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BESTE SPORTVRIEND(INN)EN,

De winterpauze zit er alweer op. Echt winter hebben we natuurlijk 
niet veel gehad, en door deze weersomstandigheden zijn er maar 
heel weinig wedstrijden afgelast. Dit komt hoofdzakelijk dat er vooral 
thuis, maar ook bij uitwedstrijden steeds meer op kunstgras wordt 
gevoetbald.

In dit blad veel aandacht voor de nieuwjaarsreceptie, de huldigingen 
en de nieuwjaar wedstrijden.

Daarnaast mededelingen van het bestuur. De eerste fase van het 
vitale sportpark is gerealiseerd en dat heeft best weer consequenties 
voor onze vereniging. We moeten het voorlopig doen met twee 
velden voor zowel de trainingen als de wedstrijden. Dit levert af en 
toe toch problemen op. Het speelveldje voor zouden we mogen 
gebruiken voor trainingen, maar dit is er helaas niet voor geschikt

Ook een aantal verslagen van ons eerste elftal. De resultaten zijn 
goed al viel het resultaat in de wedstrijd tegen Valburg een beetje 
tegen. Juist toen hadden een aantal jeugdspelers een ludieke actie 
opgezet.

Verder nog meerdere interessante en gevarieerde stukjes in dit 
clubblad. Voor iedereen wat.

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

Veel leesplezier.

Wim Hendriks

mailto:clubblad%40sc-elistha.nl?subject=
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 Tweede seizoenshelft

De tweede seizoenshelft is inmiddels begonnen. Daar waar we in 
het verleden het begin nog wel eens uit moesten stellen en moesten 
uitwijken naar de zaal, was er dit jaar geen probleem om meteen het 
groene (kunst-)gras op te gaan. 

 Drie nieuwe ereleden

Op de drukbezochte nieuwjaarsreceptie zijn drie leden benoemd tot 
erelid, voor hun jarenlange verdiensten voor Elistha. Met genoegen 
deelde voorzitter Martin de Goey de erepenning uit aan Herman 
Clappers, Hans Holtrop en Reinder Peters.

 Jubilarissen

Ook ontvingen zes leden een onderscheiding voor hun langdurig 
lidmaatschap. 25 jaar lid zijn  Fred Hendriks en Boudewijn Nuij. 
Marcel Veenstra, William Peters, Anneke Claassen en Gerrit 
Hendriks zijn veertig jaar lid. 

 Activiteiten

De activiteitencommissie is weer druk bezig met het organiseren 
van activiteiten, zoals een paasbingo, een kaderavond en de 
jaarafsluiting. We zijn als bestuur van mening dat het voor een 
club als Elistha goed is als er ook buiten het voetbal om activiteiten 
georganiseerd worden, en zijn dan ook zeer blij met de inbreng van 
deze commissie.

 Jeugdkamp

Ook dit jaar zal er weer het traditionele jeugdkamp gehouden worden, 
voor de jeugd tot en met de JO13. Ook dit jaar zal weer koers gezet 
worden richting Brabant Bos. De organisatie is inmiddels druk bezig. 
Het jeugdkamp is al jaren een van de hoogtepunten van het jaar, 
zowel voor de spelers als voor de begeleiders.

VANUIT HET
DAGELIJKS BESTUUR 
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 Ledenvergadering mei

Traditioneel houdt Elistha in het najaar een ledenvergadering. Vorig 
jaar is afgesproken om naar twee ledenvergaderingen per jaar 
te gaan. De eerstvolgende zal plaatsvinden in mei. Eén van de 
agendapunten zal zijn een beperkte verhoging van de contributie. 
Deze is al twee seizoenen niet verhoogd, terwijl de prijzen (en dus 
de kosten) wel stijgen. De voorgestelde verhoging is ongeveer 5%. 
Ook na deze verhoging blijft Elistha, zeker in vergelijking met andere 
clubs in de regio, een vereniging met een lage contributie.

 Nieuwe JTC

Het bestuur is blij met de nieuwe Jeugdtechnische Commissie (JTC). 
De JTC is verantwoordelijk voor het voetbaltechnische beleid bij de 
jeugd. De drie leden van de JTC zijn vol vuur aan het werk gegaan. 
De commissie bestaat uit Gert van Haaren, Sebastiaan van Eijk en 
Jeroen Pothof.

 Groene club

Zoals in het vorige clubblad al vermeld, is in november bezoek 
geweest van een energie-specialist 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.  In december is het rapport opgeleverd en bespreken.
Niet alle maatregelen zijn voor ons op korte termijn uitvoerbaar, maar 
we gaan wel de eerste belangrijke stappen zetten. In de kleedkamers, 
gangen en bestuurskamer zal de tl-verlichting door LED vervangen 
worden. Ook zullen er verbeteringen worden doorgevoerd in de 
beheersing van de warmte in het clubgebouw, waardoor er op gas 
bespaard gaat worden.

 Energiebewuster omgaan met de trainingsavonden

Op trainingsavonden komt het vaak voor dat op beide velden 
getraind wordt, terwijl dit niet nodig is. Als bestuur hebben we daarom 
gekeken naar een betere veldindeling voor de trainingen. Hiermee 
kunnen behoorlijk wat branduren van de verlichting op veld 2 worden 
bespaard, wat zowel voor milieu als portemonnaie goed is.
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	 Elftalfoto’s	in	de	kantine

In de kantine zijn de wissellijstjes met foto’s vervangen door twee 
mooie canvasdoeken, met foto’s van de teams van dit jaar. Dat 
werd ook wel tijd: sommige foto’s waren wel vier of vijf jaar oud. 
Een bijzonder woord van dank aan Copy & Send voor het (mogelijk) 
maken van deze doeken. 

 Nieuwe wedstrijdtijden seizoen 2020-2021

Ook hebben we ons gebogen over de aanvangstijden voor het 
nieuwe seizoen. Hierbij was een wens om het eerste eerder op 
de middag te laten spelen. Voor het nieuwe seizoen is een nieuw 
tijdplan ontworpen, waarbij de aanvangstijd van de wedstrijden van 
Elistha 1 14.30 uur wordt.

 Aardbeving Ambon

In het vorige clubblad hebben we al kort aandacht besteed aan 
de aardbeving in Ambon en de manier waarop we als vereniging 
proberen om ook financieel voor een bijdrage te zorgen. Momenteel 
zijn we bezig om een benefietwedstrijd te organiseren, waarin een 
combinatieteam van Elistha 1 en Spero 1 tegen een Moluks team 
zal spelen. Door de drukke KNVB-kalender zijn we nog op zoek 
naar een datum.

 Elistha 1

Elistha 1 heeft de goede reeks van voor de winsterstop in eerste 
instantie voortgezet, met overwinningen tegen EMM en Wageningen. 
Tegen Valburg ging het, ondanks een prachtige sfeeractie 
georganiseerd door een groot aantal jeugdspelers, helaas mis en 
werd verloren. Desondanks mag het team zeer tevreden zijn over 
de resultaten tot dusver en het, in de meeste wedstrijden, vertoonde 
spel.

 Andere teams

De JO8-1 en JO9-1 zijn  aan het einde van het najaarsseizoen als 
kampioen gehuldigd. Hoewel de KNVB van de jongere teams geen 
officiële standen meer bijhoudt, kon op basis van de uitslagen wel 
een stand worden opgemaakt. En daaruit bleek dat zowel de JO8-
1 als de JO9-1 kampioen zijn. We feliciteren spelers en leiding van 
harte met dit resultaat.

Bijna alle andere teams zijn de eerste seizoenshelft in de middenmoot 
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geëindigd. Soms aan de bovenkant, soms aan de onderkant. Elk 
team heeft naar vermogen gepresteerd, en veel voetbalplezier 
beleefd aan de eerste seizoenshelft.

 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.

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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PAAS BINGO
Vrijdag 10 april

Komt allen
Aanvang 20:00 uur
Kantine SC Elistha
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EVENVOORSTELLEN
Vanaf 2020 starten we met een nieuwe rubriek in ons clubblad. “Even 
voorstellen”. Zoals jullie weten zijn wij bij Elistha erg trots op onze 
vrijwilligers. Zonder deze mensen zouden wij / onze kinderen niet 
kunnen voetballen en had onze mooie club geen bestaansrecht gehad. 
Reden genoeg dus om eens te horen en te lezen wat onze vrijwilligers 
zoals bezig houdt en hoe hun Elistha hart klopt. 

De eer om deze rubiek af te trappen is aan onze voorzitter 
Martin de Goey. Hij zal vervolgens het stokje over geven aan 
iemand die de volgende editie aan het woord komt.
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EVENVOORSTELLEN...
Hallo allemaal. Ik ben Martin de Goey, 
ben 60 jaar en werk als taxichauffeur 
bij Munckhof.
Ik ben getrouwd met Koosje Hendriks 
en samen hebben we een dochter 
Danielle en schoonzoon Jeroen. 
Daarbij zijn we de trotse opa en oma 
van 2 kleinzoons Senn en Mick.

Mijn hobby’s zijn 
Elistha en vissen.

Wanneer is jouw Elistha hart gaan 
kloppen? (hoe ben je bij Elistha 
terecht gekomen)
In 1980 heb ik Koosje leren kennen. 
Ik voetbalde op dat moment zelf bij 
Arnhemia in Arnhem.
Omdat Koosje uit een echte Elistha 
familie komt en ik op die manier kennis 
maakte met de club ben ik zelf in 1981 
lid geworden van Elistha om te gaan 
voetballen in het 4e elftal.

Welke functies heb je tot nu toe 
vervuld binnen Elistha? Welke 
functie vond je het leukst?
Vanaf de 1e dag bij Elistha ben ik actief 
geweest in het ondersteunen van 
de vereniging. Ik ben begonnen als 
jeugdtrainer bij de F’jes. Daarnaast heb ik 
oud papier gelopen, ben ik grensrechter 
bij het 1e en 2e elftal geweest en ben 
ik een jaar of 15 verzorger geweest 
van het 1e elftal. Bij de jeugdafdeling 
heb ik ook de nodige functies bekleed 
waaronder die van pupillencoördinator 
en jeugdvoorzitter. Op dit moment ben ik 
nu met 2x een onderbreking voor het 12e 
jaar voorzitter van onze vereniging.
De functie die ik het leukst vond is de 
functie van verzorger.

Wat maakt Elistha een speciale 
club?
We zijn een kleine vereniging met een 
no nonsens cultuur. Er heerst een goed 
saamhorigheid  gevoel. Het is een 
gezellige club en ons kent ons.

Wat kan er beter binnen onze 
club?
De onderlinge communicatie. Die loopt 
niet altijd even gesmeerd waardoor er 
dan misverstanden en irritaties ontstaan. 
Daarom is het echt belangrijk om goed 
met elkaar te communiceren en dan niet 
alleen per app of mail, gewoon even 
elkaar aanspreken en met elkaar praten 
helpt enorm.

Wat is er al erg goed voor elkaar 
binnen Elistha?
Ik ben van mening dat het op bestuurlijk 
vlak redelijk goed gaat. Al kan het 
natuurlijk altijd beter.
Verder zijn er diverse commissies actief 
die het ook erg goed doen. En ook hier zal 
het altijd wel beter kunnen maar laten we 
niet vergeten dat we allemaal vrijwilligers 
zijn die zich in hun vrije tijd met de beste 
bedoelingen inzetten voor de club. 

Waarom is het belangrijk om 
vrijwilliger te zijn?
Wie vrijwilligerswerk doet komt in contact 
met andere mensen. Het zorgt voor 
verbinding met mensen die het net als jij 
fijn vinden om wat te betekenen voor de 
club waar hij/zij lid van is, of waar zijn/
haar kind sport. Deze betrokkenheid 
geeft voldoening en tevens een sociale 
binding. Maar misschien nog wel het 
belangrijkste is dat je met trots kunt 
vertellen dat ook jij je inzet als vrijwilliger 
voor onze mooie club.
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EVENVOORSTELLEN...

Wat is jouw leukste Elistha 
moment?
Dat was toen mijn 2 kleinzoons hun 
eerste wedstrijd speelden in het Oranje 
Elistha shirt.

Wat is jouw minst leuke Elistha 
moment?
De 2 degradaties van het 1e elftal als 
verzorger.

Waar erger jij je het meest aan en 
waar heb je veel respect voor op 
en rond het voetbalveld?
Mijn grootste ergernis langs de lijn zijn 
de mensen die alles beter denken te 
weten en commentaar hebben op alles 
wat in hun ogen niet goed is. Daarnaast 
heb ik ook moeite met ouders die langs 
het veld staan te schreeuwen naar hun 
kind met instructies en aanwijzingen en 

commentaar hebben op de trainer of 
scheidsrechter. Ik zou graag zien dat men 
hun onvrede niet langs de lijn ventileert 
maar in gesprek gaat met het bestuur of 
de betreffende persoon.
Respect heb ik voor al onze mensen/
vrijwilligers waarmee we onze mooie club 
draaiende houden.

Wil je nog iets kwijt?
Wat ik hoop is dat er zich wat meer 
vrijwilligers aanmelden en dat we met zijn 
allen in 2026 het 100 jarig bestaan van 
Elistha kunnen vieren!

Tot slot, aan wie geven we het 
stokje door?
Aan de trainers van de JO17-2: 
Johan Willemsen en Robert Wijdeveld.
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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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Op zaterdag 4 januari 2020 werd weer de traditionele nieuwjaarsreceptie gehouden.
De receptie werd geopend door voorzitter Martin de Goey. In een kort welkomstwoord 
waren er natuurlijk de wensen voor het komende jaar. Daarnaast memoreerde hij dat 
er drie teams najaars kampioen waren geworden.  Verder kondigde hij o.a. aan dat er in 
de nabije toekomst weer gesprekken met de gemeente zouden zijn i.v.m. de realisatie 
van een bergruimte voor onze materialen. In aansluiting hierop vonden de huldigingen 
plaats (zie elders in dit blad).

Hier	enkele	sfeerfoto’s

NIEUWJAARS RECEPTIE
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Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 4 januari 2020 zijn er een 
aantal leden gehuldigd i.v.m. hun jubileum.

HULDIGINGEN

Fred Hendriks

William Peters

Boudewijn Nuij

Marcel Veenstra

25 
jaar 
lid

25 
jaar 
lid

40 
jaar 
lid

40 
jaar 
lid

Alle jubilarissen van 
harte gefeliciteerd!
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Het bestuur van Elistha heeft een aantal leden benoemd tot erelid. 
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie werd dit medegedeeld en kregen de betrokken 
leden de daarbij behorende speld.

NIEUWE ERELEDEN

Reinder Peters 
is in het verleden actief geweest in de jeugd-
commissie en heeft  jarenlang als verenigings-
scheidsrechter en  grensrechter gefunctio-
neerd.
Hij is al heel lang de ledenadministrateur van 
de vereniging en in vele  zaken de contactper-
soon met de KNVB. Verder is hij al jaren con-
sul van de  vereniging.

Hans Holtrop 
is dagelijks op de Pas  werkzaam voor  facilitaire 
zaken. Hij  coördinaat de werkzaamheden en is 
vaak ook in de  middag en  avonduren  aanwezig 
bij  calamiteiten.  Daarnaast is hij  vrijwilliger in 
de kantine.

Herman Clappers 
is al meer dan 50 jaar lid van de  vereniging. Na 
zijn  actieve  voetbaltijd is hij op  allerlei  gebieden 
actief en  ondersteunend  geweest. Nu is hij 
 bijna elke dag op de Pas aanwezig i.v.m. zijn 
 werkzaamheden voor  facilitaire zaken.

Reinder Peters

Hans Holtrop 

Herman Clappers

Alle nieuwe ereleden van harte gefeliciteerd!
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NIEUWJAARSWEDSTRIJDEN

Ook dit jaar werden op zaterdag 4 januari 2020 weer de traditionele Nieuwjaars 
 wedstrijden gehouden. Gestart werd met het snerttoernooi waaraan naast de senioren 
teams ook werd deelgenomen door de JO19-1.
De uitslagen waren:

Elistha 45 + - Elistha zondag 2  0-4
Elistha zaterdag 2 - JO19-1   0-7
Elistha 45+ - JO19-1   1-6
Elistha zondag 2 - Elistha zaterdag 2  5-0
Elistha 45+ - Elistha zaterdag 2  2-2
Elistha zondag 2 - JO19-1   2-3
 
De fair play prijs was voor Elistha zondag 2.

Het toernooi werd gewonnen door JO19-1 en een afvaardiging van dit team nam de prijs 
uitgelaten in ontvangst.

Daarna werd de wedstrijd gespeeld tussen het huidige Elistha 1 en oud Elistha 1. 
De wedstrijd ging lang tamelijk gelijk op, maar uiteindelijk gaf de conditie van het huidige 
Elistha 1 toch de doorslag.
De wedstrijd eindigde in een 5-1 overwinning voor het huidige eerste.

Op	de	volgende	pagina	de	foto’s	van	de	teams.
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Huidig Elistha 1

Oud Elistha 1

Boven v.l.n.r.: Jurre Cluitmans, Rowan Leenders, Danny Versteege, Stefan Polic, Noa Hendriks, Johan 
Hendriks, Martijn Schuiling, Sam Janssen, Marciano Sapuletej, Michael Melsasail en Angelo Maätita.
Onder v.l.n.r.: Willy van Helfteren, Ryan van Haaren, Jordi Zetz, Max Hendriks, Esra Hetharia, Jericho 
Tap en Levi Tutuarima.

Boven v.l.n.r.: Michael Knipping, Eddy Toetenel, Stefan Spaan, Edwin Tap, Boudewijn Nuij, Kevin van 
Bronswijk, Ronald Tap, Ronnie Holtrop, Mike Fisscher en Ferry Leiwakabessy.
Onder v.l.n.r.: Cor Tap, Johan Knipping, Rory Salakory, Gerard Dulos, Sergio Souissa, Ruben Lantsink, 
Andy Sapuletej, John Hendriks en Hans Tap.



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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Na de onthulling van het bouwbord  afgelopen zomer 
is fase 1 van Vitaal Sportpark de Pas  inmiddels al-
weer even afgerond. Het  kunstgrasveld van Spero is 
al een half seizoen in gebruik en het ook multicourt 
naast de ingang 
van het sportpark ligt er mooi bij. Ook is het 
 calisthenicsveld onder handen genomen en zijn de 
toestellen geplaatst.

VITAAL SPORTPARK
DE PAS

Fase 2 Vitaal sportpark
Na de afronding van fase 1 van de uitvoering is het al even stil. Dus veel vragen over 
het vervolg.
Hierbij een kort nieuwsbericht van de gemeente over de vervolgstappen, een tijdlijn 
daarvan en enkele foto’s van het Multicourt en Calisthenicsveld.

Voortgang en planning Vitaal Sportpark De Pas 
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Globale planning fase 2 
Het gemeentelijk ingenieursbureau is op dit moment bezig om het ontwerp van Bu-
reau Sport en Ruimte om te zetten naar technische tekeningen. De verwachting is 
dat deze tekeningen in februari klaar zijn.  
 
Specifieke vragen over het ontwerp bespreken wij daarna met individuele vereni-
gingen. Daarna presenteren wij de tekeningen aan de werkgroep Vitaal Sportpark.  
 
Met de definitieve tekeningen start de aanbesteding. De uitvoering van fase 2 start 
naar verwachting in de zomerperiode van 2020 (afhankelijk van de planning van de 
aannemer). Op het einde van dit jaar zijn de werkzaamheden afgerond en is Vitaal 
Sportpark klaar voor gebruik. We denken met de verenigingen graag mee over een 
feestelijke en sportieve opening van het sportpark. 

Georganiseerd én ongeorganiseerd sporten, spelen, recreëren en 
(samen)werken 
De ambitie van de verenigingen en clubs is om van Vitaal Sportpark de Pas een 
meer recreatief beweeg- en sportpark te maken. Open en toegankelijk voor alle 
inwoners, meer menging van functies en beter gebruik waarbij de verenigingen sa-
menwerken met elkaar én maatschappelijke organisaties. 



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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BENEFIET
JEUGDTOERNOOI
VOOR DE
MOLUKKEN
IN ELST!

ELISTHA EN SPERO PAKKEN GROOTS UIT
MET  HEERLIJKE MOLUKSE LUNCHES.

Op zondag 8 maart 2020 organiseert 
Overbetuwe4Ambon i.s.m. de voetbal-
clubs Elistha en Spero een groots 
benefiet	 jeugdtoernooi.	 Dit	 zal	 plaats	
vinden op  Sportpark de Pas op de 
velden van SC Elistha. Dit jeugdtoenooi 
is één van vele acties ten bate voor de 
Molukken.

Deelname van SC Elistha en SV Spero wordt 
internationaler gemaakt door deelname 
van het Voetbalteam Haiti en de landelijke 
Molukse Jeugdvoetbal selectie. Van Elistha 
neemt JO15-1 deel.

Vanaf 13.00-14.00 uur zal er voor de lunch 
Moluks eten gekocht kunnen worden. 

De opbrengst gaat net als giften van de 
bezoekers en de beide Elster clubs naar 

de wederopbouw voor de aard bevings-
slachtoffers op de Molukken. Na de aard-
beving in september 2019 was de schade 
en trauma enorm. Dagelijks waren er nog 
vele naschokken te voelen. Men was bang 
voor tsunamis en vluchtte massaal naar 
hoger gelegen gebieden. Kinderen krijgen 
onderwijs in kampen en ouderen hebben te 
kampen met trauma’s. 

Er is nog veel hulp nodig ook voor de 
wederopbouw. Wij hopen met deze geza-
menlijke activiteit een mooie bijdrage te 
kunnen leveren voor de mensen op de 
Molukken.

Verder kan er ter plekke geboden worden op 
gesigneerde voetballen van De Graafschap 
en NEC. Ook daar gaat 100% naar het 
Goede Doel.

Zondag
8 maart

2020
13:00-16:30 uur

DE PAS/
SC ELISTHA
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CONTRACT
VERLENGING

WILLY VAN HELFTEREN

Het contract met verzorgster Willy van Helfteren is 
verlengd. Dit betekent dat zij ook in het seizoen 2020-2021 

verzorgster is van ons eerste elftal.

Willy zal de verzorging van het eerste elftal op zich nemen, 
maar is uiteraard ook in overleg beschikbaar voor andere 

elftallen. Willy zal op de dinsdag- en donderdagavond aanwezig 
zijn alsmede op de zaterdag. 
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Resumé van de
gespeelde  wedstrijden

van Elistha 1 tot nog toe.

Wageningen uit:
  In de eerste wedstrijd in deze nieuwe 
klasse toch een verdienstelijk gelijkspel 
  1- 1.

GVC thuis:
 Tegen een team met veel buitenlandse 
spelers en goed team met veel 
wisselingen en snelheid 1 - 3.

Echteld thuis: 
Veel snelheid van de aanvallers en een 
gelijkwaardige ploeg 1 - 1. 

Wodanseck uit:
 Na een stroef begin toch nog een 
gemakkelijke zege op een zeer slecht 
veld 2 - 4.

Valburg thuis:
 In de voorbereiding al een paar keer 
getroffen en gewonnen. Wellicht te 
gemakkelijk opgevat en zo de deksel 
op de neus gekregen. De punten te 
gemakkelijk weggegeven 2 - 3.

ONA 53 thuis:
Tot nu toe de beste ploeg, bijna geen 
kansen en volledig kansloos 0 - 5.

WAVV uit:
 In het begin een gelijk opgaande strijd 
maar werd WAVV in de tweede helft 
volledig weggespeeld, een duidelijke 
uitslag 2 - 6.

Lienden thuis:
 Op papier een kleine overwinning 2 - 1, 
niets is minder waar.
Uitslag had 8…9... of 10 - 1 moeten zijn.  
Wat werden er een kansen gemist.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

-

-

-

1 1

2 4

2 6

-1 3
-

-

-

-

1 1

2 3

50

12

Tot aan de winterstop geen 12 wedstrijden gespeeld (helft van de competitie) maar 
11 omdat wedstrijd 12 pas na de winterstop gespeeld wordt, namelijk op 25 januari 
2020 tegen EMM uit.

Vanaf het begin: 
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Dodewaard uit:
 Een gelijk opgaande strijd tussen twee 
strijdende ploegen.
In de 2e helft trok Dodewaard de zege 
naar zich toe, vooral op inzet 3 -1.

Kesteren thuis:
Toch hoog ingeschat maar qua veldspel 
de mindere 4 - 2.

Uchta thuis:
 Deze zeer jonge ploeg had geen schijn 
van kans, vooral na rust niet.
 Overwinning had hoger moeten uitvallen. 
Laten we deze keer het weer de schuld 
geven.

9.

10.

11.

-3 1

-4 2
-4 0

Al met al een goed begin voor Elistha: 5 overwinningen, 2 gelijke spelen en 4 
nederlagen en 17 punten, en ook een positief doelsaldo van 3 (26-23)
Met veel vertrouwen naar de tweede reeks.

Mahe
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WEDSTRIJD
VERSLAGEN

ELISTHA 1

VRIENDSCHAPPELIJKE
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WEDSTRIJDVERSLAG

ELISTHA 1  -  SDOO 1 

SDOO, daar hadden we in de 
voorbereiding op dit seizoen al 
tegen gespeeld. 
In Heteren werd het destijds 2-1 
voor de gastheren. Ditmaal was 
de uitslag in het voordeel van 
Elistha. 

De eerst kans al binnen de minuut 
voor Sam, alleen voor de keeper 
schoot hij hoog over. Een minuut of 10 
later de eerste kans voor de gasten, 
Stefan bracht redding bij een één 
op één situatie. Twee minuten later 
weer een counter en een kans voor 
SDOO, maar ditmaal ging de bal net 
naast. Het veldspel liet nog wel te 

wensen over, er was veel onrust aan 
de bal. Ook liepen we veel uit positie 
en op andere momenten liepen we 
juist niet genoeg. 
Het is ook wel weer wennen zo 
na de winterstop. Conditioneel en 
qua balgevoel, het ritme ontbreekt. 
Na een kwartier een individuele 
actie van Jamiro, in het zijnet. Een 
gevaarlijke corner van Elistha en 
wederom een snelle uitbraak van 
SDOO. Een vrije trap van Michael 
en in de omschakeling weer een 
gevaarlijke counter om onze oren. 
Dat is wel iets om voor te waken. 
Maar goed, rust en een brilstand op 
het bord.

1e OEFENWEDSTRIJD VAN 2020 GEWONNEN 
DOOR ONS EERSTE ELFTAL



2 1-

In de tweede helft een doelpunt na 
een combinatie tussen Marciano 
en Noa, laatst genoemde ronde 
beheerst voor de keeper af.
Daarna in een minuut of 5 twee 
kansen voor SDOO, eerst (weer) 
een counter en later hield Jordi ons 
op de been met een redding waar 
vooral Rowan erg blij mee was.
In minuut twintig een counter via 
Jurre en Marciano, de bal vloog 
over. Twee minuten later toch de 
2-0 een mooie pas van Max op 
de vrijgelopen Angelo, de volley 
verdween achter de doelman.
SDOO gaf zich nog niet gewonnen 
en in de 25e minuut waren er direct 
twee hachelijke momenten naar 

elkaar. Het bleef echter 2-0, dat 
bleef het ook na twee momenten 
van Jamiro, eerst bracht de keeper 
redding. Bij de 2e kans ging zijn schot 
voorlangs. In de tegenaanval een 
tegendoelpunt, daar stonden we te 
slapen. Er zou voor SDOO nog één 
grote kans ontstaan na balverlies in 
onze eigen zestien meter, het liep 
met een sisser af.
Er is nog wat werk te verrichten 
voordat we de competitie hervatten 
op 25 januari, we zijn weer begonnen.
Scheidsrechter was Stefan de 
Bruijn.

Johan

14 januari 2020

33
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WEDSTRIJDVERSLAG

ELISTHA 1  -  DIO ‘30 1 

Een duidelijke opdracht kregen de 
spelers van ons eerste elftal deze 
avond mee. 
De laatste oefenwedstrijd voor 
aanvang 2e competitiehelft 
benaderen alsof het een 
competitiewedstrijd was. Dat 
lukte maar één helft, voor rust viel 
er al in de 1e minuut een kans te 
noteren, Sam kopte uit een corner 
over het doel van de gasten uit 
Druten. Daarna was de wedstrijd 
in evenwicht, al moet worden 
gezegd, de tegenstander speelde 
makkelijker op onze helft. 
In het middengedeelte van het veld 
namen we te weinig initiatieven en 

ook de passing was traag en niet 
secuur. Na 22 minuten ineens de 
voorsprong voor ons. Een vrije trap 
van Ryan, een gekeerde kopbal 
van Danny en de rebound voor 
Sam. Lang konden we van deze 
voorsprong niet genieten want 
in de 24e minuut oordeelde de 
scheidsrechter dat Dick ten onrechte 
vlagde voor buitenspel. Verder dus 
vooral evenwicht in de eerste helft, 
een schotkans voor DIO, verder viel 
er niet veel te noteren voor rust. 
In de 2e helft weer snel gevaar uit een 
Elistha corner maar dat was ook het 
enige positieve wat er te vermelden 
viel in de eerste 10 minuten. 

LESJE IN VOLWASSEN VOETBALLEN VOOR HET 
EERSTE ELFTAL



1 5-

Drie goals tegen binnen 8 minuten, 
de eerste na slordig balverlies 
van Jurre, de 2e door gebrekkige 
coaching tussen Danny en Marciano. 
Een counter die de gasten voor 
leeg doel over schoten en Neteesh 
die 2x de verkeerde keuze maakte 
in balbezit en genadeloos werd 
afgestraft.
Vooral het gebrek aan leiderschap 
en verbale scherpte viel in deze fase 
op, niemand die de boel neerzet, 
niemand die de mond open trekt.
Een schot van Noa, door de 
tegenstander van de lijn gehaald 
bracht wat hoop op herstel maar 
niets bleek minder waar. Balverlies 
van Marciano leverde weer een 
gevaarlijke counter op. Twintig 
minuten na rust stond het al 1-5, het 
leek op een afstraffing uit te lopen.

Na 25 minuten een mooie steekbal 
van Marciano op Carlito, hij prikt 
de bal langs de verkeerde kant van 
de paal. DIO vond het wel best en 
bij Elistha was de moed wel in de 
schoenen gezakt, de wedstrijd 
bloedde dood.
Conclusie voor deze avond: 
Oefenwedstrijden zijn niet aan ons 
besteed.
Conclusie na een aantal wedstrijden 
tegen ploegen uit de “andere 4e 

klasse”: Die lijkt aanzienlijk sterker, 
want in oefenwedstrijden zijn we er 
een aantal keren ongenadig hard 
afgegaan.
Conclusie dus: We zijn nog lang niet 
waar we zijn willen, vanavond maar 
weer aan de slag. 

Johan

22 januari 2020
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WEDSTRIJDVERSLAG

ELISTHA 1  vs  UCHTA 1

Elistha had een droomstart 
tegen de zeer jeugdige ploeg 
uit Ochten, weliswaar nog geen 
doelpunt maar Max Hendriks had 
de geweldige kans wel binnen 
moeten schieten.

In de 10e minuut de eerste uitbraak 
van Uchta, via de snelle nummer 11 
Tim Hommersom.
Doelman Stefan Polic deed wat hij 
moet doen, de bal gewoon pakken.
Jurre Cluitmans dacht gescoord te 
hebben, maar de scheids vond het 
ook een offside doelpunt.
De kansen kwamen toch wel, eerst 
Carlito Wacki tegen de keeper na 
een pass van Marciano Sapuletej 
en twee minuten later stond Jurre 
Cluitmans ineens oog in oog met de 
Uchta keeper.
Ook hij knalde tegen de keeper op, 
na de pass van Carlito Wacki.
Van Uchta eigenlijk niets te vrezen, 

dus Elistha moest het zelf doen en 
dat gebeurde ook.
Na 24 minuten, Noa Hendriks hield 
de bal net binnen en van de achterlijn 
bereikte hij Carlito Wacki die de bal 
rustig binnen schoof. Stand 1-0.
Elistha dicteerde de wedstrijd en 
Uchta kon verder geen potten 
breken.
De bal vloog herhaaldelijk over de 
zijlijn en outlijn , oorzaak natuurlijk 
de wind die dwars over het veld 
stond en steeds meer in kracht toe 
nam.
In de 37e minuut probeerde Danny 
Versteege het van ongeveer 20 
meter en ook nog met links maar hij 
zag de bal twee meter overvliegen, 
jammer goed geprobeerd. Drie 
minuten voor rust wel de 2-0 voor 
Elistha door Marciano Sapuletej, 
maar ook nu weer werd het doelpunt 
(onterecht) afgekeurd. Foutje van de 
scheids.

GEMAKKELIJKE WINST OP UCHTA
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4 0-

Na rust kwam Michael Melsasail in 
het veld voor Max Hendriks.
Nog steeds slechts 1-0 en nog 
droog, wel veel wind, nu schuin 
achter.
In de 57e minuut toch de 2-0 voor 
Elistha, Noa Hendriks schoot eerst 
tegen de Uchta keeper en in de 
rebound tikte Jurre Cluitmans de 
bal tegen de touwen.
Vier minuten later was Ryan van 
Haaren de schutter van de 3-0 
op aangeven van wederom Noa 
Hendriks (corner).
Deed Uchta nog wat, ja bijna, in de 
65e minuut moest Stefan Polic met 
zijn vuist redding brengen, waarbij 
de bal via de deklat tot corner 
overvloog Dat was de eerste en 
enige kans voor Uchta.
In de 70e minuut was het Polic time.
Bij een van zijn verre uittrappen 
stuiterde de bal, gedragen door de 
wind, drie keer en vloog vervolgens 
over de outlijn en vijf minuten later 
gebeurde bijna hetzelfde. Weer z ‘n 
verre uittrap, ditmaal stuiterde de 
bal zelfs over de keeper heen en 
zou hij bijna gescoord hebben. Ook 
Ryan van Haaren probeerde het 

nog maar eens, slechts een corner.
Nog een dubbele wissel bij Elistha 
in de 82e minuut. Omid Ahmadi 
en Martijn Schuiling in en Rowan 
Leenders en Danny Versteege uit 
het veld. 
Qua doelpunten was de koek nog 
niet op voor Elistha. 
Opnieuw stond Noa Hendriks aan 
de basis van de 4-0 door de bal 
net binnen te houden en Carlito 
Wacki op een geweldige manier zag 
scoren.
Al een poosje waren de “sluizen” 
boven opgezet en vond de scheids 
het na 86 minuten tijd om naar binnen 
te gaan, ook geen blessuretijd met 
dit weer. Uchta en Elistha hadden er 
vrede mee.
Gemiddelde leeftijd Elistha voor 
rust: 20,9 jaar, na de wissels 21 jaar.
Uchta had een nog jongere ploeg, 
gemiddelde leeftijd 19,5 jaar, waar-
mee ze nog jaren vooruit kunnen.

De scheidsrechter was de heer 
Johan Dijkman uit Zelhem.
Rapportcijfer voor de man: 7,5

Mahe

14 december 2019

WEDSTRIJDBAL
Geschonken door: 

Martens Metaal uit Elst 
martensmetaal.com

http://martensmetaal.com
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WEDSTRIJDVERSLAG

EMM 1  vs  ELISTHA 1

Bij Elistha gingen we er lang 
van uit dat deze wedstrijd niet 
gespeeld zou kunnen worden. Het 
was immers op natuurgras en de 
weersomstandigheden waren niet 
best.
Maar het was droog dus togen 
we weer met een (steeds groter 
wordende) aantal supporters 
richting Randwijk. Natuurlijk was er 
in de drukke straat een parkeerplaats 
gereserveerd, omdat men blijkbaar 
wist dat er drie ereleden van Elistha 
kwamen (Is dat trouwens niet link 
dat die in één auto reizen).
De voorzitter van Randwijk ontving 
ons vriendelijk in een provisorische 
ruimte en excuseerde zich al van de 
voren voor de situatie op en rond 
het veld. 
In allerijl werden zaterdag een paar 
uur voorde wedstrijd in de zandbak 
die doorgaat voor veld 2 van EMM. 
Die waren er eerder deze week 
weliswaar vers op gekalkt. Maar er 
was even geen rekening gehouden 
met de vrachtwagenlading zand die 
vrijdag werd uitgestort over het veld, 
waaronder de belijning verdween.
Langs het veld was het ook slecht 

omdat er geen tegels lagen, maar 
ja bij Elistha zijn we wel een beetje 
verwend.

In de wedstrijd tegen de 
hekkensluiter van de vierde klasse 
B waren de verhoudingen in het 
veld al snel duidelijk. Elistha was 
de bovenliggende partij, beter in 
balbezit, een betere spelopvatting. 
Maar daarmee heb je maar zo niet 
gewonnen, de concentratie moet 
goed zijn.
De spelers van Elistha bewogen 
veel zonder bal en geduld hebben 
tegen een tegenstander die alleen 
maar de bal konden wegtrappen. 
Ondanks de fanatieke aanwijzingen 
van de trainers bakte EMM er niets 
van. Vaak was de middellijn het 
uiterste punt waar ze verschenen.
Dus geduld hebben.
En naar enkele mislukte pogingen 
leverde een van de wel erg vele 
hoekschoppen resultaat op. Een 
van deze corners werd afgeslagen 
en Rowan Leenders haalde van ca. 
20 meter verwoestend uit. In de 18e 
minuut dus 0-1.

ELISTHA WINT GEMAKKELIJK IN RANDWIJK
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0 5-

In de 26e minuut botste Michael 
Melsasail tegen de eigen doelpaal 
na een corner van EMM. Hij moest 
zich geblesseerd laten vervangen 
en voor hem kwam Carlito Wacki in 
het veld.
Een van de eerste acties van Carlito 
was in de 27e minuut een mooie 
voorzet van rechts die door Jurre 
Cluitmans werd ingeschoten. 0-2.
Net voor de rust nog een bijna 
identieke actie, maar nu kon de 
doelman van EMM net redden.
Ruststand: 0-2.
Na de rust hetzelfde wedstrijdbeeld, 
maar de spelers van EMM hadden 
blijkbaar de instructie gekregen 
fysieke te gaan spelen, want ze 
lieten zich nu op dat gebied goed 
gelden, maar de scheidsrechter had 
de wedstrijd goed in de hand.
In de 53e minuut schoot Ryan van 
Haaren op het doel en de bal werd 
niet goed verwerkt, waarna Danny 
Versteege de 0-3 kon binnentikken.
De wedstrijd was nu wel gespeeld
Het was zaak om heel te blijven en 
via de geboden ruimte nog verder 
uit te lopen qua score. 
Natuurlijk ook proberen blessures te 

voorkomen en dat lukte, maar als je 
heel lang met de bal wil soleren en 
ouderwets gaat pingelen dan lok je 
de tegenstander wel uit.
In de 58e minuut werd Jericho Tap 
vervangen door Sam Janssen.
In de 60e minuut lobde Noa Hendriks 
de bal mooi over de achterhoede 
en de bal werd goed opgepakt 
door Carlito Wacki, die mooi de 0-4 
binnenschoot.
In de 68e minuut werd Jurre 
Cluitmans nog vervangen door 
Jamiro Rajaboean.
Het spel veranderde niet veel en 
in de 86e minuut ging, de vaak 
onhoudbare, Carlito Wacki er op 
rechts weer vandoor. Hij trok de bal 
voor en door een schare van spelers 
schoot Sem Janssen de 0-5 binnen.

Een heel mooie zege tijdens de 
eerste competitiewedstrijd van 
2020.
Dat geeft vertrouwen voor de 
toekomt.
Scheidsrechter was de heer W. 
Langendonk uit Apeldoorn.

Weha

25 januari 2020 
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Bij EMM is het dit seizoen op alle vlakken behelpen. Sportief, want na 
een 5-0 thuisnederlaag zaterdag tegen Elistha blijft de club in 4B op 
één enkel puntje staan. Maar ook qua accommodatie is het roeien met 
de riemen die ze hebben in Randwijk.

BRAM VAN ZUNDERT
In allerijl werden zaterdag een paar uur voor het treffen met Elistha lijnen 
getrokken in de zandbak die doorgaat voor veld 2 van EMM. Die waren er 
eerder deze week weliswaar vers op gekalkt. Maar er was even geen rekening 
gehouden met de vrachtwagenlading zand die vrijdag werd uitgestort over 
het veld, waaronder de belijning verdween.

“Alles beter dan spelen op die kleigrond hier”, verzekerde EMM-trainer Heino 
Zegveld na de kansloze nederlaag tegen de nummer zeven van 4B, Elistha 
was beter. “Ik kan hier wel een heel verhaal gaan houden, maar zo was het 
toch?”

In afwachting van de overgang naar een hagelnieuw multifunctioneel centrum 
waar dorpshuis, voetbalkantine en kleedkamers onder één dak komen, speelt 
de ploeg van Zegveld de wedstrijden niet op het hoofdveld maar in ‘zandbak 
2’. Op die ondergrond is het spel van EMM, dat meestal toch al niet goed is, 
nog bedenkelijker.

Binnen twintig minuten lag zaterdag de eerste treffer erin voor de gasten, 
via Elistha-verdediger Rowan Leenders. Een zwager van EMM-trainer Heino 
Zegveld, fanatiek supporter van de tegenstander uit Elst, meldde zich even na 
de openingstreffer luidruchtig achter de EMM-trainer. “Hee, vakantieganger”, 
brulde hij naar de zongebruinde Zegveld die op Bonaire was geweest. De 
openingsfase had de man gemist. “Ik stond in Slijk-Ewijk, dit is Randwijk.” 
Verkeerde ‘wijk’. Even daarna is hij getuige van de 0-2 van Jurre Cluitmans. 
Een logisch gevolg van de veldverhoudingen, Elistha speelt met EMM in de 
Randwijkse zandbak.

Na rust tillen Danny Versteege, Carlito Wacki en Sam Janssen de score 
naar 0-5. Elistha-aanvaller Marciano Sapuletej, 18 jaar en een van de vele 
jonkies in de ploeg van trainer Johan Hendriks, had zich prima vermaakt in 
de zandbak. “We wisten dat het moeilijk zou worden hier”, doelde Sapuletej 
op zowel de staat van het veld als de zeer verdedigende speelstijl van EMM. 
”Daardoor kwam ik er als spits niet echt aan te pas, het was veel te druk in 
het centrum. In het laatste half uur ging ik achterin spelen. Dat ging beter.”

Keer op keer stoof Sapuletej met de bal aan de voet naar voren. Met de 
brutaliteit van een jeugdspeler maar de fysieke gesteldheid van een 
gearriveerde twintiger. “De trainer was alleen niet zo blij dat ik zo lang bleef 
lopen met de bal”, grinnikte Sapuletej, die een prima eerste volledige seizoen 
in het eerste elftal doormaakt. Stiekem kan Elistha nu naar boven kijken in 4B. 
“Het zou geweldig zijn als we in de top vier kunnen eindigen. Daar moeten we 
samen voor gaan.”
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Wedstrijd foto’s

Carlito Wacki

Danny Versteege
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WEDSTRIJDVERSLAG

ELISTHA 1 vs WAGENINGEN 1                                           

Elistha moest het deze zaterdag-
middag doen zonder Michael 
 Melsasail en Carlito Wacki maar 
begon voortvarend waarbij de bal uit 
een vrije trap van Rowan Leenders 
door de Wageningse (W) keeper uit 
het doel moest worden gebokst.

Aan de andere kant daarentegen, 
drie minuten later, vloog de bal hard 
voorlangs het Elster doel, gelukkig 
raakte niemand de bal aan.

In de 12e minuut werd Danny Ver-
steege uitgekapt, maar de aanvaller 
zag zijn bal zelfs over de ballenvanger 
vliegen. 
Het lobje van Rowan Leenders  
stierf in schoonheid, zo ook de bal 
van Max Hendriks, over.
In de 23e minuut werd het bijna 0 - 1 
uit een vrije kans voor W.
Noa Hendriks probeerde het ook 
maar eens en ook hij vond de W.-
keeper op zijn pad.

Wageningen kwam toch op een 0-1 
voorsprong via een uitbraak over 
links.
Maar ze konden niet lang van de 
voorsprong genieten, want slechts 
vier minuten later had Ryan van 
Haaren de bal voor het intikken op 
aangeven van Marciano Sapuletej.  
Stand: 1-1 
In de 35e minuut schoot Rowan 
Leenders nog eens hoog over, nu 
na aangeven van Danny Versteege.
Dat Elistha zelfs met een 2-1 stand 
ging thee drinken kwam toch wel als 
een geschenk.
De dader was Marciano Sapulete, 
die de bal fantastisch in de rechter 
bovenhoek krulde en de W.-keeper 
totaal kansloos achterliet, de aan-
gever was Noa Hendriks.
Na rust de eerste poging van Jamiro 
Raja Boean, die op de W.-keeper 
stuitte en de voorzet van Jurre 
Cluitmans, die net te scherp was 
voor Marciano Sapuletej.

ELISTHA WINT OPNIEUW
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3 1-

Deed Wageningen nog mee, jawel, 
zij scoorden een doelpunt, gelukkig 
wel in een offside situatie.
In de 60e minuut de wissel Jurre 
Cluitmans er uit en Sam Janssen er 
in.
Hij liet zich direct gelden, hij 
was de aangever voor de 3-1, 
doelpuntenmaker was wederom 
Marciano Sapuletej , die de bal bijna 
identiek aan zijn eerste doelpunt 
fraai rechts boven in de hoek krulde.   
Een geweldig doelpunt.  
Nadat Ryan nogmaals de keeper 
had getest , werd hij vervangen door 
Omid Ahmadi (72e min.)
Zelfs het slippertje van Stefan Polic 
bleef ongestraft en verving Elistha 
Noa Hendriks voor Martijn Schuiling 
(77e min.)
Danny Versteege piepte er tussenuit 
maar kreeg de bal net niet goed 
mee, de pass was van Sam 

Janssen. Sapuletej kreeg het weer 
op zijn heupen, eerst een schot, 
dat gestopt werd door de keeper 
en later trof zijn ingeschoten bal de 
paal, aangever was Omid Ahmadi 
en zijn laatste schot vloog naast (94e 
min.)
Vooruit dan het laatste wapenfeit 
was voor Wageningen, maar Stefan 
Polic pakte de bal.

De scheids had alle tijd en liet liefst 
10 minuten doorvoetballen en van 
de VAR werd geen gebruik gemaakt.
Gemiddelde leeftijd Elistha bij 
aanvang: 22,1 jaar en na de 3 
wissels: 23,1.

De scheidsrechter van dienst was de 
heer Gerben Smeenk uit Deventer.
Rapportcijfer voor de man:  7

Mahe

1 februari 2020

WEDSTRIJDBAL
Geschonken door: 

STEENHANDEL GELSING uit Elst 
gelsing-steenhandel.nl
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WEDSTRIJDVERSLAG

VALBURG 1  vs  ELISTHA 1                                                    
          

Met goede bedoelingen vertrok 
Elistha naar Valburg om toch het 
verlies van de thuisnederlaag even 
recht te zetten en nu wel de punten 
mee naar Elst te nemen.
Maar oh, oh...  wat kwam het van 
een koude kermis thuis.
Voorafgaande aan de wedstrijd, met 
aardig wat publiek, nam de Elistha 
jeugd het mooie sfeer-vuurwerk 
voor hun rekening, met slechts een 
klein brandgaatje in de kunstmat 
achterlatend.
Mooie groene kunstmat, weer totaal 
anders als die bij Elistha.
Elistha kreeg een geweldige kans om 
de score te openen, de voorzet van 
Michael Melsasail was net te scherp 
voor Jurre Cluitmans, anders was 
het een gewone ‘intikker’ geweest.
De tweede kans voor Elistha was 
voor Marciano Sapuletej, gepakt 
door de keeper, de doorkop-bal
was van Noa Hendriks.
Vijf minuten later verslikte dezelfde 

Noa Hendriks zich in de bal net een 
eindje buiten de 16 meter, Valburg 
scoorde met een één  tweetje de  
1-0. 
In de 36e minuut knalde Noa, ja 
weer hij, de bal uit een vrije trap in 
de Valburg-muur.
Elistha drong wel aan maar echt 
overtuigend en met enig idee 
erachter, neen.
De oranjehemden kwamen voor 
rust nog goed weg doordat keeper 
Stefan Polic er even naast zat en 
als een duiveltje uit een doosje kon 
Neteesh Samoedj de bal nog net 
van de doellijn koppen.
Ruststand  1-0.
Na rust direct de wissel van Angelo 
Maätita in en Jurre Cluitmans onder 
de douche achterlatend.
Door niet zelf te schieten van Angelo 
maar de bal voor te geven, waar 
overigens niemand stond, ging ook 
deze kans aan Elistha voorbij.
In de 49e minuut een kleine botsing 

ELISTHA BEHAALT GÉÉN PUNTEN TEGEN VALBURG
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2 0-

tussen een voorhoedespeler van 
Valburg en de Elistha doelman, 
waarna beiden toch weer verder 
konden.
Drie minuten later de wissel Jericho 
Tap eruit en Sam Janssen erin.
In  de 53e minuut liet de scheids een 
duidelijk offside-situatie doorgaan 
ondanks vlaggen van Rowan Jansen 
met alle gevolgen van dien.
De Elistha keeper knalde op de 
Valburg aanvaller en ...................
penalty!
Deze werd feilloos ingeschoten en 
er stond 2-0 op het scorebord.
Elistha drong aan, probeerde van 
alles, maar kon geen potten breken.
Valburg leunde lekker achterover en 

liet Elistha rustig komen.
In de 76e minuut nog de wissel Max 
Hendriks uit en Martijn Schuiling in.
Bijna ......... bijna  kreeg Danny 
Versteege nog een kansje, maar 
ook dat werd niets.

Al met al geen prettige middag voor 
Elistha  hopende op volgende week 
beter tegen WAVV.

Scheidsrechter was de heer Dijkman 
uit Zelhem.
Rapportcijfer voor de man in het 
geel: 5+

Mahe

8 februari 2020



Dorpsstraat 92
6661 EP Elst GLD

Ook voor uw catering! 
www.cateringdeleeuw.nl

Topslager de Leeuw

Industrieweg Oost 33
6662 NE Elst
tel: 0481-371338

www.garagegijsberts.nl
info@garagegijsberts/nl

Bouwcenter HCI Elst 
Handelsweg 2

6662 NH Elst 
www.bouwcenter.nl

AL MEER DAN 
90 JAAR EEN 
BEGRIP IN DE 
BOUWWERELD!
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WEDSTRIJD
VERSLAGEN

ELISTHA JO17-1
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WEDSTRIJDVERSLAG

Elistha JO17-1   -  O
rion JO17-3

Zonder de geblesseerden Reno 
en Job, maar met onze nieuwe 
keeper Stan in de goal begonnen 
we de aan de eerste thuis-
wedstrijd na de winterstop. 

De eerste lastige uitwedstrijd vorige 
week tegen Jonge Kracht was in winst 
omgezet, dus de verwachtingen 
waren hoog gespannen vandaag. 
Elistha had een bliksemstart. Na 
twee minuten al kwam Niek volgens 
afspraak goed bij de eerste paal 
bij onze 1e corner en kopte de bal 
precies in het hoekje tegen het 
net. De vroege voorsprong was 
lekker, maar we hadden vandaag in 
Orion een geduchte tegenstander. 
Voetballend soms beter en fysiek 
vaak de meerdere. 

Onze jongens hebben echter een 
prima ontwikkeling gemaakt in de 
eerste seizoenshelft en wapenen 

zich steeds beter tegen fysiek ster-
kere tegenstanders. De opbouw in 
de eerste fase was lastig. Een beetje 
wennen aan onze nieuwe keeper en 
soms te weinig lef of beweging om 
de bal te willen hebben leidden vaak 
tot balverlies. Ook de verdienste 
van Orion dat ons goed onder druk 
zette. Nadat Niek met een enorme 
sprint net op tijd terug was om de 
bal van de lijn te trappen viel de 
gelijkmaker na 15 minuten toch. Een 
scherp ingedraaide corner was Stan 
te machtig en de bal plofte tegen 
het net. Het vervolg van de helft was 
een mooi schouwspel waarin beiden 
ploegen aan elkaar gewaagd waren. 
Stan kon zijn kwaliteiten laten zien 
met een tweetal mooie saves en 
soms kwamen we tot een prima 
aanval. In de omschakeling hadden 
we het soms zwaar en mochten we 
niet klagen met een 1-1 ruststand. 

ELISTHA BESLIST ENERVERENDE WEDSTRIJD
IN BLESSURESTRIJD
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Na rust was het Orion dat een blik-
sem start had. Binnen twee minuten 
schoot een aanvaller van Orion 
de bal prachtig in de bovenhoek. 
Daarna pakten we het heft redelijk 
in handen, maar waren de uitbraken 
van Orion ook gevaarlijk. Na een 
minuut of 12 leidde zo’n uitbraak tot 
een nog grotere achterstand na een 
goede goal van Orion. 

Elistha bleef erin geloven en we 
gingen op zoek naar de aan-
sluitingstreffer. We zochten iets 
meer de lange bal met loopacties in 
de diepte, dit betaalde zich uit.  De 
laatste twintig  minuten werden de 
minuten van Cas Elshout. Na wat 
invalbeurten voor de winterstop 
besloten we Cas volledig over te 

hevelen naar de JO17-1. Met zijn 
snelheid kan hij een prima wapen 
zijn en dat bleek vandaag. De eerste 
goal was een hele beheerste goal. 
Een afgeslagen aanval, keeper uit de 
goal en Cas plaatste de bal rustig in 
de hoek waar niemand meer stond. 
Een mooie aansluitingstreffer. De 
tweede was een mooie loopactie in 
de diepte op aangeven van Timo, 
goed doorzetten en de keeper 
omspelen maakte de gelijkmaker 
scoren tot een koud kunstje. De 
laatste goal was al ver in blessuretijd 
na een prachtige pass van Kay. 
Wederom een goede actie en een 
harde droge knal in de korte hoek 
zorgde voor de 4-3 overwinning en 
feeststemming na afloop!

8 februari 2020
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ALS JE DIER JE LIEF IS



http://www.sjaakarns.nl


NOG GEEN
ADVERTENTIE?

MELD JE NU AAN!

PR@SC-ELISTHA.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

55

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

lasersnijden   watersnijden   buigen   lassen

RVS   staal   aluminium

Valburg   0488-431678   www.josklomp.nl   info@josklomp.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 APRIL 2020

https://sc-elistha.voetbalassist.nl/181/lid-worden/
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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    JOS KLOMP METAALBEWERKING BV
DE KLOMP, dierenartsen    L’ ITALIANO ristorante pizzeria
DE LEEUW TOPSLAGERIJ    MAKELAARDIJ BRAM HEEZEN en PAUL JANSEN
DE PANNEKOEKENBAKKER, Slijk-Ewijk  MANTEL for fashion and sport
DIERENSPECIAALZAAK HET MOLENTJE  MEGALUX rolluiken en zonwering
DRIES EN CO, restaurant    NOTARISSEN ELST
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
HET WAPEN VAN ELST hotel-café-restaurant  VAN HULZEN cafetaria
HUTING, schilderwerken    VINK HEKWERKEN ELST
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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ONZE SPONSOREN 
2020

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 JOS KLOMP METAALBEWERKING BV
AUTOSCHADE ELST BV    JUMBO, supermarkt Mc.Leane
AUTOSERVICE LAMPRECHT    KLINGELE GOLFKARTON
AUTOSTUART ELST     LINGE HOTEL ELST
BANKET BAKKERIJ PAUL JANSSEN   LINOCARE, vloeronderhoud
BRASSERIE BINX op de Hucht, restaurant  MAKELAARDIJ BRAM HEEZEN en PAUL JANSEN
CAFÉ ‘T FORT      MANTEL for fashion and sport
CAFETARIA VAN BURK    MEURS, loodgietersbedrijf
CARWASH CENTER Elst autowassen   MIKO, koffie / lavadrinks
CEES VAN WOUDENBERG    NATUURSTEEN- EN TEGELZETBEDRIJF GELDERLAND
CHR. MULLER TOUW BV    NOTARISSEN ELST
COPY & SEND ontwerpen    OVERBETUWE COLLEGE,
CROSSGYM ELST     OMNISIGN, reclame design bureau
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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