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BESTE SPORTVRIEND(INN)EN,

Op het moment dat ik dit schrijf is Sinterklaas alweer vertrokken en 
maken we ons op voor de feestdagen aan het einde van het jaar. 
Het clubblad verschijnt om die reden ook iets eerder.
Als eerste een mededeling betreffende de samenstelling van de 
redactie. 
De redactie is namelijk uitgebreid met Jurroen Cluitmans en Rowan 
Leenders. 
T.a.v. verdeling van taken e.d. volgt in de toekomst nog bericht. 
Rowan en Jurroen welkom!!

In dit blad kunnen we melden dat we bij onze jeugdafdeling maar 
liefst drie najaars kampioenen hebben. Ook de overige jeugdteams 
hebben het goed gedaan en een aantal tweede en derde plaatsen 
onderstrepen dat. Mooi!
In dit clubblad verder o.a. mededelingen van het bestuur, natuurlijk 
verslagen van het eerste en een aantal allerlei andere nieuwtjes. 
Ook aandacht voor ons team dat heeft deelgenomen aan de 
Elster Dorpsquiz. 

Maar er moet me toch iets van het hart betreffende de ontwikkelingen 
op ons sportpark. Door het aanleggen van een soort speeltuin 
op ons voormalige derde veld zijn we toch wel erg in een hoekje 
gedrongen. De Gemeente was al nooit erg begaan met ons, maar 
nu is het toch wel erg vervelend. We hebben slechts twee velden en 
bij slecht weer kan ons natuurgrasveld beperkt gebruikt worden voor 
wedstrijden omdat we er ook moeten trainen. 
Gevolg van dit alles is extreme aanvangstijden, waarbij het eerste 
thuis pas om 15.30 uur kan voetballen. Nu in deze periode spelen zij 
alleen wedstrijden met kunstlicht. 
Onze gasten van bezoekende verenigingen verbazen zich ook over 
onze situatie als ze zien dat het ook anders kan op het sportpark.
Voeg daarbij nog de abnormale situatie van de bergplaatsen voor 
onze materialen, een aantal oude containers.
Ondanks bovengemelde is de sfeer bij onze vereniging gelukkig nog 
steeds goed.

Ik wens u allen prettige Kerstdagen, een goed uiteinde en een 
voorspoedig en vooral gezond 2020 toe.
Allemaal tot ziens op de Nieuwjaarsbijeenkomst op zaterdag 4 
januari 2020.

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

Wim Hendriks
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We bedanken sponsoren, vrijwilligers 
en leden voor hun bijdrage in 2019 
en wensen iedereen een gelukkig en 
gezond 2020.

Het bestuur
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 Aardbeving Ambon

De aardbeving in Ambon is ook Elistha niet ontgaan. Ons medeleven 
gaat uit naar de slachtoffers. Het is belangrijk dat de inwoners van 
Ambon spoedig kunnen beginnen met de wederopbouw. Elistha heeft 
hiervoor een financiële bijdrage gegeven en er is een collectebus 
in de kantine geplaatst, om de inwoners van Ambon financieel te 
ondersteunen. 

 Nieuwe jassen commissie facilitaire zaken

Hoewel onzichtbaar voor velen, is de commissie facilitaire zaken 
onmisbaar voor onze club. Zonder de tomeloze inzet van deze 
vrijwilligers was er geen training of wedstrijd mogelijk. Voor al het 
noodzakelijk onderhoud aan zowel het gebouw als de velden, 
dragen zij zorg. En ook ‘klusjes’ als het schoonmaken van de (helaas 
vaak veel te vies achtergelaten) kleedkamers draaien zij hun hand 
niet om. Omdat we hun werkzaamheden een warm hart toesteken, 
hebben de commissieleden nieuwe jassen ontvangen zodat ze de 
winterkou kunnen doorstaan.

 Groene club

In november is er bezoek geweest van een energiespecialist van 
de Groene Club. De Groene Club is een initiatief van de KNVB 
met als doel om verenigingen te verduurzamen en tegelijkertijd 
de energiekosten van verenigingen te verlagen. Uiteraard nemen 
we als Elistha hier aan deel. Eind december verwachten we het 
rapport met de mogelijkheden die we als vereniging hebben om 
te verduurzamen. In 2020 zullen we dan bepalen welke concrete 
maatregelen we gaan nemen.

VANUIT HET
DAGELIJKS BESTUUR 
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 Tegen racisme

Ook Elistha heeft in het weekend van 23 november stelling genomen 
tegen racisme. Onder het motto: ‘Racisme, dan voetballen we niet’, 
stond bijvoorbeeld ons eerste elftal op 23 november na de aftrap 
een minuut stil.

 Tijdelijk niet voetballen en contributie

Regelmatig bereiken ons vragen over de contributieregels die gelden 
bij het tijdelijk niet voetballen. Natuurlijk is het nooit prettig als een lid 
gedurende langere tijd niet kan voetballen. Daarom hebben we ook 
de regel dat, indien een lid in de eerste seizoenshelft geblesseerd 
raakt en daardoor het gehele seizoen niet kan voetballen, het lid 
voor de tweede helft van het seizoen uitsluitend de contributie voor 
een niet voetballend lid (55 euro per jaar, dus 27,50 euro voor een 
half jaar) verschuldigd is.

 Contributie-inning

We zijn er als vereniging trots op dat we weinig problemen hebben 
met het innen van contributie. Toch gaat er soms wat mis. Zo kan van 
sommige leden, ondanks de afgegeven machtiging, de contributie 
niet via automatische incasso geïnd worden. We vinden dit uiteraard 
vervelend. Als de incasso niet succesvol is uitgevoerd, ontvang je 
als lid een betalingsverzoek op je mailadres.

 Activiteiten

De afgelopen twee maanden zijn er weer diverse activiteiten 
georganiseerd door leden. Het is goed om te zien hoe leden (zowel 
oudere als jongere) op deze manier bijdragen aan de verbondenheid 
binnen onze club. Zo waren er twee FIFA-toernooien op de 
Playstation (een voor de jongeren, een voor de ouderen), was er 
een Duitse Bieravond en was er een Fout Sinterklaasfeest.

 Sinterklaas

Over die laatste gesproken: Natuurlijk kwam de Goed Heilig 
Man ook naar de kantine om de jongste jeugd te verrassen met 
pepernoten, snoepgoed en een mooi cadeau. Uit betrouwbare bron 
hebben vernomen dat hij ook volgend jaar weer naar de Pas komt. 
De voorwaarde is natuurlijk wel dat Elistha zich op en om het veld 
net zo netjes gedraagt als afgelopen jaar.
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 Elistha 1

Ons jonge eerste elftal laat bij vlagen prima voetbal zien. De resultaten 
zijn tot nu toe wisselend, maar dat was ook te verwachten gezien de 
jeugdige leeftijd van het team. Het lijkt er echter op dat we dit jaar 
een stabiele middenmoter worden, wat een prima prestatie is voor de 
trainers en hun team. Wellicht zit er zelfs nog een verrassing in.

 Andere teams

Bijna alle andere teams bevinden zich ergens in de middenmoot. 
Soms aan de bovenkant, soms aan de onderkant en soms echt in het 
midden. Dit laat zien dat de teams op het juiste niveau zijn ingedeeld. 
Niet te hoog, zodat elke wedstrijd dik verloren wordt, maar ook niet 
te laag en het team met twee vingers in de neus kampioen wordt. 
Spelen op het juiste niveau geeft niet alleen het meeste plezier, maar 
is ook het beste voor de ontwikkeling van de spelers.

 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.

 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.
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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.

Het bestuur van SC Elistha

Martin de Goey (voorzitter)
Pascalle Overeem (secretaris)
Jurroen Cluitmans (penningmeester en vice-voorzitter)
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Beste voetbalvrienden,

Jesper (JO17-1) heeft op 1 november te horen gekregen dat hij  acute lymfatische 
leukemie heeft.
Een enorme klap voor ons als gezin en zeker voor Jesper. Er is direct gestart met 
intensieve behandeling die Jesper dapper  ondergaat, zijn sportmentaliteit is ook 
nu niet verdwenen. Inmiddels zijn we al vele chemokuren en ziekenhuisbezoeken 
verder die zijn sporen  nalaten. Zoals Jesper zegt “ze maken me ziek”. Dit alles om 
deze nare cellen en de ziekte te verslaan. Naar omstandigheden gaat het redelijk 
goed met Jesper en hoopt hij ook snel weer een keer te  kunnen kijken bij een 
 wedstrijd van zijn team. De uitslagen die volgen in de komende maanden bepalen 
in welk verdere  behandelingstraject hij komt. Daar is nog niets over te zeggen. 
 Jesper heeft in het Prinses Maxima Centrum een goed zorgteam om zich heen van 
fysio tot diëtist en van oncoloog tot verpleegkundigen. Dat geeft vertrouwen. 
We hebben vernomen dat het bij Elistha ook hard is binnen  gekomen. Alle lieve 
berichten, kaarten, cadeaus en bezoekjes   hebben ons enorm goed gedaan.
 
Wij willen dan hierbij ook iedereen bedanken voor de steun die we hebben  gekregen 
en nog steeds krijgen.
 
Sportieve groet,
 
Edwin, Nicole, Lizan & Jesper



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
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NIEUWJAARSRECEPTIE

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 4 januari 2020

Op zaterdag 4 januari 2020 houden wij de traditionele nieuwjaarsreceptie met live muziek.

De festiviteiten starten om 17.30 uur.
Voorafgaande aan de receptie is er vanaf 18.00 uur het snert toernooi voor de senioren en 
de JO19-1.
Daarna wordt om 19.15 uur de traditionele wedstrijd tussen het huidige eerste elftal en een 
elftal bestaande uit oud eerste elftalspelers gespeeld. 
Aanwezig: 18.15 uur.

Om 20.30 uur begint de nieuwjaarsreceptie.
Start met toespraak van de voorzitter en natuurlijk de huldiging van de jubilarissen.

Aansluitend is er een gezellige avond met een drankje en een hapje tot ………..
De muziek wordt deze avond verzorgd door HENRI    

Hiermede nodigen wij alle leden, supporters, ouders van jeugdleden en  
vanzelfsprekend onze sponsors uit voor deze Nieuwjaarsreceptie.

U bent allen van harte welkom
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Hallo, 

Voor de mensen die mij nog niet kennen 
even kort voorstellen.
Ik ben Sebastiaan vader van Pim, Guus 
en Lot. Waarvan Pim en Guus binnen 
de jeugd van Elistha mogen genieten 
van deze geweldige sport. 
Drie jaar geleden ben ik begonnen 
als jeugdtrainer/ coach, tot op heden 
doe ik dit met heel veel plezier. Het is 
geweldig om te zien hoe kinderen zich 
ontwikkelen en samen plezier beleven. 

Na het volgen van de basismodule 
“jeugdvoetbal trainer-coach” ben ik 
geënthousiasmeerd geraakt wat er 
allemaal bij de sport voetbal komt 
kijken. Door deze nieuwe ontwikkeling 
ben ik mezelf verder gaan oriënteren 
wat ertoe geleid heeft, dat ik een start 
heb gemaakt aan “UEFA C Youth” 
opleiding aan de KNVB. 

Binnen de JTC zal ik het aanspreekpunt 
zijn van de jongere jeugd, namelijk: 
JO7, JO8, JO9 & JO10.

Ik hoop middels diverse inzichten 
welke ik afgelopen jaren heb opgedaan 
binnen deze geweldige club, er samen 
iets moois van te maken! Dit kan ik niet 
alleen, daar heb ik jullie bij nodig. Samen 
zijn wij sterk, samen zijn wij Elistha.

JTC
De nieuwe JTC stelt zich voor

SEBASTIAAN
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Ik ben Jeroen Pothof, 38 jaar, vader van 
Senn (11) en Mick (8) en woon samen 
met Daniëlle en de jongens in Arnhem.

Op 9 jarige leeftijd ben ik als voetballer 
begonnen bij s.c. Elistha en heb 
daarna tot mijn 19e actief op het veld 
gevoetbald. 
In 2015 ben ik teruggekeerd als 
jeugdtrainer bij s.c. Elistha. In de 
afgelopen jaren ben ik met veel plezier 
jeugdtrainer van diverse jeugdteams 
geweest en ook dit seizoen begeleid 
ik een enthousiast jeugdteam   (JO13-
1). Ik haal de meeste voldoening uit het 
voetbal door jeugdspelers positief te 
begeleiden en te coachen waarbij de 
ontwikkeling van de spelers centraal 
staat en waarin plezier, teambuilding 
en resultaat goed in balans zijn. Als 
jeugdtrainer probeer ik ook mezelf 
te ontwikkelen, reden waarom ik 
heb deelgenomen aan de KNVB 
basismodule “jeugdvoetbal   trainer-
coach”, welke succesvol is afgerond. 
Als nieuw lid van de jeugd technische 
commissie zal ik het aanspreekpunt 
zijn voor jeugdteams JO11 t/m JO15. 
Ik heb veel zin in deze nieuwe uitdaging 
en hoop dat ik een positieve bijdrage 
kan leveren aan de ontwikkeling van 
onze mooie club.JEROEN
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Beste leden,

Mijn naam is Gert van Haaren 52 
jaar en woonachtig in Nijmegen. 
Getrouwd met Esther en vader van 
3 voetballende jongens, Bradley 
(23) Ryan (20) en Kyle (18). Sinds 
1986 werkzaam bij het ministerie 
van defensie eerst als militair bij 
de verbindingsdienst en sinds 
2002 als burger bij de ICT afdeling 
van defensie. 
In de jeugd als voetballer begonnen 
bij de amateurs van NEC en 
vervolgens naar het 1e elftal. In 1990 
de overstap gemaakt naar het 1e 
elftal van Blauw wit.

3 jaar geleden begonnen bij 
Elistha als hoofdtrainer bij het 
1e Op dit moment ben ik trainer 
van Elistha JO19-1 en sinds het 
voorjaar betrokken bij de JTC van 
Elistha. Hiervoor trainer geweest 
van alle jeugdselectie elftallen 
binnen blauw wit. De rode draad 
door mijn trainerscarrière is altijd 
de ontwikkeling van de individuele 
jeugdspeler en de doorstroming 
van de jeugd naar het naast hogere 
team geweest. Met als einddoel de 
stap naar de senioren selectie. Ik 
hoop met mijn ervaring en ambities 
een positieve bijdrage te kunnen 
leveren aan de ontwikkeling van 
jeugdspelers en de doorstroming 
naar het 1e en eventuele andere 
senioren teams van Elistha.

Komend jaar hoop ik te kunnen 
starten met de UEFA B cursus om 
daar mee misschien in de toekomst 
zelf opleidingen te kunnen gaan 
geven aan startende trainers.

Als laatste wil ik vermelden dat 
ik erg blij ben met de toetreding 
van Jeroen en Sebastiaan tot de 
JTC van Elistha, hiermee kunnen 
we de ontwikkeling en opleiding 
van jeugdspelers naar een hoger 
niveau brengen. Daarnaast gaan 
we in de komende periode veel 
effort steken om startende trainers 
te ondersteunen zodat spelers en 
speelsters nog meer plezier gaan 
beleven in het voetbal.

GERT
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“Dinsdag 10 december heeft de eerste trainersbijeenkomst 
plaatsgevonden met een nieuwe samenstelling van de Jeugd 
Technische Commissie. De opkomst was hoog en er zijn belangrijke 
onderwerpen besproken. Twee onderwerpen uit deze bijeenkomst 
willen we hierbij met u delen”.
 

OUDERBIJEENKOMSTEN

Samen met het Jeugdbestuur zal de Jeugd technische Commissie 
voor de start van het tweede seizoenshelft ouderbijeenkomsten 
organiseren voor alle jeugdteams t/m JO17. Deze bijeenkomsten 
die eind januari 2020 gepland staan zijn bedoeld voor alle ouder(s)/ 
verzorger(s) van onze jeugdspelers en zullen gebruikt worden om 
als vereniging duidelijk te maken wat onze vereniging te bieden 
heeft, wat de visie van de club is, welke aanpak gehanteerd wordt 
en wat van onze jeugdspelers en ouder(s)/verzorger(s) verwacht 
wordt. Verder is het van belang dat u als ouder/verzorger weet waar 
u terecht kan met uw vragen en wie waarvoor verantwoordelijk 
is en waar al deze belangrijke informatie te vinden is. In bijgaand 
schema staan de data en tijden van de geplande bijeenkomsten per 
leeftijdscategorie. We hopen u in januari te mogen verwelkomen!

dag datum aanvang teams

maandag 27-01-2020 18:30 JO10 en JO11

19:30 JO15-1, JO15-2 en MO15-1

dinsdag 28-01-2020 18:30 JO7 en JO8

woensdag 29-01-2020 18:30 JO13-1 en JO13-2,

19:30 JO17-1 en JO17-2

donderdag 30-01-2020 18:30 JO9-1, JO9-2 en JO9-3

JTC
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DOORSTROOM TRAININGEN JEUGDSPELERS

Het Jeugdbestuur en de Jeugd Technische Commissie (JTC) 
vinden het belangrijk dat er een goede aansluiting is tussen de 
verschillende leeftijdscategorieën. Om die aansluiting nog beter 
te laten plaatsvinden starten we na de winterstop met doorstroom 
trainingen waarbij jeugdspelers gaan meetrainen met een team in 
een hogere (leeftijds)klasse.  Het doel van deze trainingen is om 
jeugdspelers geleidelijk te laten wennen aan een (vaak fysiek en 
technisch) hoger niveau. Het betreft niet enkel spelers die volgend 
voetbalseizoen op basis van hun leeftijd doorstromen naar een 
hogere leeftijdscategorie, maar eventueel ook jeugdspelers die 
volgend seizoen doorstromen naar een hoger team binnen hun eigen 
leeftijdscategorie. Deze doorstroomtrainingen worden toegepast 
vanaf de leeftijdscategorie JO11 t/m JO19.

Deze doorstroom trainingen zullen plaatsvinden op basis van 
roulatie. Hiervoor wordt door de Jeugd Technische Commissie in 
samenspraak met de jeugdtrainers een schema opgesteld waarbij 
jeugdspelers in tweetallen één keer per week (en in de basis 2 à 3 
trainingen) meetrainen met een team in een hogere (leeftijds)klasse. 
De rest van de week traint iedereen bij zijn eigen team.

Voor alle duidelijkheid: de doorstroom trainingen hebben geen 
relatie naar de indelingen voor komend seizoen. 
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JO8-1
KAMPIOEN!

De JO8-1 is ongeslagen kampioen geworden. Dat is gevierd met een 
medaille, frietje en cadeautjes vanuit de ouders. 

De coaches Tom en Louis hebben hard met ze gewerkt. En met een 
prachtig resultaat. 

JO8: proficiat!!!
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JO9-1
KAMPIOEN!

Op zaterdag 8 december 2019 heeft de JO9-1 het mooie voetbal 
seizoen afgesloten met een kampioenschap. 
 
In de kantine zijn zij gehuldigd door de voorzitter en er werd een mooie 
medaille overhandigd. Een shirtje en een eigen beker mocht natuurlijk 
niet ontbreken. Het feest is afgesloten met frietjes en drinken. 

Op naar een mooi nieuw seizoen met deze mannen!
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ELSTER 
DORPSQUIZ

Elistha toch bij de beste 6

Op 1 november 2019 was het weer zover, de jaarlijks terugkerende 
Elster dorpsquiz uitstekend geregisseerd door de historische 
vereniging MARITHAIME uit Elst. Dit jaar alweer voor de twaalfde 
keer gehouden.

In een wederom stampvolle zaal van Het Wapen van Elst streden 
dit jaar 27 teams om de eer en de prijzen. Het concept was gelijk 
aan dat van verleden jaar. Vragen over Actualiteit, Algemeen, Elst 
beeld, Elst heden, Elst verleden, Muziek en Sport. De minste punten 
behaalden wij in de categorie Elst heden, slechts 51% van de vragen 
goed, daarentegen scoorden wij met Elst verleden 75 % goed.

Slechts 2 vragen konden door NIEMAND van de 135 deelnemers 
goed worden beantwoord.

 Hoe heette de orkaan die Japan teisterde op 12 oktober 2019?  
 Hagibis

  In aug.1940 werd een boom versierd ter gelegenheid van de  
verjaardag van koningin Wilhelmina. Werd niet toegestaan door 
de aanwezige NSB in Elst. Hoe werd deze boom genoemd? 

 Beatrixboom
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Uitslag Elistha 
ronde 1 12 punten en een 10e plaats
ronde 2 9 punten en een 14e plaats, in totaal op de 12e plaats
ronde 3 10 punten en een 11e plaats, in totaal op de 12e plaats
ronde 4 12 punten en een 1e plaats, in totaal op de 6e plaats
Elistha eindigde dus op een keurige 6e plaats met 43 punten, ex aequo met nog 3 andere 
teams met slechts 4 punten achter de winnaar Rooie Road met 47 punten.
Tweede werd Wijkplatform Elst Noord en derde Kersten en Co.
Het Elistha team bestond uit: Jan Willem Berns, Wim Hendriks, Joop Sponselee, Marco 
Hofman, vervanger voor de herstellende Mevrouw Ans Coenen en Martin Jansen van 
de Laak.
Afspraak ja,... volgend jaar begin november 2020.

V.l.n.r.: Jan Willem Berns, Martin Jansen v.d. Laak, Wim Hendriks, Marco Hofman en 
Joop Sponselee.
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Op zaterdag 9 november werd het SC Elistha FIFA 20 toernooi 
georganiseerd. Dit was speciaal voor de junioren van de JO-9   tot en 
  met de JO-15. Natuurlijk was dit leuk voor de jeugd.

Hierbij een aantal sfeerfoto’s van die avond.

FIFA
TOERNOOI
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Mooie nieuwe jassen 
voor facilitaire zaken.

V.l.n.r.: Hans Claassen, Rudi Versteege, Herman Clappers, Hans Holtrop en Jan Nab.

De mannen van facilitaire zaken danken 
het bestuur voor de nieuwe jassen die 
ze hebben gekregen. Deze zijn nu zeer 
welkom en komen goed uit nu de winter 
weer nadert.
Elke dag zijn ze voor Elistha aan het 
werk op de Pas. In weer en wind doen 
ze hun werkzaamheden. Het onderhoud 
op en rond de velden, van lijnen, maaien, 
rommel opruimen, onkruid wieden, diverse 
reparaties verrichten tot het opruimen van 
doeltjes die tijdens trainingsavonden niet 
zijn teruggezet.

Verder binnen het schoonmaken van 
de kleedkamers, die af en toe wel 
heel smerig worden achtergelaten. De 
reparatieklusjes in en om het gebouw 
worden door hen verricht.
En dat alles vanuit een werkruimte 
bestaande uit een aantal containers. 
Dit past eigenlijk niet meer bij het Vitale 
Sportpark, waar men bij de gemeente zo 
trots op is of wil worden.

Natuurlijk poseerden de mannen trots in 
hun nieuwe jas.
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SPONSOR 
BEDANKT

De meiden van Elistha MO15-1 hebben mooie hoodies gekregen 
van Angelique van By-Lieq!
https://www.bylieq.nl/



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 
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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WEDSTRIJD FOTO’S 
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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      

 

 

 

IIss  mmeeeerr  ddaann  aalllleeeenn  eeeenn  llaaaaggjjee  vveerrff  
 
Schilderwerk      Houtrot renovatie 
Timmerwerk      Dubbele beglazing 
Wandafwerking     Spuiten damwandbeplating 

Rijksweg Noord • 6661KA ELST
Restaurant: 0481 - 372082

Pizza service: 0481 - 377307
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Jan Dirk van der Zee 
Directeur amateurvoetbal

ZO VOORKOM JE GEWELD TEGEN 
 SCHEIDSRECHTERS

Tijdens een bijeenkomst bij FC Twente voor de 
ondertekening van een manifest tegen agressie 
in het Twentse voetbal, stond een man op uit het 
publiek. Kordaat tikte hij op de microfoonkap 
en ontvouwde zijn conclusie. “Tegenwoordig is 
alles gedigitaliseerd. Ook het invullen van het 
wedstrijdformulier. Vroeger gebeurde dat voor 
de wedstrijd. Je gaf elkaar een hand, leerde 
elkaar een beetje kennen en wenste de tegen-
stander een prettige wedstrijd. Nu gebeurt dat 
niet meer. Ik ben voor een verplichte  ontmoeting 
tussen teams.”

De woorden van de man speelden door mijn hoofd toen ik 
de tientallen mails doornam op mijn vorige column. Daarin 
beschrijf ik hoe een deel van het voetbal tegen scheids-
rechters aankijkt en met ze omspringt.
Zonder respect.

Een paar reacties beschreven waar dit toe kan leiden.  Zoals 
een scheidsrechter in de zaalvoetbalcompetitie die was 
belaagd met pepperspray en een collega in de  onderste 
regionen van het veldvoetbal die werd opgejaagd tot aan 
de deur van zijn huis. Omgekeerde situaties  werden ook 
genoemd. Denk aan een arbiter met losse handjes en 
 extreemrechtse opvattingen.
 
Gekker moet het niet worden.

Gelukkig verrasten de meeste reacties me in  positieve 
zin. Sterker nog; ze leidden bij ons meteen tot 
 interessante  vragen. Want waarom stoppen we niet met 
 assistent-scheidsrechters in de B-categorie van het 
 voetbal? Hoe zou het werken met twee  scheidsrechters 
in plaats van één? En wat levert het op als we het 
 spelregelbewijs verplicht maken voor jongere spelers, 
 ouders, trainers en begeleiders?

COLUMN
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Jan Dirk van der Zee 
Directeur amateurvoetbal

 Kwestie van testen, lijkt me.

Zoals we dat vorig seizoen ook hebben gedaan in de  regio 
Tilburg bij de jeugd Onder 13 met wedstrijden zonder 
 assistent-scheidsrechters. Wat blijkt? Kinderen vinden het 
geen probleem, maar het publiek vindt het vooral lastig.
 
Verder uitproberen dus.

Net zoals we volgend seizoen een pilot starten waarbij de 
spelerspassen worden gecontroleerd door de  aanvoerders, 
in plaats van de scheidsrechters.
 
Minder makkelijk wordt het om de groene kaart te testen, 
zoals die door een enkeling is voorgesteld. Deze groene 
kaart - gekoppeld aan een tijdstraf - zou ingezet moeten 
worden bij opstootjes of gezeur tegen de s  cheidsrechter. 
Doel: de wat sleets geraakte gele kaart in oude eer 
 herstellen. De wedstrijdleiding zou hiermee sneller geel 
durven trekken voor ‘gewone overtredingen’.
 
Toch ben ik ervan overtuigd, dat we met al deze  ideeën 
slechts een deel van de oplossing te pakken hebben.  Willen 
we de positie van de scheidsrechter echt  veranderen, dan 
zullen we hem of haar moeten omarmen als een van de 
belangrijkste schakels in het spel. Iemand die je volledig 
ondersteunt en ondanks een fout nooit laat vallen. Een 
 cultuuromslag voor veel clubs en voetballiefhebbers.
 
Intussen blijft de Tuchtrechtspraak van de bond  wangedrag 
hard en snel bestraffen. Zelfs als dat ten koste gaat van het 
voortbestaan van een vereniging. Onlangs nog  hebben we 
twee clubs uit de competitie gehaald. Want laat er geen 
 twijfel over bestaan: verenigingen zijn  verantwoordelijk 
voor de teams die het veld betreden. Laat onverlet dat 
de clubbestuurder uit Enschede misschien wel het 
 allerbelangrijkste punt maakte voor het voetbal: ontmoet 
elkaar voordat het spel begint en geniet ervan.

Ik hoor graag jullie ideeën.
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WEDSTRIJD
VERSLAGEN

ELISTHA 1

VRIENDSCHAPPELIJKE
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WEDSTRIJDVERSLAG

ELISTHA 1 vs SVO’68 1 

1 1-
22 oktober 2019

Kort verslag.

Op dinsdag 22 oktober speelde ons 
eerste elftal vriendschappelijk tegen 
SVO uit Ooij, koploper in de zondag 
5e klasse.
Een goed spelende ploeg, veel 
beweging, slimme looplijntjes, 
ervaren. Een foutieve inspeelpass 
van Marciano leverde al snel de 0-1 
op. Het tempo van de tegenstander 
was indrukwekkend, maar Elistha 
beet zich vast in de wedstrijd. 

Al snel wist Angelo een voorzet van 
Michael binnen te lopen. SVO bleef 
makkelijker voetballen maar de 
instelling van Elistha was prima en in 
de omschakeling kregen we nog wat 
kleine mogelijkheden. Na rust nog 
wat kansjes via Jurre en Omid, de 
gasten raakten nog de paal en de lat. 
Een prima tegenstander om tegen te 
oefenen, een leerzame wedstrijd.

GELIJKSPEL TEGEN SVO IN OEFENWEDSTRIJD
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WEDSTRIJDVERSLAG

AZ 2000 1   vs   ELISTHA 1

De gastheren uit Arnhem wonnen 
verdiend al viel de score onnodig 
hoog uit. De tegenstander 
profiteerden optimaal van fouten 
en daarmee was de nederlaag 
een leerzame. 

Na acht minuten de eerste 
tegentreffer van deze avond, een 
vooraf bedachte aanval van de 
trainer van AZ, voorgekookt voor 
zijn spelers en niet herkend door 
ons team. Vanaf links werd het spel 
snel verplaatst naar rechts, hier 
keek Omid alleen naar de bal en op 
het moment dat hij toch keek waar 
de tegenstander was, toen kwam 
de pass binnendoor. Het was nog 
een koud kunstje om die bal langs 
Stefan te schieten. Het eerste 
gevaar van Elistha viel pas na 16 
minuten te noteren. Een vrije trap 
van Rowan trof geen doel. Elistha 
probeerde wel op te bouwen maar 

het baltempo lag te laag, nadat het 
inspelen ook een aantal keren was 
mislukt werd het tempo en het lef 
om vooruit te spelen er niet beter 
op. 
Tel daarbij op dat onze voorhoede 
niet veel ondersteuning aan elkaar 
bood en het feit dat het middenveld 
niet echt veel aan de bal kwam en 
de moeizame eerste helft was 
verklaard. De tegenstander lukte 
het wel een aantal keren om met 
name aan onze linkerkant vrij door 
te komen, veel kansen konden zij 
hier niet uit halen, daarvoor was de 
rugdekking te goed verzorgd.
Tot aan de rust nog een redding 
van Stefan, een goed schot van 
Max. Jamiro schoot na een 
individuele actie op de paal en AZ 
kreeg ook nog een doelpoging 
d.m.v. een individuele actie.

AZ TE STERK VOOR ELISTHA 1
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3 0-

Direct na de thee een vrije doortocht 
op onze linker verdedigingslinie, 
de voorzet leek een makkelijke 
prooi voor Stefan.
Leek want hij liet de bal voor de 
voeten van een Arnhemse aanvaller 
vallen, die had geen moeite om 
hem het laatste zetje te geven.
Marciano kreeg vervolgens twee 
kansen om wat aan de stand te 
veranderen, uit een corner van Max 
kopte hij naast, vervolgens kreeg 
hij van diezelfde Max een kans om 
de zestien meter binnen te 
dribbelen, zijn schot kon worden 
geblokt.
Weer een kop kans uit een corner, 
getrapt door Noa ditmaal, leverde 
een kans voor Omid op, zijn bal 
belande op het dak van het doel.
Rond de 25e minuut 2 kansen voor 
de gastheren, eerst een stift die 
voorlangs ging en vervolgens een 
schot vanaf 16 meter, Stefan kon 
ditmaal wel redding brengen.
In de 30e minuut een redding van 
de AZ keeper op een vrije trap van 
Noa en later aan de andere kant 
een redding van Stefan (met zijn 

 voeten) op een van dichtbij  inge-
schoten knal.
Vervolgens weer het woord aan 
Elistha, eerst een mooie pass van 
Max op Noa, een prima aanname 
en een knal op de lat, Angelo die de 
terugspringende bal op doel kopte, 
de keeper redde bekwaam. Uit de 
daarop volgende corner nog een 
kop kans (naast) voor Marciano die 
het vandaag in de spits mocht 
proberen.
Stefan moest nog een keer 
handelend optreden en aan de 
andere kant stak Noa de bal in de 
zestien meter, Angelo zijn aanname 
was te onrustig en daardoor kon de 
uitgekomen keeper redding 
brengen.
Het slotakkoord was voor AZ, na 
een aanval en ingooi van ons ter 
hoogte van hun achterlijn lag het 
hele veld in de tegenaanval open, 
de 3-0 kon worden binnenge-
schoten en direct hierna vond de 
scheidsrechter het welletjes.

Johan

29 oktober 2019



WEDSTRIJDVERSLAG

ELISTHA 1 vs WVW 1 

4 4-
14 november 2019

KORFBAL OEFENPOTJE VOOR HET EERSTE ELFTAL
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WVW was te gast, en ook WVW 
is een voetbalteam. Maar deze 
wedstrijd leek meer op een pot 
korfbal, althans qua uitslag en 
qua kansen verhouding. 
Aan gedisciplineerd verdedigen 
hadden beide teams deze avond 
geen behoefte. 

Dat bleek al in minuut één, waar 
de teams allebei een kans konden 
creëren. In het eerste kwartier was 
Elistha de bovenliggende partij, 

maar al snel nam de concentratie 
af en de onrust toe. Veel slechte 
passes, veel onbenullig balverlies. 
Weinig tactiek, geen omschakeling, 
geen rugdekking. Geen tempo en 
geen loopacties.
Wel veel doelpunten dus, waarvan 
Angelo driemaal op de goede plek 
stond om het laatste zetje te geven.
Geen leuke, zinvolle avond op deze 
manier. Dat moet komende dinsdag 
een stuk beter.
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WEDSTRIJDVERSLAG

ELISTHA 1  vs  KOLPING DYNAMO  1 

1 4-
19 november 2019

Veel oefenwedstrijden speelden 
we voor de winterstop, mede 
omdat we geen zaterdag twee 
hebben en we alle selectiespelers 
veel minuten willen laten maken. 
Dat deze wedstrijden niet altijd het 
gewenste doel en resultaat 
behalen, dat nemen we dan maar 
voor lief. Uiteindelijk is het wel 
belangrijk dat we momenten in 
wedstrijden gaan herkennen en 
oplossingen vinden voor proble
men waar tegenstanders ons mee 
confronteren. Of dat uiteindelijk 
lukt, dat moet je over een langere 
periode bezien. We blijven immers 
een zeer jonge ploeg en dan gaat 
zo’n proces met vallen en opstaan.

De wedstrijd tegen Kolping was 
er zo één waarvan je niet goed 
kunt inschatten wat de waarde 
ervan was. 

Een sterke start, een goed 
ingeschoten penalty, daarna al 
snel moeite om door de   verde-
diging van de gasten te komen. 
We worden slordig en onrustig en 
komen onder druk te staan, we 
helpen met onze onrust de 
tegenstander in de wedstrijd. De 
tegenstander die steeds meer 
vertrouwen heeft en wat 
omschakelmomenten in de schoot 
geworpen krijgt. Vlak voor rust een 
ongelukkige tegentreffer. Na rust 
eenzelfde spelbeeld, en de uitslag 
die oploopt naar 1-4, waarbij we 
zelf nog bij 1-3 de lat raken.
Afijn, leerzame wedstrijden dus, 
we verwachten daar in de 
competitie al ons voordeel mee te 
halen. En anders toch volgend 
seizoen, want met deze groep is 
het spelen van veel wedstrijden 
belangrijk voor de ontwikkeling. 

JH

LAATSTE OEFENWEDSTRIJD VAN 2019 VOOR HET 
EERSTE EINDIGT MET EEN VERLIES.
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WEDSTRIJDVERSLAG

ELISTHA 1 vs SC VALBURG 1

Een duel van, dat doen we wel even, 
was dat de instelling waarmee 
Elistha het veld in kwam?

Het venijn zat wederom aan het 
eind van de wedstrijd.

Maar Elistha had in de 2e minuut van 
de wedstrijd geluk, dat de scheids 
de situatie niet goed kon zien.  Wat 
gebeurde er.
De terugspeelbal op Elistha keeper 
Jordy Zetz was te kort en deze pakte 
de bal liggend buiten de 16 meter 
met beide handen en schoof de bal 
weer binnen het strafschopgebied.
Had zo maar een rode kaart kunnen 
zijn en met 10 man verder.
In de 8e minuut een kopbal van Jurre 
Cluitmans over en aan de andere 

kant riep de Elistha keeper los, maar 
bal niet geraakt, wel een corner. 
In de 12e en 15e minuut eerst een 
schot van Michael Melsasail 2 meter 
naast en lobje van Jurre Cluitmans 
dat hoog over vloog.
Rowan Leenders dacht dan doe ik 
het, maar ook hij zag de bal van 24 
meter drie meter naast gaan.
Van Valburg nog niets te melden tot 
de 37e minuut, met een schampschot 
bovenkant lat was Valburg er deze 
keer wel dichtbij.
Zo ook net voor de rust, toen 
Valburg een vrije trap mocht nemen 
en gelukkig voor Elistha alleen de 
paal raakte. Ruststand 0 - 0
Na rust kwam Angelo Maätita in het 
veld voor Michael Melsasail.

JEUGDPLOEG VALBURG WINT 
VAN ELISTHA JEUGD.
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2 3-

In de 51e minuut een waar schuwings   -
schot van Valburg, hoog over. 
De uitval van Valburg in de 65e minuut 
was wel gevaarlijk, maar Jordy Zetz 
deed wat hij moest doen.
Doordat hij een beetje ongelukkig 
ten val kwam (stuitje) moest hij 
zich twee minuten later laten ver-
vangen door Stefan Polic, weken 
geblesseerd geweest, maar nu al 
dan niet 100 % fit toch de wei in.
Veel foute passes over en weer, 
maar Elistha kwam toch op een 
1 - 0 voorsprong door Angelo 
Maätita die een puike voorzet van de 
mee opgekomen Danny Versteege 
ineens afrondde, waarop keeper 
Tom Zegveld kansloos was.
Binnen 6 minuten werd de wedstrijd 
totaal op zijn kop gezet en boog 
Valburg de achterstand om in een 
1 - 2 voorsprong.
In de 71e en 77e minuut scoorde 
de oude (22 jaar) Daan Jansen 
bijna identiek en met het hoofd 
uit een corner en Elistha in rouw 
achterlatend.
Waar waren de verdedigers?
In de 82e minuut werd Jurre Cluit-
mans vervangen door Max Hendriks.
Valburg speelde met meer passie 
en was feller, ze roken dat het kon.
Maar in de 90e minuut kreeg Elistha 

nog een penalty te nemen na 
vermeend hands op de doellijn en 
op appelleren van Elistha spelers en 
publiek.
Het duurde even, omdat trainer Bert 
Willemsen ooit op tv iets gezien had, 
keepers wisselen
Dat deed hij ook, maar het pakte 
niet goed uit want Rowan Leenders 
schoof de bal onberispelijk tegen de 
touwen.
Elistha natuurlijk blij, maar kwam 
van een koude kermis thuis toen 
invaller Boy van Kleef alsnog de 
2 - 3 binnenschoot, dit in de 95e 

minuut.
Een minuut later was de strijd 
gestreden en gingen de drie punten 
mee naar Valburg.
Bij Elistha en bij Valburg liepen 7 
spelers rond van onder de 20 jaar.
Gemiddelde leeftijd Elistha 20,6 jaar 
en Valburg 19 jaar.
Wie de jeugd heeft, heeft de 
toekomst! 

De scheidsrechter was de heer 
Martin Eikelboom uit Heerde.
Rapportcijfer van de man in het 
zwart: 6

Mahe

19 oktober 2019

WEDSTRIJDBAL
Geschonken door:
www.snelderssport.nl
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WEDSTRIJDVERSLAG

ELISTHA 1  vs  ONA ‘53 1

De verhalen die de ronde 
deden werden achteraf toch 
bewaarheid. Een geweldige 
ploeg, met mannen allemaal 
bijna een kop groter als de Elistha 
mennekes, goed positiespel en 
een geweldig loopvermogen.

Direct in het begin al moest Stefan 
Polic zijn kwaliteiten tonen en deed 
dat met zijn voet.
In de 8e minuut scoorde ONA wel, 
maar in offside positie vond Taco 
Hendriks.
Drie minuten later was het wel 
raak, via de nummer 9 Hannes 
Rensen, die de bal beheerst in 
de rechterbenedenhoek plaatste.    
Stand 0 - 1
Met een schot op de lat en een 
schot net naast het Elster doel 
kwam Elistha nog goed weg.

ONA speelde open en vrij met de 
oranjehemden in de achtervolging.
Het eerste schot was van Angelo 
Maätita in de 22e minuut, echter 2 
meter te hoog.
Net voor rust sloeg ONA nog twee 
keer toe. Uit een vrije trap vloog de 
bal rechtsonder tegen de touwen. 
Onhoudbaar voor Stefan Polic?
Nog geen minuut later stond de  
0 - 3 al op het bord, een raar 
gevalletje.
Een vrije trap voor Elistha. Stefan 
Polic dacht de bal vlug te nemen en 
legde de bal goed, echter niet op de 
goede plaats, dus heel Elistha dacht 
de bal moet niet daar maar 30 meter 
naar voren genomen worden.
ONA pikte de bal op en scoorde 
ook in de ogen van de scheids een 
reglementair doelpunt.
Natuurlijk hevige protesten van de 

ELISTHA KANSLOOS TEGEN DE NIEUWE 
 KAMPIOEN?
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0 5-

Elistha spelers maar het hielp niets.
In de 55e minuut ontstond er een 
open kans voor ONA door slordig 
uitverdedigen van de oranjekeeper.
Direct maar twee wissels, in de 60e 
minuut Neteesh Samoedj gewisseld 
voor Jurre Cluitmans en vijf minuten 
later Jamiro Raja Boean erin en 
Carlito Wacki eruit.
In de 67e minuut een corner voor 
Elistha genomen door Noa Hendriks 
wel op het hoofd van Raja Boean 
maar geen doelpunt.
Acht minuten later kreeg ONA nog 
een 100% kans, net naast, maar 
scoorde wel een minuut later.
Een steekpass sneed door de Elistha 
verdediging en Tim Dierkes scoorde 
beheerst de 0 - 4.
Een schot van Noa Hendriks vloog 
2 meter over en was één van de 
weinige hoogtepunten van Elistha.
Jericho Tap werd in de 82e minuut 

nog gewisseld voor Martijn Schuiling.
Twee minuten voor tijd scoorde 
ONA zelfs nog de 0 - 5 met een 
afstandsschot.
Geen prettige zaterdagmiddag 
voor Elistha en zal tegen andere (?) 
ploegen wel punten moeten pakken.
Gemiddelde leeftijd Elistha voor rust 
21,4 jaar en na de wissels 22,4
Dit ONA was duidelijk een maatje te 
groot.
Volgende week weer een kans in 
Wageningen tegen WAVV.

De scheidsrechter was de heer Jan 
Langendonk uit Apeldoorn.
Rapportcijfer voor de man in het 
blauw: 6+ 

Mahe

2 november 2019

WEDSTRIJDBAL
Geschonken door:

www.landmeten.nl
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WEDSTRIJDVERSLAG

WAVV 1    vs ELISTHA 1

WAVV was de laatste club in het 
vierluik tegen de Wageningse 
clubs. WAVV staat voor 
Wageningse Arbeiders Voetbal 
Vereniging, je moet het maar 
weten.
Op het mooie sportpark aan de 
rand van de stad, gelegen naast 
buurman ONA ‘53 en met een 
prachtige tribune en kantine 
kon de strijd tussen WAVV en 
Elistha losbranden.

Elistha kwam na twee minuten al 
goed weg, toen Jordy Zetz met zijn 
voet redding kon brengen.
Drie minuten later weer een 
gevaarlijke situatie voor het Elistha 
doel, waarbij de bal voorlangs vloog.
Het was even het eerste kwartier 
zonder kleerscheuren zien door te 
komen en dat lukte prima.
In de 16e minuut kwam de eerste 
mogelijkheid voor Elistha.

Jurre Cluitmans zette voor maar 
Carlito Wacki kon net niet goed 
onder de bal komen om doeltreffend 
te kunnen worden.
Vier minuten later was het anders 
om, nu de voorzet van Wacki op 
Cluitmans, die geen moeite had om 
de 0 - 1 op het scorebord te krijgen.
Hoelang duurde de pret, slechts 
twee minuten, via een afstandsschot 
van zeker 24 meter lag de bal 
zomaar achter de verbaasde keeper 
Jordy Zetz, hoe kon dat dan en dat 
van zover. Stand 1 - 1 
Elistha herpakte zich en Marciano 
Sapuletej schoot de 1 - 2 binnen na 
een mispeer van de WAVV doelman
In de 31e minuut maakte Elistha 
doelman Jordy Zetz een open kans 
voor WAVV onschadelijk.
Tot aan de 43e minuut bleef het rustig 
voor beide doelen, maar net voor 
rust werd de Oranje verdediging 
toch nog door WAVV over meerdere 

ELISTHA VEEGT WAVV VAN DE MAT
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schijven uitgespeeld en lag de bal 
voor de tweede keer in het Elster 
doel en dacht iedereen een mooie 
ruststand 2 - 2 maar nee.
Het derde doelpunt voor Elistha was 
bijna een kopie van de 0 - 1
Weer een voorzet van Carlito Wacki 
over de gehele defensie van WAVV 
op Jurre Cluitmans, die zo zijn 
tweede goal scoorde.  
Ruststand 2 - 3.
WAVV begon stormachtig aan 
de tweede helft, eerst een 
waarschuwingsschot. Even later 
een vrije trap waarbij Jordy Zetz met 
de vuist redding moest brengen.
In de 59e minuut wist een WAVV’er 
een 100% kans niet te verzilveren 
en dan komt toch weer de oude 
voetbalwet in zicht, als jij ze niet 
maakt, valt hij aan de andere kant.
En zo gebeurde ook deze middag in 
de 60e minuut.
Marciano Sapuletej stond ineens 
oog in oog met de keeper, kapte 
hem uit en scoorde behendig de  
2 – 4.
Een vrije trap genomen door Ryan 
van Haaren vloog maar rakelings 
over.

Rowan Leenders werd gewisseld 
voor Angelo Maätita (63e min.) en 
in de 74e minuut werd de wedstrijd 
beslist na het doelpunt van opnieuw 
Jurre Cluitmans. Stand 2 - 5   De 
pass op maat was van Angelo 
Maätita.
Noa Hendriks probeerde het ook 
maar eens van ver, drie meter over. 
Maar niet geschoten is altijd mis.
Tien minuten voor tijd kreeg WAVV 
nogmaals een 100% kans maar ook 
nu weer bracht Jordy Zetz door ver 
uit zijn doel te komen redding op de 
laatste kans van de thuisclub.
Noa Hendriks scoorde na een 
goede aanname toch nog de 2 - 6, 
pracht pass van Ryan van Haaren.
Gemiddelde leeftijd Elistha voor rust 
20,7 jaar, na de wissels 20,2 jaar.

De sportieve wedstrijd stond onder 
leiding van de heer Mark van de 
Brug uit Nunspeet, die een goede 
partij blies.
Rapportcijfer voor de man in het 
zwart: 7-

Mahe

9 november 2019
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WEDSTRIJDVERSLAG

ELISTHA 1    vs     LIENDEN 1

Als je wat aan het doelsaldo had 
willen doen, dan was het deze 
middag wel. Tsjonge, tsjonge wat 
een kansen kreeg Elistha tegen 
dit Lienden, abnormaal veel.
Zeker drie 100% kansen werden 
er om zeep geholpen.

Ryan van Haaren stond in de 
2e minuut al oog in oog met de 
Liendense doelman, maar wist niet 
te scoren, bal over, de pass kwam 
van Rowan Leenders.
In de 11e minuut weer van Haaren, 
de bal slechts 30 cm overgeschoten. 
Drie minuten later tweemaal Carlito 
Wacki eerst op en over de keeper 
en na een verre uittrap van keeper 
Polic op Jurre Cluitmans vloog de 
bal net aan Wacki’s neus voorbij.
Ook Noa Hendriks wist in twee 
instanties niet te scoren maar in de 
28e minuut dacht Elistha gescoord 
te hebben maar na overleg met de 
Liendense grens werd het doelpunt 

alsnog door de scheids afgekeurd.  
Dan zal deze grens toch een goed 
verhaal gehad hebben om hem te 
overtuigen.
In de 32e minuut moest zowaar 
keeper Polic alles uit de kast halen 
om de 0 - 1 te voorkomen, terwijl
Lienden nog geen enkele kans had 
gehad   Prima redding.
Twee minuten later opnieuw een 
100% kans, de tweede in de 
wedstrijd voor Jurre Cluitmans, ook 
hij wist alleen voor de keeper de bal 
niet tegen het net te krijgen.
Net voor rust testte Danny Versteege 
zichzelf om tot scoren te komen, 
maar zelf de ballenvanger was te 
laag. Ruststand   0 - 0 
Direkt na rust de eerste kans voor 
Marciano Sapuletej (kopbal) uit de 
pass van Neteesh Samoedj, waarbij 
de doelman van Lienden nog net 
met zijn vingers de bal over de lat 
wist te tikken.

ELISTHA WINT SLECHTS MET 
1 DOELPUNT  VERSCHIL
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In de 50e minuut de kopbal van Ryan 
van Haaren uit de corner van Max 
Hendriks, ook maar net over.
Vier minuten later de derde 100% 
kans, ditmaal voor Ryan van Haaren, 
die de voorzet op maat van Jurre 
Cluitmans niet wist af te ronden.
Ook Marciano Sapuletej schoot de 
bal ook nog maar eens tegen de 
keeper.
Eerste wissel Max Hendriks uit en 
Michael Melsasail in. (62e min)
Je vraagt je dan af, wanneer scoren 
ze nu eens een keer.
En ja hoor ... daar komt het gezegde 
weer, als jij niet scoort dan ... 
Inderdaad, uit het niets wist Lienden 
zomaar te scoren, nog geen kans of 
wat gehad onvoorstelbaar.
Stand 0 - 1 
Elistha dacht in de 70e minuut een 
penalty verdiend te hebben, maar 
de scheids vond van niet, maar de 
bal ging twee minuten later wel op 
de stip na een overtreding van de 
Liendense keeper op Carlito Wacki.  
Met de nemer Rowan Leenders heb 
je wel een zekerheidje in huis en dus 
werd het 1 - 1. 
In de 76e minuut was er de kans voor 
Carlito Wacki om de 2 - 1 binnen te 

tikken maar stuitte ditmaal weer op 
de Liendense keeper.
Ook Jurre Cluitmans kreeg een vrije 
schietkans maar kreeg het leren 
ding wel tegen de lat maar niet 
tegen het net.
Tweede wissel, in de 86e minuut, 
Jamiro Raja Boean in en Jurre 
Cluitmans uit.
Zou het dan toch gelijk blijven?
Nee, natuurlijk niet, want in de 
92e minuut was er de pass van 
Marciano Sapuletej op Carlito 
Wacki die uiteindelijk toch de 2 - 1 
binnenschoot en Elistha zo alsnog 
en terecht de drie punten pakte.
Hoeveel kansen moet je krijgen om 
een wedstrijd te kunnen winnen, 
ongelofelijk deze middag.
Gemiddelde leeftijd Elistha bij 
aanvang 20,9 jaar. Na de wissels 
22,2 jaar.

Scheidsrechter was de heer Rick 
van Bussel uit Kootwijkerbroek.
Rapportcijfer voor de man in het 
paars/zwart: 7-

Mahe

23 november 2019

WEDSTRIJDBAL
Geschonken door:

WILLEMSEN WONEN  uit Elst 

www.woonspecialist.nl
/winkels/willemsen-wonen/
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WEDSTRIJDVERSLAG

DODEWAARD 1   vs   ELISTHA 1                                                     

Tegen de nummer twee Dode-
waard zou een groot struikelblok 
kunnen worden, maar niets is 
minder waar.
Zeker in de eerste helft speelde 
Elistha zonder schroom en deed 
niets onder voor Dodewaard.

Op de natte klei met te lang gras 
op sportpark de Eng duurde 
het toch elf minuten voordat het 
eerste schot afgevuurd werd door 
Rowan Leenders, weliswaar hoog 
over maar toch.
Tweede schot kwam van Marciano 
Sapuletej, ook nog naast, 6 meter.
In de 15e minuut weer een schotje, 
ditmaal van dezelfde Sapuletej, 
maar was voor de Dodewaardse 
keeper geen probleem.
Pas tien minuten later echt de eerste 
poging van Dodewaard, maar ook 
de Elistha keeper Jordy Zetz greep 

goed in ten koste van een corner.
Carlito Wacki werd door Rowan 
Leenders langs de lijn gelanceerd, 
zette goed voor bij de tweede paal 
waar Jurre Cluitmans normaal ges-
proken zo’n bal binnen zou tikken nu 
echter naast, Goede kans!
Normaal loop je Wacki niet zomaar 
onderste boven, in de 37e minuut 
wel en binnen de 16 meter, niets aan 
de hand vond de scheids.   
Thuis fl... ?
Vijf minuten voor de rust verslikte 
Jericho Tap zich met de bal aan de 
voet, wat een 100% kans opleverde 
voor Dodewaard, verzilveren deden 
zij hem gelukkig niet.
In minuut 44 was het wel raak over 
links via een lange bal van achteren 
uit, waarbij de bal toch eenvoudig 
onder keeper Zetz door in het Elster 
doel binnengeschoten  w erd. 
Stand 1 - 0 

ELISTHA KOMT MET NUL PUNTEN TERUG UIT 
 DODEWAARD.
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De ruststand had door Noa Hendriks 
toch op 1 - 1 gebracht moeten 
worden, tsjonge wat een kans en 
dat voor een speler met een goed 
linkerbeen, iets schuin voor de goal.   
Iedereen dacht, die gaat er in, maar 
niets is minder waar.   
Ruststand 1 - 0
De eerste wissel in de 58e minuut was 
Danny Versteege er in en Michael 
Melsasail eruit.
Een hard schot van Marciano 
Sapuletej vloog in de 60e min nog 
over, en Elistha doelman Jordy Zetz 
moest handelend optreden op een 
schot van de Dodewaardse midvoor.
Eindelijk toch de 1 - 1 op het 
scorebord, nadat eerst Sapuletej een 
100% kans om zeep had geholpen, 
wist Ryan van Haaren in de rebound 
toch met het hoofd te scoren.
Elistha had maar twee minuten lol 
van de 1 - 1 door een vette fout in 
de achterhoede op rechts stond 
Dodewaard ineens weer op 2 - 1 
voor.
Het schot van Noa Hendriks bracht 
niet meer op dan een corner, welke 
ook al niets opbracht.
In de 70e minuut ging Jurre Cluit mans 
naar de kant en werd vervangen door 
Jamiro Raja Boean.

Door opnieuw een fout in de Elster 
defensie kon Dodewaard heel 
gemakkelijk op een 3 - 1 voorsprong 
komen en was de wedstrijd eigenlijk 
al gelopen.
Dat Omid Ahmadi nog in het veld 
kwam voor Jericho Tap is slechts 
voor de statistieken (75e min)
Neteesh Samoedj pikte de bal nog 
net van de doellijn in de 94e minuut 
anders was de uitslag toch wel te 
gortig geworden.
Al met al een wijze les opgedaan tegen 
een fysiek sterkere Dodewaardse 
ploeg en door persoonlijke fouten 
van de Oranje (blauw) brigade terug 
naar Elst met lege handen. Dan 
volgende week maar weer proberen 
tegen Kesteren.

Scheidsrechter van dienst was de 
heer Marcel Grisel uit Druten.
Rapportcijfer voor de man in het 
zwart: 6-

Mahe

30 november 2019
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WEDSTRIJDVERSLAG

ELISTHA 1   vs   KESTEREN 1                                                   
  

De start was ongelooflijk, Max 
Hendriks werd de diepte ingestuurd, 
gaf een perfecte voorzet en Jurre 
Cluitmans rondde het af.  
Stand 1 - 0
Jericho verslikte (struikelde) zich in 
de bal en gaf een Kesterense (Kes) 
speler een niet te missen kans maar 
deze joeg de bal alleen voor Stefan 
Polic twee meter over het doel.
Maar dat deerde Kes niet, want in 
de 11e minuut sloeg het noodlot voor 
Elistha alsnog toe.
De nummer 10 Jasper Welvaart 
schoof de bal na een afgeslagen 
corner alsnog door een woud van 
benen vanaf 12 meter in het Elistha 
doel 1 - 1.
Het werd nog dramatischer voor de 
Oranjehemden. In de 20e minuut liep 
de nummer 7 Bilal Belhaj zomaar 
door de Elistha defensie en schoot 
nog raak ook, de bal vloog rechts 
onderin.
Elistha moest even op adem komen, 

Kes vond het ook goed zo, geen 
kansen meer voor beide teams,
Dus eerst maar even thee drinken.
Ruststand 1 - 2
Twee minuten na rust toch een goede 
kans voor Marciano Sapuletej, die 
zijn kopbal uit de corner van Noa 
Hendriks niet goed inschatte, had 
zomaar een doelpunt op kunnen 
leveren.
De vrije trap van Kes een minuutje 
later werd een prooi voor Stefan 
Polic en een buitenspeldoelpunt
(terecht) werd door de scheids 
afgekeurd.
In de 55e minuut werd Martijn 
Schuiling vervangen door Michael 
Melsasail.
Elistha kwam in de 67e minuut toch 
op gelijke hoogte.
Een verre ingooi van Danny Versteege 
bereikte Michael Melsasail, die goed 
voorzette en de inkomende Rowan 
Leenders bracht de stand koeltjes 
op 2 - 2.

ELISTHA WINT DOOR GOEDE TWEEDE HELFT.
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Weer drie minuten later was er ineens 
een doelpunt voor Elistha, Jurre 
Cluitmans gaf de voorzet en 
Carlito Wacki rondde prima af.  Stand 
3 - 2
Nu was Kes even de weg kwijt en 
kwam niet meer voor het Elster hok.
Bijna zou Rowan Leenders zijn 
tweede doelpunt gescoord hebben, 
het zou de boeken in zijn gegaan als 
een rugby doelpunt maar de kans 
was er, na een vrije trap en corner 
situatie.
Elistha bleef aandringen en Carlito 
Wacki vond de Kes sluitpost op 
zijn weg, goede redding van de 
Invallende speler en gebombardeerd 
tot keeper.
In 84e minuut een vieze overtreding op 
Carlito Wacki, die zwaar geblesseerd 
naar de kleedkamer gedragen moest 
worden.
In zijn plaats kwam Jamiro Raja 

Boean, die zich meteen liet gelden 
door toch nog de bal voor te krijgen 
(half liggend en net voor de uitlijn) 
en zo kon de ook al op de grond 
liggende Michael Melsasail glijdend 
de bevrijdende 4 - 2 scoren.
Eerste helft matig, tweede helft goed 
en verdiend gewonnen.
Gemiddelde leeftijd Elistha voor rust 
21,9 jaar, op het eind na wissels 22,2 
jaar.

Scheidsrechter van dienst in het 
blauw/zwart was de heer Gerben 
Smeenk uit Deventer.
Rapportcijfer voor de man: 7+

Mahe

7 december 2019

WEDSTRIJDBAL
Geschonken door:

Ben Smit van  
www.autoschadeelst.nl
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Wedstrijdprogramma 2019-2020
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HOOFDSPONSOR

competitie wedstrijden aanvang

12 25 jan. 2020 EMM 1 vs Elistha 1 14.30 uur

13 1 feb. 2020 Elistha 1 vs Wageningen 1 15.30 uur

14 8 feb. 2020 SC Valburg 1 vs Elistha 1 15.00 uur

15 15 feb. 2020 Elistha 1 vs WAVV 1 15.30 uur

16 7 mrt. 2020 GVC 1 vs Elistha 1 14.30 uur

17 21 mrt. 2020 ONA’53 1 vs Elistha 1 15.00 uur

18 28 mrt. 2020 Elistha 1 vs EMM 1 15.30 uur

19 4 apr. 2020 Utcha 1 vs Elistha 1 14.30 uur

20 18 apr. 2020 Echteld 1 vs Elistha 1 14.30 uur

21 25 apr. 2020 Elistha 1 vs Wodanseck 1 15.30 uur

22 9 mei 2020 Lienden vs Elistha 1 14.30 uur

23 16 mei 2020 Elistha 1 vs Dodewaard 1 15.30 uur

24 23 mei 2020 Kesteren 1 vs Elistha 1 14.30 uur

START Nacompetitie

oefenwedstrijden aanvang

oefen 14 jan. 2020 Elistha 1 vs SDOO 1 20.00 uur

oefen 18 jan. 2020 Elistha 1 vs ??? 14.00 uur

oefen 22 jan. 2020 Elistha 1 vs DIO 33 1 20.00 uur

oefen 28 jan. 2020 Elistha 1 vs AZ 2000 1 20.00 uur

oefen 18 feb. 2020 Elistha 1 vs WVW 1 20.00 uur

oefen 25 feb. 2020 Elistha 1 vs Victoria 25 1 20.00 uur

oefen 3 mrt. 2020 Elistha 1 vs Unitas 28 1 20.00 uur
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Auto Stuart Elst
Voltweg 5
6662 PT  ELST

T 0481-820220
E info@autostuartelst.nl
I www.autostuartelst.nl

APK keuring + kleine 
onderhoudsbeurt voor € 150,-

SC ELISTHA LEDEN MAANDACTIE JANUARI 2020: 

APK keuring + kleine 
onderhoudsbeurt voor € 150,-

Deze actie is alleen geldig op vertoon van uw ledenpas en alleen in januari 2020.



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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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



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 01-06-2019 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 FEBRUARI 2020
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ONZE SPONSOREN 
2020

CLUBBLAD ADVERTEERDER
AMI KAPPERS kapper     ING.BUREAU SELMAN.
AUTOBEDRIJF BEUSE     IUVARE, administratie en belastingen
CAFÉ IN DEN OMMELANDEN    JACCO VAN MARWIJK groente en fruit
COLOURS HOME VAN AALST    JEWELZ & MORE
DA VAN OORT drogisterij    L’ ITALIANO ristorante pizzeria
DE KLOMP, dierenartsen    MAKELAARDIJ BRAM HEEZEN en PAUL JANSEN
DE LEEUW TOPSLAGERIJ    MANTEL for fashion and sport
DE PANNEKOEKENBAKKER, Slijk-Ewijk  MEGALUX rolluiken en zonwering
DIERENSPECIAALZAAK HET MOLENTJE  NOTARISSEN ELST
DRIES EN CO, restaurant    ONDER DE TOREN
EXPERT ELST electronica winkel   OUWERLING OPTICIENS
FINZIE, Hypotheken, Verzekeringen en Sparen.  RISTORANTE ROMA pizzeria bistro
FITNESS EN GEZONDHEIDSCENTRUM ELST  ROBA Onderhoud- en Montagebedrijf
GIJSBERTS , garage      SJAAK ARNS, Tankstation en bandenservice
HCI Bouwcenter     SNELDERS SPORT
HENDRIKS cafetaria en catering   SNELGESLAAGD, Rijschool Nijmegen
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      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
CAFÉ ‘T FORT      MEURS, loodgietersbedrijf
CAFETARIA VAN BURK    MIKO, koffie / lavadrinks
CARWASH CENTER Elst autowassen   NATUURSTEEN- EN TEGELZETBEDRIJF GELDERLAND
CEES VAN WOUDENBERG    NOTARISSEN ELST
CHR. MULLER TOUW BV    OVERBETUWE COLLEGE,
COPY & SEND ontwerpen    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  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
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