentie nodig was.

Wij betuigen ons oprechte medeleven aan Geert, kinderen en 
kleinkinderen en de overige familie en wensen hen veel sterkte toe 
met dit verlies.

Bestuur en leden Sportclub Elistha
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Dankbetuiging

Voor de vele blijken van betrokkenheid bij het overlijden van

Trina Hendriks-Peters van Nijenhof

willen wij u allen bedanken voor de kaarten, lieve brieven, bloemen 
en aanwezigheid bij de crematie.
Het is voor ons een grote troost te weten hoe geliefd zij was en hoe 
zij werd gewaardeerd.
De belangstelling neemt het verdriet niet weg, maar geeft ons het 
gevoel dit niet alleen te dragen.
Uit de grond van ons hart bedanken wij u voor uw steun, vriendschap 
en liefde, bloemen en brieven.

Geert Hendriks
Jan en Carmen
John en Rianne
en kleinkinderen



Dorpsstraat 69 • 6661 EH Elst

0481 37 12 06

info@hanswonen.nl

www.hanswonen.nl 

kvk: 090347100

btw: NL1650070060B02

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

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

Zaterdag 2 november 2019                                
Duits bierfeest

Vrijdag 13 december 2019                            
Kerstbingo
Aanvang: 20.00 uur
 
Zaterdag 4 januari 2020                                
Nieuwjaarsreceptie
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Elistha heeft een donatie gekregen van € 250,00 van de 
Stichting Voor Elkaar. Dit bedrag is voor het vervangen van 
sloten in de accommodatie. Hartelijke dank daarvoor.

Stichting voor Elkaar zet zich al jaren in voor goede doelen in 
de buurt. Als organisatie staan wij midden in de maatschappij. 
Het liefst zijn we er voor iedereen. Stichting voor Elkaar steunt 
daarom lokale goede doelen waarvoor een breed draagvlak 
in de lokale samenleving is. Het zijn bij voorkeur projecten 
waarbij mensen elkaar ontmoeten, waar er ruimte is voor 
persoonlijk contact, dichtbij huis. Daarmee maken we samen uw 
leefomgeving nog leuker.

https://www.stichtingvoorelkaar.nl/

250,-

B€DANKT!!!

https://www.stichtingvoorelkaar.nl/
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INTERVIEW MIRANDA
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Informatie voor leden en ouders van leden 
van voetbalvereniging SC Elistha

HET
ORANJE

BOEKJE
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1. ELISTHA IN 10 PUNTEN

 Elistha is een vereniging die bestaat uit leden.

 Contributie is slechts een klein deel van de inkomsten. Elistha  
 komt vooral aan zijn geld door vrijwilligers die op diverse   
 manieren voor inkomsten voor de club zorgen.

 Vrijwilligers zorgen dat er gevoetbald kan worden. Zouden de  
 vrijwilligers betaald worden, dan zou de contributie vele malen  
 hoger moeten zijn. 

 Binnen Elistha voelen leden en de ouders van jeugdleden  
 zich verantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren van  
 activiteiten. 

 Als lid van Elistha voetbal je niet alleen, maar zet je ook je  
 schouders onder de club.

 Leden verwachten van elkaar dat leden en ouders van   
 jeugdleden een bijdrage leveren aan de vereniging.

 Als leden en ouders van jeugdleden streven we samen de  
 doelen van onze vereniging na.

 Binnen Elistha zorgen de vrijwilligers in het bestuur en de  
 diverse commissies er voor dat de vereniging kan bestaan.

 Binnen Elistha hebben we afgesproken dat we duidelijke   
aanspreekpunten hebben.

 We waarderen elkaar en tonen respect.
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2. ELISTHA IS EEN VERENIGING

Voetbalvereniging SC Elistha is een vereniging. Een vereniging is 
een club van mensen die samen iets wil doen. In ons geval is dat: 
voetballen. En we organiseren andere activiteiten, die meer gericht 
zijn op gezelligheid en contact met elkaar.

Een vereniging bestaat uit leden. Die leden kiezen een bestuur en 
elk meerderjarig lid kan zich verkiesbaar stellen. Bestuursleden 
worden niet betaald en ontvangen ook geen vrijwilligersvergoeding.

3. HOE KOMT ELISTHA AAN GELD?

Bij een voetbalvereniging moeten de leden zelf ervoor zorgen dat 
er voldoende geld is. Dat is ook zo bij Elistha. Het zijn de leden van 
Elistha die zorgen dat er genoeg geld is.

Het geld moet in een vereniging bij elkaar worden gebracht door 
de contributie, die elk lid betaalt. Gelukkig zijn er leden en andere 
vrijwilligers van Elistha die activiteiten ondernemen die ook geld 
voor de club opleveren. Als deze vrijwilligers dit niet zouden doen, 
zou de contributie voor de leden 3 tot 4 keer zo hoog zijn!

De vrijwilligers die zorgen voor veel opbrengsten zijn bijvoorbeeld:
 De vrijwilligers die oud papier ophalen
 De vrijwilligers die sponsoren binnen halen
 De vrijwilligers die in de kantine staan

Daarnaast zijn er nog heel veel vrijwilligers die geld besparen! 
Neem een trainer die 100 uur per jaar bezig is met zijn of haar 
team. Als trainers betaald zouden worden, zou de contributie 
nog eens een keer tenminste verdubbelen. Denk ook aan de 
vrijwilligers die zorgen voor het onderhoud van het gebouw en de 
velden. Zouden al deze vrijwilligers betaald worden, dan zou de 
contributie voor een jeugdlid al zeker 1.000 euro per jaar zijn!
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4. WIE ZORGT DAT ER DINGEN GEBEUREN?

Bij Elistha gebeuren dingen, omdat er vrijwilligers zijn die dat 
doen. Vrijwilligers die trainer en leider zijn van een jeugdteam. 
Vrijwilligers die zorgen dat er wedstrijden zijn, dat er teams 
in kleedkamers kunnen en dat er ranja is. Vrijwilligers die het 
jeugdkamp organiseren. Vrijwilligers die grensrechter zijn of een 
elftal begeleiden.  Vrijwilligers die zorgen voor de administratie. 
De meeste vrijwilligers kost dit nog geld ook. Ze krijgen geen 
reiskostenvergoeding, bijvoorbeeld.
 

5. WAAROM DOEN WE DAT DAN?

Je zou je bijna afvragen: waarom doen we dat dan? Dat doen 
we omdat we als leden van Elistha een ‘missie’ delen. Die missie 
hebben we als volgt omschreven:

“SC Elistha is een vereniging waarbinnen leden en de ouders van 
jeugdleden zich verantwoordelijk voelen voor het organiseren en 
uitvoeren van activiteiten. De activiteiten van de vereniging zijn er 
op gericht op recreatief en prestatief niveau in teamverband de 
voetbalsport te beoefenen. Ondersteunend hieraan zijn activiteiten 
gericht op het bijdragen aan een bevorderen van de sociale 
binding tussen de leden en de ouders van jeugdleden onderling. 
Dit alles vanuit een heldere structuur waarin iedereen zich kan 
thuisvoelen en een gezonde financiële basis, waarvoor alle leden 
en de ouders van jeugdleden verantwoordelijkheid dragen. We zijn 
een vereniging die in Elst een voorbeeldfunctie wil vervullen als 
sportvereniging door de betrokkenheid en inzet van alle leden en 
ouders van jeugdleden.”

6. EN WAT BETEKENT DAT DAN?

Als je lid bent van Elistha, ben je lid van een vereniging. Dat 
betekent dat je samen met alle andere leden het beste van Elistha 
wil maken. Elistha is jouw club, en je zet je schouders eronder. Je 
voetbalt maar je helpt ook om Elistha een gezonde club te laten zijn. 
Want je bent op De Pas geweest en daar staan geen bomen waar 
het geld aan groeit. Je weet dat vrijwilligers het beste voor hebben 
met de vereniging en de leden. En weet jij het beter? Vrijwilligers 
hebben we nooit genoeg! Dus, als het anders moet: help ons, het 
bestuur, de actieve vrijwilligers, om het beter toe doen.
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7. WAT VERWACHTEN DE LEDEN VAN ELKAAR?

Om onze vereniging draaiende te houden, moet iedereen zijn of 
haar steentje bijdragen. Dat verwachten we van onze leden, maar 
ook van de ouders van onze jeugdleden. Natuurlijk verwachten we 
niet dat iedereen die bij Elistha betrokken is uren per week aan 
de vereniging besteedt. Maar we verwachten wel dat iedereen 
af en toe de handen uit de mouwen steekt. Dat jeugdleden 
zich bijvoorbeeld inzetten voor de Grote Clubactie, dat vitale 
seniorleden een keer oud papier ophalen, dat ouders zelf zorgen 
voor voldoende begeleiding bij het jeugdteam. Oftewel, we 
verwachten van elkaar dat we meedoen met onze vereniging, niet 
alleen op de trainingsavonden en tijdens de wedstrijden.

8. WAAR GAAN WE VOOR?

De leden van SC Elistha en de ouders van de jeugdleden van SC 
Elistha werken gezamenlijk aan:

  Een vereniging waarbinnen ieder lid en elke ouder van een 
jeugdlid zijn of haar steentje bijdraagt bij het organiseren en 
uitvoeren van activiteiten;

  Een vereniging waarbinnen respect voor mede-leden, 
vrijwilligers alsmede officials, tegenstanders en anderen, 
belangrijker is dan eigenbelang en persoonlijk welbevinden;

  Een vereniging waarbinnen ieder lid op zijn of haar niveau, 
recreatief dan wel prestatief, de voetbalsport in teamverband 
kan beoefenen;

  Een vereniging waarbinnen bij de pupillen alsmede de niet-
selectie-elftallen van junioren en senioren het voetbal recreatief 
en bij selectie-elftallen van junioren en senioren ook prestatief 
beoefend wordt;

  Een vereniging waarbij uitsluitend de selectieteams bij 
junioren en senioren op basis van voetbalkwaliteiten worden 
samengesteld, waarbij het uitgangspunt is dat selectieteams 
(indien mogelijk) ten minste op het niveau tweede klasse 
spelen;

  Een vereniging waarbij het uitgangspunt is een 
voetbaltechnisch beleid, waaraan alle leden en elke ouder van 
een jeugdlid, zich conformeren;

  Een vereniging waarbinnen iedereen die actief is op het veld bij 
door de KNVB georganiseerde wedstrijden, zowel als speler of 
leider, trainer etc., lid is van de vereniging;
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  Een vereniging waarbinnen geen financiële vergoedingen 
worden verstrekt aan spelers dan wel leiders, begeleiders, 
trainers, anders dan door het bestuur aangestelde trainers / 
coaches van prestatieve teams;

  Een vereniging die geen ‘voetbalabonnementen’ aanbiedt, 
maar waarvan de leden alsmede ouders van jeugdleden 
beseffen dat alleen door er gezamenlijk de schouders onder te 
zetten, een vereniging kan functioneren

  Een vereniging die financieel gezond wil blijven.

9. HOE ZIJN WE GEORGANISEERD?

Het hoogste orgaan binnen elke vereniging is de Algemene 
Ledenvergadering. Dat heeft Elistha niet bedacht, dat staat zo 
in de wet. De ledenvergadering kiest een bestuur. Het bestuur 
neemt besluiten en maakt afspraken namens de Algemene 
Ledenvergadering. Als de leden het met een afspraak of besluit 
niet eens zijn, kunnen ze dit altijd kenbaar maken op een 
Algemene Ledenvergadering.

Maar een bestuur alleen is niet genoeg. Binnen Elistha zijn veel 
vrijwilligers actief in één of meer commissies. Deze commissies 
zijn het hart dat onze vereniging draaiend houdt. Zo zijn er 
bijvoorbeeld:

  De Jeugdcommissie, inclusief het wedstrijdsecretariaat, die  
ervoor zorgt dat de jeugdafdeling kan functioneren;

  De Jeugdtechnische Commissie, die zich bezig houdt met het 
voetbaltechnische beleid bij de jeugd en de indeling van de 
jeugdspelers in teams;

  De commissie Facilitaire Zaken, die zorgt voor het onderhoud 
van gebouw en velden;

  De Seniorencommissie, die zorgt dat de seniorenafdeling kan 
functioneren;

  De PR-commissie, die zich bezig houdt met het werven van 
sponsoren voor de club;

  De Activiteitencommissie, die zich bezig houdt met het 
organiseren van diverse activiteiten, van het Sinterklaasfeest 
voor de jongste jeugd tot feestavonden voor de senioren.
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Daarnaast zijn er vrijwilligers die bijvoorbeeld zorgen voor het 
ophalen van oud papier, voor het draaiend houden van de kantine 
en die ervoor zorgen dat op de zaterdag de elftallen worden 
ontvangen, dat er drinken is voor de teams en die er op toezien dat 
de kleedkamers netjes worden achtergelaten. En niet te vergeten 
natuurlijk de scheidsrechters, zonder wie geen wedstrijd mogelijk is.

10.  BIJ WIE KAN IK TERECHT?

Mopperen langs het veld of in de kantine, heeft weinig zin. En 
complimenten worden te weinig gegeven. Voor leden en ouders van 
leden, is de leiding  van het team het eerste aanspreekpunt. Maar zij 
kunnen ook altijd terecht bij de jeugd- of seniorencommissie. Voor 
vragen over het lidmaatschap kan contact worden opgenomen met 
de ledenadministratie. Voor vragen over bijvoorbeeld de contributie, 
kan contact worden opgenomen met de penningmeester. De 
contactgegevens staan op de website.

11.  HOE GEDRAGEN WE ONS?

We gedragen ons als goede verenigingsleden. Dit betekent dat we 
respect hebben voor elkaar en voor de vrijwilligers binnen onze 
vereniging. We begrijpen dat er wel eens een keer iets mis kan 
gaan. Dan gaan we niet klagen, maar zoeken we samen naar een 
oplossing.

We hebben respect voor onze vrijwilliger en voor de vrijwilligers 
van andere verenigingen. We respecteren de beslissingen van 
de scheidsrechters. Langs het veld gedragen we ons sportief, 
moedigen we onze teams op een positieve manier aan en 
onthouden we ons van negatief gedrag. 

En bovenal: we onderschrijven met zijn allen de missie en visie 
van onze vereniging. Dat is immers wat ons als vereniging een 
vereniging maakt.



27

12.  BIJLAGE: LIDMAATSCHAP EN CONTRIBUTIE

Elistha is een voetbalvereniging. Daarom is de duur van het 
lidmaatschap een seizoen. Ook de contributie loopt per seizoen. 
We hebben wel een regeling voor nieuwe leden die na de 
winterstop lid worden. De belangrijkste punten op een rij:

Bij aanmelding in de eerste seizoenshelft, is de volledige 
jaarcontributie verschuldigd.
Bij aanmelding na de eerste seizoenshelft, is voor het eerste jaar 
de helft van de jaarcontributie verschuldigd.
Opzeggen van het lidmaatschap moet voor 31 mei gebeuren (dus 
1 maand voor begin van het nieuwe seizoen). Bij opzegging na 1 
mei is de volledige jaarcontributie verschuldigd.

We hebben met elkaar afgesproken dat we, als we volgend 
seizoen stoppen met voetballen, we dit voor 31 mei melden 
bij de ledenadministrateur, Postbus 111, 6660 AE Elst. Dat is 
belangrijk, omdat in juni de teams voor het nieuwe seizoen worden 
samengesteld.

Als we een tijdje niet kunnen voetballen, blijven we contributie 
betalen. Wel is er een regeling voor leden die lange tijd niet kunnen 
voetballen. Voetbal je een volledig half seizoen niet, dan ben je 
over dat half jaar alleen de contributie verontschuldigd van een niet 
voetballend lid.

13.  BIJLAGE: GEDRAGSCODE
De gedragscode is te vinden op onze website. 

14.  BIJLAGE: MISSIE EN VISIE
De missie en visie zijn te vinden op onze website.

https://sc-elistha.nl/301/gedragscode-sc-elistha/
https://sc-elistha.nl/1/1831/missie-en-visie/


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 
trainings jack zwart met oranje nek en  zwarte trainings-
broek. 

Het Elistha logo en de initialen worden er  gratis opgedrukt.

En dit alles voor slechts € 79,99.

CLUBSET
SC ELISTHA

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

SETDEAL

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

per set incl initialen en SC Elistha logo.

UNISEX SETDEAL

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

per set incl initialen en SC Elistha logo.

UNISEX

SETDEAL UNISEX

€ 79,99

JR  € 110,97               
SR € 118,97

per set incl. initialen SC Elistha logo.

SETDEAL

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

per set incl initialen en SC Elistha logo.

UNISEX
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https://clubs.deventrade.com/nl/sc-elistha/set-sc-elistha
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FOTO’S START VAN HET 

SEIZOEN
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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 

Rijksweg Noord • 6661KA ELST
Restaurant: 0481 - 372082

Pizza service: 0481 - 377307
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Ook	dit	jaar	was	er	weer		de	‘Week	van	de	Scheidsrechter’.	Een	
sportbreed initiatief waarbij het uitspreken van waardering voor 
de arbiter centraal staat. 

De Week van de Scheidsrechter was 
van 5 tot en met 13 oktober 2019.

Tijdens deze week willen de KNVB en ARAG zoveel mogelijk voetballers en 
voetballiefhebbers de scheidsrechter laten bedanken voor hun waardevolle 
inzet. Zij maken het immers mede mogelijk dat zo veel voetballers wekelijks 
op het veld van het spelletje kunnen genieten! Het bedanken van de 
scheidsrechters kan op veel verschillende manieren en misschien doen jullie 
dat ook al voorafgaand of na elke wedstrijd. In de Week van de Scheidsrechter 
willen natuurlijk zo veel mogelijk scheidsrechters in het zonnetje zetten.

Bij Elistha werden in de week van de scheidsrechter de scheidsrechters daarom 
ook even extra in het zonnetje gezet! 
Ze kregen een mooi paar op deze gelegenheid betrekking hebbende sokken.

Deze sokken werden gemaakt door BY-LIEQ  (website)

https://www.bylieq.nl/
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WEDSTRIJD
VERSLAGEN

ELISTHA 1

BEKER
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WEDSTRIJDVERSLAG

OEKEN 1 vs ELISTHA 1

3 0-
31 augustus 2019

De mannen van Oeken tegen 
de overwegend jonge jongens 
van Elistha, aan het einde van 
de wedstrijd een verdiende 
overwinning voor de mannen. 

In het eerste kwartier werden we fel 
onder druk gezet door de thuisploeg, 
afgesproken was dat we ondanks 
de druk geen lange ballen zouden 
spelen. Dat lukte vrij aardig, al was de 
druk enorm. Maar de tegenstander, 
vorig seizoen gepromoveerd naar 
de derde klasse, kon in de eerste 

15 minuten nauwelijks open kansen 
creëren. De doelpunten van Oeken 
werden gescoord in de 32e, 62e en 
82e minuut.

De gemiddelde leeftijd van Elistha 
bij affluiten van de scheidsrechter 
was 19,45 jaar, de tegenstander 
zal ergens rond de 27/28 hebben 
gezeten. Op momenten was dat in 
de wedstrijd terug te zien. Een zeer 
leerzame middag, met perspectief 
voor de toekomst.

GOEDE LES VOOR JONGE GROEP VAN ELISTHA 1, 
NEDERLAAG BIJ DERDE KLASSER OEKEN
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WEDSTRIJDVERSLAG

ELISTHA 1 vs STROE 1 

1 6-
14 september 2019

In de wedstrijd tegen Stroe waren 
er fases waarbij we regelmatig 
zelfstandig kansen konden creëren. 
Daaruit kunnen we met vertrouwen 
richting de komende wedstrijden 
kijken. Ondanks de ruime nederlaag, 
waarbij de uitslag vandaag ook 4-8 
had kunnen zijn. 
Over het veldspel redelijk tevreden, 
over de score en manier van 
verdedigen niet helemaal natuurlijk.

Doelpunten Stroe in de 2e, 32e, 38e, 
62e ,77e en 87e minuut.

Doelpunt Elistha gemaakt door 
Sam Janssen in de 65e minuut. 
Weer een les om mee te nemen 
richting competitie, waarbij we wel 
rekening moeten houden met het 
feit dat Stroe een ingespeelde en 
stabiele derdeklasser is. 

RUIME NEDERLAAG MAAR WEL EEN MET 
PERSPECTIEF
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WEDSTRIJDVERSLAG

ELISTHA 1 vs SC VALBURG 1 

2 1-
17 september 2019

Voor de derde keer in de voor
bereiding een potje tegen Valburg, 
ditmaal een officiële wedstrijd 
omdat het een bekerwedstrijd 
betrof.

In het eerste half uur gebeurde 
er nagenoeg niets, er vielen geen 
kansen te noteren. Valburg, dat 
Elistha het voetballen onmogelijk 
probeerde te maken, slaagde daar 
lange tijd prima in. 

Zelf zat er in een aanvalsspel van 
Valburg ook weinig verrassing en 
de wedstrijd speelde zich dan ook 
voornamelijk op het middenstuk van 
het veld af. 

Doelpunten Elistha door Noa 
Hendriks in minuut 29 en Ryan van 
Haaren in de 60e minuut.
Valburg scoorde tegen in de 57e 
minuut. 

Een positieve opsteker in richting 
van de competitie.

WINST VOOR 1E ELFTAL IN LAATSTE WEDSTRIJD 
VOOR DE START VAN DE COMPETITIE

WEDSTRIJDBAL
Geschonken door:
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WEDSTRIJD
VERSLAGEN

ELISTHA 1

VRIENDSCHAPPELIJKE
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WEDSTRIJDVERSLAG

ELISTHA 1 vs SC VALBURG 1 

2 0-
17 augustus 2019

Kort verslag.

Na 5 trainingen de eerste oefen-
wed strijd tegen Valburg. Tot aan 
de 10 een gelijk opgaande wed-
strijd, in dat eerste half uur een 
afgekeurd doelpunt voor Valburg, 
een afstandsschot op de lat boven 
Stefan. Elistha stelde daar een 
aantal prima aanvallen tegenover. 
Vanaf de 10, in minuut 35, na een 
prima individuele actie van Jurre, 
was het Elistha dat steeds meer 
grip kreeg op de wedstrijd. In de 
rust 6 wissels die direct prima in 
de wedstrijd zaten, ook bij Valburg 

veel wisselingen. Nadat op het uur 
de 20 viel, goede actie Jamiro en 
prachtige loopactie van Ryan, bleef 
Elistha vrij eenvoudig in balbezit 
en creëerde nog wat kansen. Bij 
uitbraken van Valburg moest Elistha 
geconcentreerd blijven, dit lukte vrij 
aardig.
 
Week 1 met een positiefgevoel afge-
sloten, niet vanwege het resultaat, 
wel gezien de opkomst, de inzet en 
het vertoonde spel.

1E OEFENWINST VOOR ELISTHA 1
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ONDERLING TOERNOOI 
OP 24 AUGUSTUS 2019

1

1

1

0

0

0

-

-

-

Doelpunt Ryan van Haaren

Doelpunt Noa Hendriks

Doelpunt Jurre Cluitmans
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FOTO’S TOERNOOI
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WEDSTRIJDVERSLAG

SDOO 1 vs ELISTHA 1

2 1-
3 september 2019

Bij SDOO was iedereen het erover 
eens, wat een leuke frisse ploeg 
hebben jullie. Poeh daar zit veel 
voetbal in hoor. Maar goed, dat 
zeg je wel wat makkelijker als je 
net, tegen de verhouding in, met 
een 21 overwinning op zak van 
het veld bent gestapt.

Elistha wervelde in de beginfase en 
had zichzelf, zoals ze dat dan op tv 
zeggen, moet belonen.

Doelpunten
1-0 (23e minuut), 1-1 (61e minuut 
Carlito Wacki) en 2-1 (86e minuut)
Een leerzame en leuke wedstrijd.

2 x trainen en dan ontvangen we 
Heumen. 

COMPLIMENTEN NA ONNODIGE EN 
 ONVERDIENDE NEDERLAAG VOOR HET EERSTE.
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WEDSTRIJDVERSLAG

ELISTHA 1 vs HEUMEN 1

1 5-

De eerste slechte wedstrijd in 
deze voorbereiding en direct 
massaal flink door de ondergrens. 
Anders was de wedstrijd tegen 
Heumen niet samen te vatten. 

Vanaf de eerste minuut liepen we 
achter de tegenstander aan, zonder 
ook maar enige grip te krijgen. 
Moet gezegd, de gasten hebben 
een prima ploeg, maar we stelden 
daar bitter weinig tegenover. Nog 
wat andere posities uitgeprobeerd 
omdat we nog zoekende zijn naar 
de juiste samenstelling. Ook dat 
hielp niet mee en dat mag de trainer 
zich dan aanrekenen. Maar goed, 
inspelen van de bal, aannemen, door 

bewegen, dat is de basis en die was 
op deze avond zeer slecht verzorgd. 
Daarmee onszelf diverse malen in 
de problemen gebracht en met een 
beetje druk van de tegenstander 
erbij, en de slechte prestatie van 
deze avond is verklaard.

Doelpunten Heumen in de 8e, 24e, 
30e, 68e en 78e minuut.

Doelpunt Elistha door Sam Janssen 
in de 55e minuut (penalty).

Een pijnlijke avond waar we hopelijk 
lering uit kunnen trekken, er is nog 
heel veel werk te verrichten voordat 
we klaar zijn voor de competitie.

PAK OP DE BROEK VOOR ELISTHA 1
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WEDSTRIJD
VERSLAGEN

ELISTHA 1

COMPETITIE
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WEDSTRIJDVERSLAG

ELISTHA 1 vs WAGENINGEN 1

Op sportpark ,,De Zoom “ in de 
bossen van Wageningen begon 
Elistha aan de nieuwe kompetitie
in de zaterdagsklasse 4 B.

VV Wageningen was een blanco 
blad voor de oranjehemden en 
begon met een corner.
Elistha daarentegen kon er toch 
ook een nemen na het toch slappe 
schotje van Jurre Cluitmans .
In de 10e minuut kon Michael Melsa-
sail net niet goed onder de bal 
komen na een goede kombinatie
met Noa Hendriks.
Elistha had echter weer geluk toen 
de lange spits van Wageningen (W) 
de bal bij een uitval hoog overschoot 
het bos in.  Bal in de boom. De eerste 

echte kans was voor de linksbuiten 
van W. maar Jordy Zetz redde knap 
met weer een corner.
Aan de andere kant de kopbal van 
Carlito Wacki ook al weer corner.
Wel veel corners aan beide kanten 
maar nog geen doelpunten.
De bal uit de vrije trap van Rowan 
Leenders met aansluitend de 
kopbal van Carlito Wacki was nog 
geen succes.
In de 42e minuut zag heel Elistha 
dat een W speler een echt grote 
kans verprutste , maar ook Rowan 
Leenders kwam met zijn vrije trap 
niet verder dan in de W muur.

Totaal 9 corners maar een 
Ruststand 0  0

ELISTHA IN EERSTE UITWEDSTRIJD GELIJK
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1 1-

De woorden van de trainer waren 
goed overgekomen, Elistha startte 
de tweede helft beter en feller.
In de 48e minuut kreeg Carlito Wacki 
een 100% kans na een geweldige 
voorzet van Michael Melsasail. 
Maar het bleef niet bij die ene kans, 
want amper twee minuten later 
knalde Michael Melsasail wel de 
bevrijdende voorsprong binnen na 
een scrimmage voor het W doel.     
Stand 01
In de 55e minuut bracht Jurre 
Cluitmans de bal voor, Noa Hendriks 
wist de bal  door te koppen naar 
Ryan van Haaren, die de bal naast 
schoot.
Tevens de wissel Levi Tutuarima uit 
en Marciano Sapuletej in.
In de 60e minuut was het even hots 
knots voetbal voor het Elistha-doel.
De bal werd tot drie  keer ingebracht 
met evenzovele corners, welke 
allemaal niets opleverden.
In de 62e minuut werd Carlito Wacki 
gewisseld voor Angelo Maätita. 
Direct kwam hij oog in oog met de 
W-keeper na een snelle counter, 
maar helaas. 
In de 65e minuut trok Wageningen de 
stand toch weer gelijk. In 2e instantie 
werd de bal toch nog ingekopt en 
stond de 11 op het scorebord.

De vrije trap van Noa Hendriks met 
gevolg een corner bracht ook niets 
op.
De poging van Marciano Sapuletej, 
balletje over de keeper, had ook 
geen resultaat.
In de slotfase nog een aantal cor-
ners over en weer, maar de uitslag 
veranderde niet meer.
Max Hendriks verliet in de 90e minuut 
het veld en Martijn Schuiling mocht 
de volle drie minuten blessuretijd 
nog mee doen, wel kort, maar hij 
scoorde niet.
Welgeteld totaal 21 corners, over 
en weer. De echt betere kansen 
waren voor Elistha, maar alleen de 
doelpunten tellen, dus zou je mogen 
stellen; Elistha deed zich te kort.
Eindstand 11

Sportieve wedstrijd met een goede 
scheidsrechter uit ................... ja, ja... 
WAGENINGEN.
Zijn naam D. Bos, Rapportcijfer 7

21 september 2019
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WEDSTRIJDVERSLAG

ELISTHA 1 vs GVC 1

Elistha elftal zéér, zéér jong, 
omdat er een aantal spelers (6) 
afwezig waren door blessures en 
vakantie Jonger kan bijna niet. 
Verleden week gemiddeld nog 
21,6 jaar, vanmiddag 20,3 jaar. 
Met een volledige selectie had er 
zeer zeker meer in gezeten tegen 
een GVC, wat staat voor “Go 
Ahead  Victoria Combination”, 
ook niet oud in leeftijd , maar met 
een diversiteit aan buitenlandse 
spelers. Grieks, Duits, Belgisch, 
Italiaans, Chinees, Portugees en 
drie Nederlanders. Trouwens de 
oudste club in Gelderland. Maar 
een goed ploegje met enkele 
prima spelers in hun gelederen.

Het begon al slecht voor Elistha, 
Max Hendriks geblesseerd in de 2e 
minuut en zijn vervanger was Angelo 
Maätita.
De eerste kans was voor Elistha 
en wat voor één  Carlito Wacki had 
toch wel mogen scoren, alléén voor 
de GVC keeper en tegen de keeper. 
De bal uit een omhaal van één der 
GVC voorwaartsen vloog over het 
doel van Jordy Zetz.
In de 20e minuut een geweldig 
lopende aanval van Carlito Wacki op 
Jurre Cluitmans, die de bal pan klaar 
neerlegde voor Ryan van Haaren. 
Zijn ingeschoten bal schampte de 
deklat.
Twee minuten later kopte Rowan 
Leenders de bal uit een corner van 
neef Noa Hendriks net naast. Had 
een doelpunt kunnen en moeten zijn.

ELISTHA VERLIEST NIPT VAN BUITENLANDSE MIX



50

1 3-
28 september 2019

Aansluitend nog een aanval van 
Elistha over vier, vijf schijven, maar 
slechts een corner.
In de 26e minuut een corner van 
GVC, Elistha’ s doelman Zetz  kon 
er met zijn vuist niet goed bij en kon 
nummer 9 vrij inkoppen.
Vijf minuten later nog een vette 
kans voor GVC, maar werd tot 
opluchting van de Elstenaren om 
zeep geholpen, de wedstrijd zou 
anders al gelopen zijn.
In de 38e minuut  de corner van Noa 
Hendriks met de kopbal van Angelo 
Maätita met stuit over de lat.
Vijf minuten  voor rust moest Jordy 
Zetz nog twee reddingen brengen 
en deed dat zoals het moet.
Net voor de theepauze dan toch 
eindelijk de verwachte 11 ruststand 
door Carlito Wacki, de pass was van 
Noa Hendriks.
Ezra Hetharia werd in de 49e minuut 
vervangen door Neteesh Samoedj.
Na een voorzet van Carito Wacki 
had Jurre Cluitmans moeten scoren 

(100% kans) alléén voor de keeper.
In de 64e minuut had Elistha geluk, 
toen een GVC bal uit een voorzet 
voorbij vloog , maar even later
werd het toch 12 . Op een diep 
gespeelde bal van GVC bleef ieder-
een staan, deed niks en schoof 
de nummer 11 de bal rustig langs 
keeper Jordy Zetz.
In de 79e minuut werd Rowan Leen-
ders vervangen door Tijn Wiers ma 
(ook al 18 jr.).
Vijf minuten voor het einde werd het 
nog 13 voor GVC, gescoord uit een 
kopbal.
Zowel GVC als Elistha kregen alle 
twee nog een kans, maar de 1 - 3 
veranderde niet meer op het grote 
scorebord.
Elistha deed zichzelf eigenlijk te kort, 
maar krijgt nog vele herkansingen.
Scheidsrechter was de ons bekende 
heer Marcel Grisel, uit Druten, die 
een goede partij floot.
Rapportcijfer voor goede man:  7.

WEDSTRIJDBAL
Geschonken door:

Ernst Staal van YOURDENTITY 
gevestigd in Huissen.
www.yourdentity.nl

https://www.yourdentity.nl/
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WEDSTRIJDVERSLAG

ELISTHA 1 vs ECHTELD 1

Elistha startte bijzonder ongelukkig 
tegen Echteld. Al na 2 minuten lag 
de bal bij de oranjehemden op de 
penalty stip nadat Rowan Leenders 
zijn fout probeerde te herstellen en 
zijn tegenstander ten val bracht.
Geen protest, geen VAR, duidelijk 
penalty en de bal eenvoudig binnen-
geschoten  0  1. Je denkt dan, nou 
nou zo vlug in de wedstrijd en waar 
moet dat heen.
Maar de jonkies van Elistha waren 
de klap toch vlug te boven, want in 
de 16e minuut zag Ryan van Haaren 
zijn ingeschoten bal via de rug van 
een Echteld verdediger via de deklat 
overgaan.
Jammer, had er zomaar in kunnen 

vallen. In de 18e minuut vloog Carlito 
Wacki op rechts iedereen voorbij na 
een pass van achteren uit. 
De keeper van Echteld zag het 
gevaar , kwam zijn doel uit en hield 
zo de ingeschoten bal van Carlito.
Aan de andere kant moest Jordy 
Zetz gestrekt na de rechter beneden 
hoek om de 0 - 2 te voorkomen.
Zowel Elistha als Echteld probeerden 
het wel, maar Elistha wist net voor 
rust wel het net te vinden na een 
werkelijk geweldige kombinatie over 
vier schijven , doelpuntenmaker was 
Carlito Wacki.

Ruststand 1  1

ELISTHA PAKT TWEEDE PUNT
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1 1-
5 oktober 2019

Direct na de thee een corner voor 
Elistha genomen door Rowan 
Leenders panklaar op het hoofd 
van Marciano Sapuletej maar in 
plaats de bal binnen te koppen 
ging deze nu jammerlijk naast.
In de 53e minuut dacht Echteld te 
kunnen scoren na een voorzet van 
rechts, maar nu had de handige 
Neteesh Samoedj het goed inge-
schat en was er als de kippen bij 
om verder leed te voorkomen.
Michael Melsasail, geblesseerd, 
werd in de 63e minuut vervangen 
door Angelo Maätita.
Een kwartier voor tijd redde Jordy 
Zetz opnieuw op knappe wijze op 
het schot van spits Jamal Aamri en 
bleef de stand nog altijd 1   1
In de 80e minuut probeerde Noa 
Hendriks het maar eens, niet ge-
schoten is altijd mis, maar deze 

keer vloog de bal wel erg hoog over 
de ballenvanger.
Ook kwam Omid Ahmadi nog in 
het veld voor Jurre Cluitmans in 
de 81e minuut. Echteld dacht nog 
gescoord te hebben maar assistent 
scheids rechter Taco Hendriks deed 
waar hij voor staat, vlaggen als 
het moet. Doelpunt werd terecht 
afgekeurd door de scheidsrechter.
Gemiddelde leeftijd van Elistha in 
deze wedstrijd was bij aanvang 
21,3 jaar,  na rust 20,8 jaar.
Even ter vergelijking in de wedstrijd 
thuis tegen GVC, na rust, was de 
gemiddelde leeftijd 19,7 jaar.
Al met al is de 1  1 toch een goed 
resultaat tegen een lekker en tech-
nisch spelend Echteld.
Scheidsrechter was de heer Paul 
Wijnberg uit Deventer.
Rapportcijfer voor de man:  7

WEDSTRIJDBAL
Geschonken door:

EDDY VAN OOIJEN uit Elst
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WEDSTRIJDVERSLAG

WODANSECK 1 vs ELISTHA 1

Diep verscholen in de Wolfhezer 
bossen werd de strijd aange
bonden tegen Wodanseck (Wod).
Elistha speelde daar nog nooit , 
maar vergat niet de punten mee te 
nemen naar Elst. Dit keer op echt 
gras, wel een beetje stuiterige 
grasmat en nat door de soms 
neervallende regen, maar toch ze 
moesten het er maar mee doen.

In het begin was het even aftasten 
en werd er veel breed heen en weer 
gespeeld.
Tot de 20e minuut, toen Wod., via een 
combinatie de 1  0 kon scoren, terwijl 
ze nog geen kans hadden gekregen. 
Doelpuntmaker was Maarten van 
Putten.
Elistha was niet van slag en creëerde 
een 100% kans, maar de kans was 
niet aan Jurre Cluitmans besteed, 
de pass kwam van Noa Hendriks.
Elistha was de bovenliggende partij 

en in de 28e minuut scoorde een 
Wod. verdediger in eigen doel na 
een voorzet van Carlito Wacki.  Beter 
kan niet, hulp van de tegenstander.
Op eigen kracht wist Elistha ook te 
scoren. 
Na een voorzet van Jurre Cluitmans 
kroop Danny Versteege goed 
voor zijn tegenstander en tikte de 
verdiende 1  2 binnen (30e min.).
Zowaar Wod. scoorde zelf nog de 
gelijkmaker na een pijnlijk foutje van 
Marciano Sapuletej.
De Elistha-verdediging stond niet 
goed en Jesse Wensing knalde de 
bal onder Elistha keeper Jordy Zetz 
door, tegen de touwen. Een geheel 
onnodige tegengoal.
Vanaf nu had Elistha meer balbezit 
terwijl Wod. het met counters 
probeerde.

Ruststand  2  2

VERDIENDE OVERWINNING VOOR ELISTHA
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2 4-
12 oktober 2019

Wod. spits knalde eerst de bal 8 
meter over terwijl aan de andere 
kant de bal uit een combinatie 
tussen Jurre Cluitmans en Rowan 
Leenders door de Wod. Keeper 
werd gepareerd.
Zelfs linksachter Neteesh Sa-
moedj, sterk spelend aan de 
linkerkant, probeerde het met een 
afstandsschot en ook Michael 
Melsasail zag zijn inzet voor het 
Wod.-doel langs vliegen.
In de 59e minuut werd Jurre 
Cluitmans vervangen door Angelo 
Maätita.
Door twee pingels te verzilveren, 
schutters Michael Melsasail en 
Rowan Leenders, nadat later Angelo 
Maätita en maar eerst Rowan 
Leenders onreglementair waren 
gestuit.
De scheids was zeer gedecideerd 
en wees beide keren onmiddellijk 
naar de stip natuurlijk hevig protest 
van de Wod.-spelers.
Dat er bepaalde woorden uit hun 

mond kwamen is niet te accepteren, 
dat vond ook de scheids.
Elistha speelde de wedstrijd rustig 
uit en bracht nog twee verse 
krachten in het veld.
Carlito Wacki werd gewisseld voor 
Martijn Schuiling (81e min) en voor 
Michael Melsasail kwam Omid 
Ahmadi (88e min.).
Voor het eerst een belangrijke 
overwinning, nog wel in een 
uitwedstrijd met meer trouwe FANS  
van Elistha dan van Wodanseck.
Zowel voor als na rust was de 
gemiddelde leeftijd voor de spelers 
van Elistha 21,3  jaar.

Scheidsrechter was de heer van 
Loo uit Heerde.
Rapportcijfer voor de man in het 
zwart:  8 -

Volgende zaterdag de Betuwse 
derby tegen Valburg thuis, een mooi 
affiche.



55

WEDSTRIJD
VERSLAGEN

ELISTHA JO17-1
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WEDSTRIJDVERSLAG

ELISTHA JO17-1 vs DVOV JO17-2

3 0-
21 september 2019

In een rommelige week waarin het 
team kort voor de competitiestart 
nog geconfronteerd werd met het 
doorschuiven van twee spelers, 
werd de focus op het voetbal 
gelegd. 

Tegen de gasten uit Roosendaal 
hadden we het in het begin zwaar. 
Het verschil in fysiek was groot. Dat 
verschil uitte zich met name bij de 
corners waar we ons moeilijk tegen 
konden verweren. Inval keeper Teun 
van de JO15 redde een aantal keer 
bekwaam en één keer kwamen we 
goed weg bij een bal die op de lat 
werd gekopt. 
Gaandeweg de eerste helft bleek 
dat DVOV voetballend minder te 
brengen had. Wij kwamen beter in 
ons spel en wisten elkaar beter en 
beter te vinden. Het was uiteindelijk 
Ibo die met een halve bicycle kick 
de bal hard tegen het net knalde. 

Een verdiende voorsprong. 
In de twee helft vielen Cas en Franklin 
in, twee spelers van de JO15 die al 
een wedstrijd in de benen hadden. 
Ook met deze jongens in de ploeg 
bleven we voetballen. 
We creëerden steeds meer kansen, 
vergaten ons zelf te belonen. Timo 
had pech met een snoeiharde 
volley op de lat, maar schoot uit-
eindelijk een prachtige vrije trap 
tegen de touwen. 20 en wedstrijd 
bijna beslist. Elistha bleef verzorgd 
voetballen, hield de bal keurig in de 
ploeg waardoor er weinig moeilijke 
momenten meer voor onze goal 
ontstonden. Uiteindelijk was het Cas 
die alleen op de keeper af mocht 
gaan, niet eens een heel best schot 
afvuurde, maar goed genoeg om de 
keeper van DVOV te passeren. 
30 vlak voor tijd en tevens de 
eindstand.

JO17-1 START GOED AAN DE COMPETITIE
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WEDSTRIJDVERSLAG

ELISTHA JO17-1 vs FC BERGH JO17-1

1 3-
5 oktober 2019

In de tweede thuiswedstrijd 
van het seizoen hadden we het 
zwaar. Fysiek waren we de veel 
mindere, voetballend konden we 
prima mee en waren we zeker 
in de 2e helft de bovenliggende 
partij. Persoonlijke foutjes deden 
ons uiteindelijk de das om.

Ondanks de fysieke overmacht van 
Bergh weerden we ons kranig. De 
goals van Bergh kwam min of meer 
uit de lucht vallen, ondanks dat we 
toch wel erg veel vrije trappen rond 
eigen 16 weggaven. In dit geval was 
een zeldzaam foutje van keeper 
Ayte die de lastige bal van afstand 
verkeerd inschatte. 01 voor de 
gasten na een minuut of twintig. 
Het spelbeeld in de eerste helft 
veranderde weinig. We konden ons 
eigenlijk moeilijk onder de druk uit 
voetballen.

In de tweede helft liet de ver-
moeide tegenstander zich meer 
terugzakken. We kregen ruimte 
om te voetballen zonder heel veel 
kansen te creëren. Sterker nog. Een 
rush naar voren van de laatste man 
van Bergh werd niet gestuit ondanks 
minstens vier Elistha obstakels. 
Hij schoot uiteindelijk eenvoudig 
binnen. Na twintig minuten dan toch 
de aansluitingstreffer. 
Een mooie volley met links van 
Niek na een prima aanval over de 
rechterkant. We bleven drukken 
tegen de af en toe irritante tijd rek-
kende tegenstander. Het bleef lang 
spannend, tot dat in de laatste 
minuut een counter van Bergh de 
13 opleverde. Jammer, vandaag 
niet onze dag uiteindelijk...

ELISTHA LEGT HET AF TEGEN STERK FC BERGH



58

WEDSTRIJDVERSLAG

GROESSEN JO17-1 vs ELISTHA JO17-1

In een enerverende pot, waar 
we de geblesseerde Mila en 
afwezige Job misten, leverden 
onze jongens een puike prestatie 
door de plaatselijke SC op een 
nederlaag te trakteren. 
Daar zag het in de beginfase 
allerminst naar uit. 

De fysiek sterkere gastheren gingen 
vol ten aanval en zaten erg scherp 
in de duels. In de eerste twintig 
minuten hadden we daar maar 
mondjesmaat antwoord op. Na een 
minuut of acht was het dan al raak. 
De goed vrijgespeelde rechtsbuiten 
schoot de bal heerlijk in de verre 
hoek. Geen kans voor Ayte. 

Na twintig minuten begon de kracht 
van Groessen wat af te zwakken 
en kwamen we iets beter in ons 

spel. En toen stonden we ineens 
gelijk. Een vrije trap van Timo vanaf 
eigen helft werd op waarde geschat 
door Cane. Hij kopte de bal keurig 
tegendraads over de doelman en 
de stand was 11. In het verloop van 
de tweede helft werden we steeds 
sterker. Groessen had blijkbaar 
teveel gas gegeven want was het 
even helemaal kwijt. Grootste kans 
nog voor Timo die in een scrimmage 
de bal net niet tussen de palen 
kreeg. Aan de andere kant ook Ayte 
die er ons nog een keer doorheen 
sleepte in een 1:1 situatie. In deze 
fase ontpopte Nathan zich tot een 
belangrijke pion, goede combinatie 
met Cane en Sem leverden behoor-
lijk wat dreiging op. Helaas benutten 
we de geboden ruimte niet en gingen 
we de rust in met een gelijke stand. 

ZWAAR BEVOCHTEN OVERWINNING IN EN 
TEGEN GROESSEN



59

2 3-
12 oktober 2019

In de tweede helft was het weer 
een korte, maar minder hevige, 
storm van de gastheren waarin we 
goed overeind bleven. We kregen 
meer grip op het spel mede door 
het aanspeelpunt dat we voorin 
creëerden met Cane. Een minuut of 
10 na rust kwamen we er goed uit 
via links. Niek had een prima assist 
in huis en Cane frommelde de bal 
langs de doelman: 12! 
Niek had kort daarna de wedstrijd 
in het slot kunnen gooien maar 
verzuimde het buitenkansje te 
benutten. Vanaf de middenlijn alleen 
op de keeper af, maar waarschijnlijk 
teveel tijd om na te denken. Uit een 

van de gevaarlijke hoekschoppen 
van Groessen viel ineens de 22. 
Ayte werd gehinderd, de scheids-
rechter zag het niet of wilde het 
niet zien, dus de bal lag tussen 
de touwen. Elistha richtte zich 
toch weer op. Bleef voetballen en 
keihard werken en werd daarvoor 
beloond. Sem ging er op rechts 
vandoor en gaf Reno die op links 
was meegelopen een niet te missen 
kans. Nog even een minuut of vier 
billen knijpen, maar we sleepten 
de overwinning over de streep. 
Mooie prestatie. Volgende week de 
volgende bekerronde tegen Jonge 
Kracht.



aanvang

Elistha 1
Wedstrijdprogramma 2019-2020
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Beker 31 aug. 2019 Oeken 1 vs Elistha 1 14.30 uur

Beker 7 sept. 2019 Elistha 1 vs SC Valburg 1 15.30 uur

Beker 14 sept. 2019 Elistha 1 vs Stroe 1 15.30 uur

1 21 sept. 2019 Wageningen 1 vs Elistha 1 14.30 uur

2 28 sept. 2019 Elistha 1 vs GVC 1 15.30 uur

3 5 okt. 2019 Elistha 1 vs Echteld 1 15.30 uur

4 12 okt. 2019 Wodanseck 1 vs Elistha 1 14.30 uur

5 19 okt. 2019 Elistha 1 vs SC Valburg 15.30 uur

6 2 nov. 2019 Elistha 1 vs ONA’53 1 15.30 uur

7 9 nov. 2019 WAVV 1 vs Elistha 1 14.30 uur

8 23 nov. 2019 Elistha 1 vs Lienden 1 15.30 uur

9 30. nov. 2019 Dodewaard 1 vs Elistha 1 14.30 uur

10 7 dec. 2019 Elistha 1 vs Kesteren 1 15.30 uur

11 14 jan. 2019 Elistha 1 vs Uchta 1 15.30 uur

12 25 jan. 2019 EMM 1 vs Elistha 1 14.30 uur

13 1 feb. 2019 Elistha 1 vs Wageningen 1 15.30 uur

14 8 feb. 2019 SC Valburg 1 vs Elistha 1 15.30 uur

15 15 feb. 2019 Elistha 1 vs WAVV 1 15.30 uur

16 7 mrt. 2019 GVC 1 vs Elistha 1 14.30 uur

17 21 mrt. 2019 ONA’53 1 vs Elistha 1 15.30 uur

18 28 mrt. 2019 Elistha 1 vs EMM 1 15.30 uur

19 4 apr. 2019 Utcha 1 vs Elistha 1 14.30 uur

20 18 apr. 2019 Echteld 1 vs Elistha 1 14.30 uur

21 25 apr. 2019 Elistha 1 vs Wodanseck 1 15.30 uur

22 9 mei 2019 Lienden vs Elistha 1 14.30 uur

23 16 mei 2019 Elistha 1 vs Dodewaard 1 15.30 uur

24 23 mei 2019 Kesteren 1 vs Elistha 1 14.30 uur

START Nacompetitie

HOOFDSPONSOR
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MAANDAG  TIJD    VELD  KLEEDKAMER

JO13-2  18.30 - 19.30 uur   1 voor  5 
MO15-1  18.30 - 19.30 uur   1 achter  4 
JO10-1  18.30 - 19.30 uur   2 voor  2
JO9-1  + JO9-3* 18:30 - 19:30 uur   2 achter  5
JO11-1  18.30 - 19.30 uur   2 voor  2 
JO15-1  19.30 - 20.30 uur   1 achter  3 
JO17-1  19.30 - 21.00 uur   2 voor  1
JO17-2  19:30 - 21:00 uur   2 achter  6

DINSDAG  TIJD    VELD  KLEEDKAMER

JO7-1   18.30 - 19.30 uur  1 voor  2
JO8-2            18.30 - 19.30 uur  1 voor  2 
JO13-1  18.30-  19.30 uur  1 achter  6
JO15-2  18.30 - 19.30 uur  2 voor  5 
JO9-2   18.30 - 19.30 uur  2 achter  4 
1e                 19.45 - 21.30 uur  1 voor  1 
JO19-1  19.30 - 21.00 uur  1 achter  3 

WOENSDAG TIJD    VELD  KLEEDKAMER

JO10-1  18.30 - 19.30 uur  1 voor  2
JO11-1  18.30 - 19.30 uur  1 voor  2
JO9-1 + JO9-3* 18:30 - 19:30  1 achter  5
JO13-2  18.30 - 19.30 uur  2 voor  5 
MO15-1  18.30 - 19.30 uur  2 achter  4 
JO17-1  19.30 - 21.00 uur  1 voor  1
JO17-2  19.30 - 21.00 uur  1 achter  6 
JO15-1  19.30 - 20.30 uur  2 voor  4 

*In ieder geval tot aan de winterstop traint de JO9-3 mee met de JO9-1.

TRAININGSTIJDEN 
2019 / 2020 
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DONDERDAG TIJD    VELD  KLEEDKAMER

JO15-2  18.30 - 19.30 uur  1 voor 5
JO9-2   18.30 - 19.30 uur  1 achter 4
JO7-1   18.30 - 19.30 uur  2 voor 2
JO8-1   18.30 - 19.30 uur  2 voor 2
JO13-1  18.30 - 19.30 uur  2 achter 6
1e    19.45 - 21.30 uur  1 voor 1
JO19-1          19.30 - 21.00 uur  1 achter 3
2e   19.45 - 21.15 uur  2 voor 4

VRIJDAG  TIJD    VELD  KLEEDKAMER

45+   20.00 - 21.15 uur  2 voor 1

TRAININGSTIJDEN 
2019 / 2020 



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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ALS JE DIER JE LIEF IS



http://www.sjaakarns.nl




LANGS HET HOOFDVELD VAN ONZE 
 ACCOMMODATIE STAAT EEN GROOT 

 AANTAL RECLAMEBORDEN.

Wij zijn blij en dankbaar dat een groot aantal sponsoren ons 
op deze wijze 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 
BORD€N

ACTIE
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mailto:pr%40sc-elistha.nl?subject=
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NOG GEEN
ADVERTENTIE?

MELD JE NU AAN!

PR@SC-ELISTHA.NL

Logis Hotel - Restaurant “Het Wapen van Elst”
Dorpsstraat 28  •  6661 EL Elst

Tel.: +31 481 - 37 14 96
info@wapenvanelst.nl  •  www.wapenvanelst.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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https://www.google.nl/maps/place/Sc+Elistha/@51.907587,5.8412873,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c7a7d86ff93eb1:0x38e0ac6d45e9850b!8m2!3d51.907587!4d5.843476
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CONTRIBUTIE
PER 01-06-2019 VOOR HET SEIZOEN 2019/2020

TEAM      BEDRAG  

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

INSCHRIJFGELD

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

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

NL80 ABNA 0515729302

SLUITINGSDATUM KOPIJ:
15 DECEMBER 2019

https://sc-elistha.voetbalassist.nl/181/lid-worden/
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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
FINZIE, Hypotheken, Verzekeringen en Sparen.  ROBA Onderhoud- en Montagebedrijf
FITNESS EN GEZONDHEIDSCENTRUM ELST  SJAAK ARNS, Tankstation en bandenservice
GIJSBERTS , garage      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    YOURDENTITY advies, creatie en realisatie

BANNER WEBSITE
GOED PLAN NL, autorijschool    HENDRIKS CLEANING 
DRIES EN CO restaurant    IMPACT  PERSONEEL
GOED PLAN NL, autorijschool    IUVARE, administratie - belastingen
HENDRIKS CAFETARIA EN CATERING   SNELDERS SPORT
HENDRIKS       CLEANING 

SPONSORS WEDSTRIJDBAL EERSTE ELFTAL Seizoen 2019-2020
AUTOSCHADE ELST     RENE VAN DAM
EDDIE VAN OOIJEN     SNACKBAR VAN BURK
GARAGE BROEKHUIS     SNELDERS SPORT
IMPACT PERSONEEL     STEENHANDEL GELSING
JUMBO MACLEANE     TEGELZETBEDRIJF GELDERLAND
KEMPKES LANDMETEN    WILLEMSEN WONEN
LEX VILIER AUTOBEDRIJF    WIJNHANDEL HALVE MORGEN
MARTENS METAAL     YOURDENTITY
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RECLAMEBORD SPONSOREN
ALBERT HEIJN      HYPOTHEEKHUYS ELST
ALBERT VAN KLEEF, klusbedrijf   IMPACT PERSONEEL B.V.
ANEMOS,  Grieks specialiteiten restaurant  ING. BUREAU SELMAN
ATLANTIS, Wok & Partyrestaurant   IUVARE, administratie - belastingen
AUTOBEDRIJF BEUSE     JANSEN MAKELAARS 
AUTOBEDRIJF MUYS     J. JANSEN, aannemingsbedrijf
AUTOBEDRIJF TIP     JUMBO, supermarkt Mc.Leane
AUTORIJSCHOOL SNE L GESLAAGD Nijmegen KLINGELE GOLFKARTON
AUTOSCHADE ELST BV    LINGE HOTEL ELST
AUTOSERVICE LAMPRECHT    LINOCARE, vloeronderhoud
AUTOSTUART ELST     MAKELAARDIJ BRAM HEEZEN en PAUL JANSEN
BANKET BAKKERIJ PAUL JANSSEN   MANTEL for fashion and sport
BRASSERIE BINX op de Hucht, restaurant  MEURS, loodgietersbedrijf
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
COPY & SEND ontwerpen    ONDER DE TOREN, ontmoetings en zalencentrum
CROSSGYM ELST     OUWERLING OPTICIENS
CTB Accountants en Belastingadviseurs B.V  OZON BV afval olie
DE KLOMP, dierenartsen    PIZZA ROMA, italiaanse pizza service
DE VARIABELE NL     RGS GLAS ELST
DE LEEUW, Top slager     RONNIE DUNNINK AUTOSERVICE
DENNED, Beheer en Onderhoud BV   SHARP ELECTRONICS BENELUX BV
DIERENSPECIAALZAAK HET MOLENTJE  SJAAK ARNS, Tankstation en Bandenservice.
DRIES EN CO, restaurant    SNAPPERZ, Seafood
ETOS ELST      SNELDERS SPORT
EXPERT Elst      SNELGESLAAGD, Rijschool Nijmegen
FINE FOOD VILLAGE     SNS BANK
FINZIE, Hypotheken, Verzekeringen en Sparen.  STUCADOORSBEDRIJF GEBR. JANSEN 
FITNESS EN GEZONDHEIDSCENTRUM ELST  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
HUISMAN, electrotechniek 
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