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BESTE SPORTVRIEND(INN)EN,

We hebben toch maar weer een clubblad gemaakt.
Wel iets later dan we van plan waren, maar de reden is voor iedereen 
wel duidelijk.

Heel erg raar.
Een clubblad met de laatste verslagen van het eerste elftal. Laatste 
verslagen van een periode dat het juist goed ging.

Maar natuurlijk veel meer aandacht voor de periode vanaf half maart. 
Een periode die veel onduidelijkheid en onzekerheid geeft.
We willen daar een beeld van schetsen in dit clubblad, maar ik hoop 
natuurlijk dat we in het volgende clubblad weer gewoon aandacht 
kunnen schenken aan de leuke dingen binnen onze verenging.
Natuurlijk zit iedereen qua omstandigheden verschillend in deze 
crisis, maar wij beseffen heel goed dat velen het persoonlijk enorm 
lastig hebben.
Leden, maar zeker ook vele van onze sponsors, die door alle 
omstandigheden niet of niet volledig kunnen functioneren.

Ondanks dat wij als vereniging natuurlijk ook financiële schade 
leiden hebben wij heel veel begrip voor het merendeel van onze 
sponsors. Een aantal heeft tot nu toe beperkte tot helemaal geen 
activiteiten kunnen uitvoeren.
Wij vragen onze leden bij de aankopen e.d. hier rekening mee te 
houden.

We kunnen niet ver in de toekomst kijken maar hopen dat het 
volgende clubblad weer meer gevuld zal zijn met voetbal zaken. 
Bijvoorbeeld de competitie indelingen e.d. Maar dit blijft afwachten.

Ik kan me voorstellen dat er ook leden/sponsors zijn die hun 
ervaringen met ons willen delen. Dit kan dan in het volgende clubblad.  
Inzenden kan via clubblad@sc-elistha.nl

Veel leesplezier, namens de redactie.

Wim Hendriks
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Bel Ernst Staal voor een kennismaking 026 30 10 110, 
of stuur een mail naar info@yourdentity.nl

mailto:info%40yourdenity.nl?subject=
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Allereerst hopen we dat iedereen gezond is! Dat is in deze tijd het 
allerbelangrijkste.

Terwijl het voorjaarsseizoen net was begonnen, werden we als 
Elistha net zoals de rest van de wereld, overvallen door het corona-
virus. Als bestuur hebben we ons de afgelopen maanden vooral 
met de gevolgen hiervan bezig gehouden. Sommige plannen 
voor de toekomst zijn (even) in de ijskast gezet, in afwachting van 
wat komen gaat. De belangrijkste bestuursbesluiten hebben we 
onderaan deze “van het bestuur” nog eens samengevat.

 Komend seizoen

Ondertussen zijn we ook bezig met het komende seizoen. Het is 
natuurlijk nog afwachten wanneer en in welke vorm de competities 
weer opgestart zullen worden, maar naast een zondag 2 bij de 
senioren zal er ook een zaterdag senioren 2 gaan spelen.

De Jeugdtechnische Commissie is bezig met de indeling van de 
jeugdspelers voor het komende seizoen. Voor een kleine club als 
Elistha is het altijd een uitdaging om de spelers op een goede 
manier over de teams te verdelen, rekening houdend met leeftijd 
en kwaliteit.

VANUIT HET
DAGELIJKS BESTUUR 
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 Bedankt!

Het einde van het seizoen is ook het moment om te bedanken. En 
dat willen we ook zeker doen.

-  Bedankt trainers en leiders, zonder jullie was er geen training 
geweest en geen wedstrijd gespeeld;

-  Bedankt sponsoren, dat jullie ons ook dit jaar weer gesteund 
hebben;

-  Bedankt pr-commissie, voor jullie inzet om de sponsoren aan ons 
te binden;

-  Bedankt mensen van de kantine, dat er altijd weer een drankje 
voor ons was;

-  Bedankt mannen van het oud-papier, voor het in weer en wind 
ophalen en zo te zorgen voor belangrijke inkomsten;

-  Bedankt technische commissie, dat onze accommodatie er elke 
week weer prima bij lag;

-  Bedankt Jeugdtechnische Commissie, voor het ondersteunen 
van het jeugdbeleid;

-  Bedankt activiteitencommissie, voor de fantastische avonden die 
jullie georganiseerd hebben;

-  Bedankt wedstrijdsecretariaat, voor de vele uren om het 
programma speelbaar te maken;

-  Bedankt zaterdagdienst, voor het ontvangst van de teams en het 
regelen van het goede verloop op zaterdag;

-  Bedankt supporters, voor jullie steun aan de Oranjemannen en 
-vrouwen;

-  En bedankt alle leden, voor jullie sportieve inzet in het afgelopen 
jaar! 
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 Besluiten in verband met corona

De belangrijkste bestuursbesluiten in verband met corona waren de 
volgende:

Op 12 maart hebben we onmiddellijk besloten om alle trainingen en 
oefenwedstrijden af te gelasten. De KNVB zette op dat moment tot 
in elk geval 1 april de competitie stop.

Hoewel het vanaf dat moment verboden was om het sportpark te 
betreden, hebben we geconstateerd dat er over de hekken werd 
geklommen. We hebben contact opgenomen met de gemeente en 
verzocht het sportpark helemaal op slot te doen. De gemeente heeft 
op ons verzoek onder meer borden geplaatst om duidelijk te maken 
dat de toegang echt verboden is.

Op 18 maart hebben we besloten om alle activiteiten, zoals paas-
bingo, kaderavond en jeugdkamp, voor dit seizoen af te gelasten. We 
vonden het noodzakelijk om in een vroeg stadium duidelijkheid te 
geven. Dit ook voor de organisatoren, die druk met alle noodzakelijke 
voorbereidingen bezig waren.

Op 27 maart hebben we in overleg met de kantine besloten om alle 
voorraad die niet houdbaar was tot 1 september, te doneren aan de 
voedselbank. Dit besluit heeft tot zeer veel positieve reacties geleid.

Nadat op 31 maart duidelijk werd dat de competities niet zouden 
worden uitgespeeld, hebben we dit uiteraard meteen gecom-
municeerd. In overleg met de gemeente is het onderhoud aan veld 
2 vervroegd.

Nadat bekend werd dat de trainingen voor de jeugd weer hervat 
mochten worden hebben we eind april, samen met de Jeugd-
technische Commissie en de trainer van het eerste, gewerkt aan 
de herstart per 5 mei. Er is een protocol opgesteld dat goedgekeurd 
is door de gemeente, het trainingsschema is aangepast en er zijn 
veiligheidscoördinatoren aangesteld.

In overleg met de senioren is in de eerste volle week van mei 
gekeken naar de opstart voor de senioren, in overleg met de staf 
van Elistha 1. Het protocol is weer aangepast en goedgekeurd door 
de gemeente.
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 Financieel

De coronacrisis heeft uiteraard ook een negatieve invloed op de 
financiën van onze vereniging: geen kantine-omzet, geen inkomsten 
uit oud papier, minder sponsorinkomsten. In overleg hebben we zo 
goed mogelijk gekeken naar mogelijke besparingen op de kosten en 
naar de steunmaatregelen van de overheid.

Hoewel het seizoen nog niet helemaal afgesloten is, weten we wel 
dat er voor onze vereniging op dit moment geen grote financiële 
problemen zijn, al moeten we wel voorzichtig blijven. Maar vooralsnog 
maken we ons geen zorgen over de financiële toekomst van onze 
club.

 Tot slot

We wensen iedereen nog veel plezier bij de resterende trainingen 
en we hopen elkaar in goede gezondheid na de zomerstop weer te 
zien. We hopen dat we dan weer snel met “echt voetbal” kunnen 
beginnen. Maar gezondheid gaat boven alles!

Het bestuur,

Martin de Goey (voorzitter)
Pascalle Overeem (secretaris)
Jurroen Cluitmans (penningmeester en vice-voorzitter)
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ELISTHA DONEERT AAN DE VOEDSELBANK.
 
Toen als gevolg van de coronacrisis het seizoen er plotseling opzat, 
was een van de vragen wat te doen met de voorraad uit de kantine 
waarvan de houdbaarheidsdatum op korte termijn zou verstrijken.
Na kort overleg heeft het bestuur besloten dit te schenken aan de 
Voedselbank Elst.

DONATIE AAN DE
VOEDSELBANK
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We houden allemaal afstand in deze bizarre tijden. Onze 
gezondheid staat tenslotte voorop. Maar houdt u ook 
afstand tot onze lokale winkeliers? Zij hebben uw contact 
hard nodig. Veel winkels blijven leeg. Maar als u van het 
gevarieerde aanbod in het centrum van Elst wilt blijven 
profiteren. is uw stean hard nodig.

Dus: Denk lokaal, Koop lokaal!

Laat de Elster middenstand niet in de steek!

U kunt ze ook helpen door de Elster Cadeaucheque te 
kopen. U kunt deze dan bijvoorbeeld weggeven aan 
mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. En 
als u nog een Elster Cadeaucheque in de la hebt liggen 
is dit het moment om die te verzilveren.

Wees loyaal
Koop lokaal

STEUN ONZE
LOKALE ONDERNEMERS
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De Pas was lange tijd verlaten en dat was ook verplicht, maar een 
aantal activiteiten moesten gewoon doorgaan op de accommodatie. 
Buiten het gebouw het onderhoud op en rond de velden, van maaien 
tot onkruid verwijderen. Ook in het gebouw het regelmatig laten 
lopen van de douches e.d. in verband preventie tegen de legionella 
bacterie.
Dus de mannen van facilitaire zaken zijn, ondanks dat ze allen in de 
risicogroep zitten, regelmatig op de accommodatie aanwezig. Vaak 
wel afwisselend en als ze incidenteel samen een klusje moesten 
doen natuurlijk rekening houdend met de maatregelen.

Hans, Herman en Jan bedankt!

FACILITAIRE COMMISIE
BLIJFT ACTIEF
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AH Driessen heeft ervoor gezorgd dat de kinderen na de training 
een pakje drinken en een stuk fruit mee naar huis konden nemen! 
Carmen Driessen was op 11 mei aanwezig om dit persoonlijk te 
overhandigen.

AH Driessen hartelijk bedankt voor de sponsoring!!

AH Driessen 
verrast jeugd op training!



Dorpsstraat 69 • 6661 EH Elst

0481 37 12 06

info@hanswonen.nl

www.hanswonen.nl 

kvk: 090347100

btw: NL1650070060B02

bank: NL86INGB0001719640

Colors @ Home van Aalst
heet vanaf nu

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

maar met een nieuw en geheel eigen 
assortiment kwaliteitsproducten voor woningdecoratie
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SC ELISTHA APP
Het is mogelijk je eigen favoriete team(s) toe te  voegen. Je ziet 
o.a. teaminformatie met trainings tijden, afgelastingen, uitslagen, 
 verslagen, programma,  standen e.d.

Een leuke feature in de nieuwe app is dat je langs het veld direct 
verslag kunt doen van een wedstrijd, middels een foto, stukje tekst 
of het melden van een doelpunt. Zoek in de store op "Voetbalassist 
club app" en download de app. Zoek daarna Elistha op als club.

Download hier de app!
Android: https://tinyurl.com/lhdfx84

iOS: https://tinyurl.com/ybjmvz7b

ALLE INFORMATIE VAN 
JOUW FAVORIETE CLUB

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


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 trainingsbroek. 

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

16

https://clubs.deventrade.com/nl/sc-elistha/set-sc-elistha
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Op woensdag 13 mei bezocht wethouder Brigitte Faber onze 
vereniging. De wethouder kwam langs om een kijkje nemen hoe 
wij invulling geven aan het protocol dat in verband met corona is 
opgesteld.

Mevrouw Faber werd namens het bestuur ontvangen door Martin 
de Goey en Jurroen Cluitmans. Ze was heel positief over de manier 
waarop de veiligheidscoördinatoren, trainers en aanwezig leden 
invulling gaven aan het protocol.

Maar de wethouder kwam niet alleen kijken, ze had ook een 
cadeau voor ons meegenomen. Een mooie, stevige zuil met 
een automatische dispenser. Deze werd door onze voorzitter in 
ontvangst genomen, uiteraard op 1,5 meter afstand. We bedanken 
de gemeente voor dit mooie cadeau en ook voor de prettige manier 
waarop we samengewerkt hebben om de opstart van de trainingen 
mogelijk te maken.

BEZOEK
WETHOUDER FABER
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We zitten nog steeds in een bijzondere tijd. Mede door de maatregelen 
kunnen wij ons voorstellen dat het in deze periode lastig is om uw 
bedrijf te leiden op de manier zoals u dit graag wilt. 

Voor ons als vereniging heeft het de consequentie dat wij een 
nog onbekende periode niet zullen voetballen. Naast spelers 
en begeleiders zullen er dus ook geen toeschouwers op onze 
accommodatie komen. 

Daarom hebben wij als vereniging het besluit genomen om  de 
komende maanden geen nota’s te verzenden voor de reclameborden 
langs de velden. Dit zullen we opschorten tot het moment dat de 
situatie weer verandert en de accommodatie weer actief gebruikt 
wordt.

Daarnaast hebben wij besloten om onze sociale media kanalen zoals 
Facebook en Instagram in te zetten om u te promoten. We zullen uw 
berichten op deze media zo veel mogelijk liken en waar mogelijk 
delen. Op deze manier gaan wij uw online zichtbaarheid vergroten 
en sporen wij onze leden aan om bij uw bedrijf hun aankopen te 
doen. 

Zoals u door de jaren heen Elistha heeft gesteund willen wij nu u en 
uw onderneming steunen. 

Namens de gehele vereniging wensen wij u veel succes toe de 
komende tijd. Blijf gezond en hopelijk zien we elkaar snel!

Elistha afdeling PR.

AAN ONZE
SPONSERS



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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WEDSTRIJD
VERSLAGEN

ELISTHA 1

COMPETITIE
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WEDSTRIJDVERSLAG

ELISTHA 1  vs  WAVV 1

Uit in Wageningen werd met 6 - 2 
gewonnen, zou het dan thuis ook 
moeten lukken, terwijl WAVV
de laatste weken goede resul-
taten behaalde?

WAVV speelde net als Elistha ook 
met een jonge ploeg.
Al in de eerste minuut kreeg WAVV 
een dot van een kans, een speler 
met bal aan de voet was keeper 
Stefan Polic al voorbij, maar kreeg 
het niet voor elkaar te scoren tot 
opluchting van heel Elistha.
Ook Davey Jansen, aanvoerder 
en topscorer van WAVV kreeg in 
de 9e minuut een goede kans om 
te scoren maar zag zijn kopbal 
steenhard overvliegen.
Elistha deed wel iets terug via een 
corner hoog voor en over, maar 
meer ook niet.

WAVV daarentegen kreeg weer 
een kans in de 22e minuut via de 
nummer 10 maar niet in de goal, 
wel in het zijnet.
WAVV was nu wel uitgeraasd en 
Elistha liet zich nu nadrukkelijker 
zien, eerst via een “schotje” van 
Neteesh Samoedj en even later 
kreeg ook Danny Versteege een 
niet te missen kans (100%).
Daar eindelijk daar was hij dan, 
de grote bonkige spits van Elistha 
Sam Janssen , die de afvallende
bal achter de WAVV doelman 
knalde.  1 - 0 
In de 42e minuut vloog het schot van 
Ryan van Haaren maar net naast, 
de pass was van Michael Melsasail 
en in blessuretijd van de eerste helft 
kreeg ook Noa Hendriks nog een 
geweldige kans door alleen voor 
en tegen de keeper op te schieten. 

ELISTHA WINT WEER VAN WAVV
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3 0-

Overigens blessuretijd 1e helft liefst 
5 minuten .
Na rust kwam WAVV er bijna niet 
meer aan te pas en de net niet 
situaties voor Elistha regen zich 
aaneen.
Marciano Sapuletej schot net 
naast, een kopbal van Ryan van 
Haaren gestopt door de keeper, en 
een schot van Angelo Maätita  over 
en de poging van Sam Janssen 
strandend op de keeper, waar hij 
beter de bal breed had kunnen/
moeten leggen op de naast hem 
vrij staande Angelo Maätita.
In de 71e minuut de eerste wissel bij 
Elistha, Michael Melsasail ging en 
Jurre Cluitmans kwam en deze Jurre 
Cluitmans kreeg een droomkans 
uit de voorzet van Angelo Maätita 
die zijn tegenstander weer eens te 
snel af was.  De bal was net weg  
alvorens Jurre Cluitmans met zijn 
hoofd zou hebben gescoord.
WAVV scoorde nog wel uit een 
offside situatie maar verder dan dat 
kwam het niet.
Jurre Cluitmans pikte wel zijn doel-

puntje mee (2 - 0) na een prachtige 
bal van Ryan van Haaren.
In de 76e min. werd Angelo Maätita 
vervangen door Jericho Tap.
Daarna weer vier net niet situaties 
voor Elistha, allemaal net niet , een 
beetje kat en muis spel.
In de 87e minuut kwam Jamiro Raja 
Boean in het veld voor Sam Janssen 
en nadat WAVV toch nog twee 
mogelijkheden hadden verprutst, 
bediende Jurre Cluitmans de mee 
opgelopen Raja Boean , die
eerst ook nog eens even moest 
pingelen om toch met 3 - 0 
eindstand op het scorebord te 
krijgen.
Ook nu weer vijf minuten blessure-
tijd en daarna konden de lichten 
gedoofd worden.
De gemiddelde leeftijd bij Elistha 
voor rust was 23,2 jaar en na de 
wissels 22 jaar.
De scheidsrechter was de jeugdige 
heer Rene Berkhof uit Barneveld.
Rapportcijfer voor de man in het 
zwart :   7  1/2

15/02/2020

WEDSTRIJDBAL
Geschonken door: 

IMPACT PERSONEEL
www.impactpersoneel.nl
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WEDSTRIJDVERSLAG

  GVC 1 vs  ELISTHA 1

Op een open sfeerloos voetbal-
veld en ook nog eens met een 
straffe wind uit het westen moest 
Elistha deze keer zien de punten 
mee naar Elst te nemen.

GVC is een internationale club met 
spelers uit alle windhoeken met als 
voertaal Engels. In het gebruikelijke 
voorgesprek tussen scheids en 
assis tent scheidsrechters vroeg 
de scheids aan onze grensrechter 
Taco Hendriks: “Spreek je Engels”  
Yes, antwoordde Taco vol overgave 
Dus dat probleem(?) was ook weer 
opgelost. GVC in de eerste helft met 
de wind in de rug begon furieus en 
had in de 1e minuut bijna succes.
Een te korte terugspeelbal van Max 
Hendriks, gestopt op de borst door 
keeper Jordy Zetz, kwam weer 
voor de voeten van een GVC‘er, die 
gelukkig alleen de lat raakte. Na 5 
minuten weer een hachelijk moment, 

de bal werd bij een verre uittrap van 
de Griekse GVC-doelman gedragen 
door de wind, vloog in eerste 
instantie over de Elster verdedigers 
heen en na een stuit ook over de 
Elistha-doelman. Alweer overleefd.
Wederom verlies van de bal door 
Max Hendriks  kwam hem natuurlijk 
op een reprimande te staan van 
trainer Johan Hendriks. Nadat 
eerst Marciano Sapuletej het geluk 
had beproefd, lukte het de andere 
Hendriks, Noa, het wel de bal 
achter de GVC-keeper te krijgen. 
(16e min.)  Stand:  0 - 1. Door de 
zware handblessure (pink) van onze 
Keeper Jordy Zetz, moest Jamiro 
Raja Boean maar in de goal, mede 
omdat ook eerste doelman Stefan 
Polic al geblesseerd langs de kant 
stond. Elistha was niet aangeslagen, 
want een schotje van Angelo Maätita 
en een poging van Marciano Sapu-
letej gaven wel moed.

ELISTHA REVANCHEERT ZICH VAN 
THUISNEDERLAAG



25

1 4-

Zeker ook toen Jurre Cluitmans 
afgevuurde bal met net 20 cm naast 
vloog. In de 35e minuut werd het  
1 - 1 nadat de bal uit een corner 
via de kluts alsnog achter Raja 
Boean verdween. Beide partijen 
dachten met een 1 - 1 te gaan thee 
drinken, maar met een uitbraak en 
met Marciano Sapuletej en Angelo 
Maätita in de hoofdrol werd het toch 
1 - 2.  De scheids telde er slechts 
twee minuten blessuretijd bij, terwijl 
het spel zeker zeven minuten stil 
had gelegen voor de behandeling 
van de ongelukkige Jordy Zetz.
GVC kwam gemotiveerd op het 
veld voor de tweede helft, kregen 
wel twee corners te nemen, maar 
Elistha stond goed en stevig in haar 
schoenen. In de 59e minuut snelde 
Jurre Cluitmans over de linker flank 
richting GVC doel, maar had geen 
oog voor zijn medespelers, knalde 
de bal hard over. Angelo Maätita 
werd in de 65e minuut vervangen 
door Carlito Wacki. Noa Hendriks 
zag zijn schot geblokt worden en de 
kopbal van Danny Versteege miste 
op een haar het GVC doel. In de 
76e minuut greep Rowan Leenders 
nogal fors in om erger te voorkomen 
en bleef de 1 - 2 stand nog steeds 

op het scorebord staan. Dat was 
bijna ook het laatste wapenfeit 
van GVC. Daar dacht Marciano 
Sapuletej anders over, want met 
een enorme krul scoorde hij van 
buiten de 16 meter. De bal belandde 
rechts boven in de kruising,  de 
GVC-keeper totaal kansloos 
achterlatend. Waar hebben we zo’n 
doelpunt vaker gezien?  Stand 1 - 3. 
Tien minuten voor tijd werd Danny 
Versteege gewisseld en kwam 
Martijn Schuiling in het veld.
Een geweldige combinatie tussen 
Marciano Sapuletej en Carlito 
Wacki werd nog niet bekroond met 
een goal, maar twee minuten voor 
tijd een identieke situatie, waarbij 
Carlito Wacki wel eerder bij de 
bal was en zijn tegenstander kon 
uitspelen en met grote snelheid en 
uit een  moeilijke hoek ook nog wist 
te scoren. Stand 1 - 4. De strijd was 
gestreden en Elistha was natuurlijk 
blij met de drie punten. Gemiddelde 
leeftijd Elistha bij begin:  21,3 jaar  en 
aan einde wedstrijd: precies 21 jaar. 
Scheidsrechter was de heer Martin 
Schumacher uit Ermelo. Overigens 
ook hij sprak vloeiend Engels, ook 
tegen de spelers. Rapportcijfer voor 
de man in het zwart: 8.

07/03/2020

WEDSTRIJDBAL
Geschonken door: 

IMPACT PERSONEEL
www.impactpersoneel.nl
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WEDSTRIJD
VERSLAGEN

ELISTHA 1

COMPETITIE
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WEDSTRIJDVERSLAG

12. EMM - Elistha 1 UIT 0-5
 Op een verschrikkelijk slecht veld toch weer de 3e driepunter achter elkaar.   
   Overwinning had natuurlijk hoger kunnen en moeten uitvallen tegen deze zwakke 

tegenstander.

13. Elistha 1 - Wageningen THUIS 3-1
  Normale overwinning , al duurde het vrij lang voordat de bevrijdende derde treffer 

viel De vierde overwinning op rij.

14. Valburg - Elistha 1 UIT 2-0
  Gezegde is: Valburg uit altijd moeilijk. De zegereeks van Elistha werd wreed 

verstoord door een agressiever Valburg. Nadat de thuiswedstrijd was verloren, 
dachten de Oranjehemden dit recht te kunnen zetten Niets was minder waar,  
alhoewel er toch meer uit gehaald had kunnen worden.

15. Elistha 1 - WAVV 1 THUIS 3-0
  Na een weekje rust en met het debacle van Valburg nog in gedachten werd WAVV 

net als in Wageningen , toen 2 - 6 , finaal van de mat gespeeld.

16. GVC - Elistha 1 UIT 1-4
  Ook nu duurde het lang voordat Elistha de “buitenlandse” vesting had geslecht. 

Op een geweldige manier revanche genomen op de thuisnederlaag van 1 - 3

RESUME VAN DE LAATSTE
5 WEDSTRIJDEN
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In de eerste 6 wedstrijden behaalde Elistha slechts 5 schamele 
puntjes. Maar zie, in de daar opvolgende 10 wedstrijden werden er 
toch mooi eventjes 24 punten behaald.

Door de onwerkelijke wereld van nu, heeft de KNVB voorts alle 
wedstrijden gecanceld Dus geen 24 wedstrijden zoals gebruikelijk 
zou zijn, geen kampioen, geen degradanten enz. enz. Waar zou 
Elistha geëindigd zijn in de randschikking als deze competitie niet 
zo abrupt was afgebroken....?

Volgend seizoen weer met wedstrijd 1 beginnen, het zij zo.
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Even een samenvatting

We zagen het wel een beetje aankomen, maar het was toch even 
schrikken toen we de mededeling kregen dat het competitiepro-
gramma van 14/15 maart eruit lag i.v.m. de landelijke uitbraak van 
corona. In eerste instantie alleen in Brabant, omdat daar al eerder 
echt was uitgebroken, maar al snel volgde de mededeling dat het 
landelijk was en dat er drie weekenden geen voetbal gespeeld zou 
worden.
Op advies van de KNVB besloot het dagelijks bestuur dat vanaf 
dat weekeinde niet getraind mocht worden en er ook geen 
oefenwedstrijden gespeeld mochten worden! Deze maatregel was 
toen voorlopig tot 1 april van kracht.
Een drastische maatregel toen maar alleen om geen enkel risico te 
lopen.

Omdat de scholen ook gesloten waren, kwamen veel (vooral jeugd) 
spelers gewoon gebruik maken van onze velden. Na overleg met 
en eigenlijk in opdracht van de gemeente werden de sloten op de 
hekken afgesloten.

De leden kregen de volgende mededeling:

Zoals jullie ongetwijfeld weten, hebben we als Elistha ons sportpark 
op slot gedaan om verdere verspreiding van het coronavirus zo 
veel mogelijk te voorkomen. Wedstrijden, trainingen en ook andere 
activiteiten gaan niet door.
Onze velden zijn op slot. Desondanks blijkt dat er mensen over 
het hek klimmen om toch te voetballen. We begrijpen dat iedereen 
graag actief wil zijn. Maar op dit moment is het niet toegestaan om 
onze velden te betreden. Dit vindt de overheid en vinden wij ook als 
vereniging.
We willen jullie dan ook dringend vragen om niet meer op de velden 
te komen. Aan de gemeente hebben we gevraagd om toe te zien op 
het landelijke verbod om sportvelden te betreden.
We wijzen jullie er op dat er zware boetes uitgedeeld kunnen worden, 
indien de velden toch betreden worden. De gemeente Nijmegen 
bijvoorbeeld heeft aangegeven dat de boete 5.000 euro kan zijn.
Dus: wees verstandig! Neem je verantwoordelijkheid in deze 
moeilijke situatie, hoe lastig dat soms ook is.

EN TOEN WAS DE COMEPETITIE
OPEENS AFGELOPEN
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Door alle omstandigheden rondom het corona virus en de niet te 
voorziene toekomst daarin, moest het  bestuur ook de aankomende 
activiteiten die op de planning stonden annuleren. De paasbingo, 
de kaderavond en het jeugdkamp konden dit jaar dus helaas niet 
doorgaan. 

Toen kwam op  31 maart 2020 de zeer vervelende en ingrijpende 
mededeling dat alle maatregelen omtrent het coronavirus verlengd 
werden. Voor de amateur voetbalverenigingen betekende dit dat de 
competitie van seizoen 2019-2020 definitief werd stopgezet.
Dit betekende dus een enorme teleurstelling, geen kampioenen 
meer, geen promoties meer, geen bekercompetitie meer enz.
Dus helemaal geen activiteiten meer op de Pas. Het was dus best 
wel stil, maar een aantal zaken gingen gewoon door.

Het bestuur bleef actief bezig om allerlei zaken te regelen en 
regelmatig overleg te voeren met de gemeente, De Jeugd Technische 
Commissie (JTC) kon zo geleidelijk zich al bezig gaan houden met 
de indeling van de teams voor het volgende seizoen. De mannen van 
facilitaire zaken bleven actief omdat een aantal zaken op en rond de 
velden gewoon gedaan moesten worden (zie ook apart item).

Omdat duidelijk werd dat de kantine voorlopig gesloten was, besloot 
het bestuur voorraden met een einddatum te schenken aan de 
Voedselbank. Een goed initiatief dat zeer op prijs werd gesteld.



31

Op 21 april 2020 kondigde premier Rutte namens het kabinet aan 
dat er na 28 april 2020 beperkte mogelijkheden voor verruiming 
zouden komen.
Het kabinet heeft toen ook aangegeven, dat de gemeente hierbij het 
voortouw zou moeten nemen.
Het bestuur hield hierover goed contact met de gemeente om te 
spreken over de maatregelen in verband met de corona-crisis en de 
gevolgen hiervan voor onze vereniging.
Dit hield in dat in beperkte mate weer kon worden gestart met de 
trainingen. 

De start was zorgvuldig en in goed overleg met de gemeente, over 
de mogelijkheden en voorwaarden waaronder we weer zouden 
kunnen trainen op onze accommodatie.
Rekening houden met KNVB-richtlijnen, omtrent het trainen met 
oudere jeugd in de 1,5-meter-afstand-samenleving.
De JTC zorgde voor een goede invulling van trainingen voor zowel 
de kinderen tot en met 12 jaar als de jongeren tot en met 18 jaar, 
rekening houdend met de richtlijnen vanuit de overheid.

Uiteindelijk kon op dinsdag 5 mei worden gestart. Er was een 
trainingsschema. Verder vooral ook een protocol waaraan moest 
worden voldaan. Deze werden  opgesteld door de gemeente en 
door NOC-NSF. Verder natuurlijk de algemene corona maatregelen.
Het bestuur heeft veiligheidscoördinatoren aangesteld. Aanwijzingen 
van deze coördinatoren dienen door iedereen opgevolgd te worden.

Duidelijk was  aangegeven welke route gevolgd diende te worden.
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Zoals al eerder vermeld waren/zijn er elke trainingsavond coör-
dinatoren aanwezig.
De tasjes voor de veiligheidscoördinatoren en de trainers werden 
gevuld met handschoenen, handgel en zakdoekjes, mede dankzij 
Koos en Copy en Send!
     

Duidelijk was dat iedereen weer uitstekend zijn best had gedaan om 
dit, ondanks alle maatregelen, weer te laten slagen bij Elistha.

Inmiddels zijn op donderdag 14 mei ook de senioren gestart met 
hun trainingen. Dit overeenkomstig de voorwaarden van de jeugd 
13/18 jaar.
Er volgt nu een lange periode tot 1 september waarin alleen getraind 
mag worden. Misschien worden de voorwaarden iets verruimd en 
iedereen hoopt toch wel dat de competities weer in september 
gestart gaan worden.



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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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
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mailto:pr%40sc-elistha.nl?subject=


40

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. Onze voorzitter Martin de 
Goey verzorgde de aftrap. 

Hij heeft in de laatste editie het stokje overgegeven aan 
Johan Willemsen en Robert Wijdeveld.

Even voorstellen...

EVEN 
VOORSTELLEN
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Naam, leeftijd, werk, verliefd/verloofd/getrouwd, kinderen/
kleinkinderen, hobby’s etc.

Robert: Mijn naam is Robert Wijdeveld, ik ben 56 jaar en werk 
in Arnhem bij De Connectie als vormgever. Ik ben getrouwd met 
Erica en heb 2 kinderen. Lars is 17 jaar en Iris 14 jaar. Mijn hobby’s 
zijn fietsen, wandelen, films kijken, veel sport volgen, lekker eten, 
zaalvoetbal en natuurlijk NEC en Elistha.

Johan: Ik ben Johan Willemsen, 47 jaar werk bij de gemeente 
Arnhem en woon samen met Sabine en onze kinderen Tomas, 
Sjoerd, Meike en Lisse.

Wanneer is jouw Elistha hart gaan kloppen? (hoe ben je bij Elistha 
terecht gekomen)

Robert: Lars wilde graag voetballen en het liefst bij Elistha, want 
daar speelde zijn buurjongen Tijs Martens ook (ik heb in mijn jeugd 
zelf bij Spero gespeeld). Mij maakte het niet uit en aangezien een 
vader vaak zijn zoon volgt in deze, leek het mij ook wel leuk om 
trainer/coach te worden. Dat heb ik dus volgehouden tot nu, dit 
seizoen is mijn laatste seizoen.

Johan: De jongens zijn besmet geraakt door het Elisthavirus 10 jaar 
geleden op de basisschool de Esdoorn, waar toen veel kinderen lid 
waren van Elistha. Ik ben zelf opgegroeid bij Spero, maar aangezien 
een kleine club me meer aansprak hebben we voor Elistha gekozen.  

Welke functies heb je tot nu toe vervuld binnen Elistha? Welke 
functie vond je het leukst?

Robert: Alleen trainer/coach en dat vond ik hartstikke leuk om te 
doen.

Johan: Vanaf het begin ben ik jeugdtrainer bij Elistha. Om en om 
trainde ik een van de teams van de jongens, voordeel is dat ik niet 
tien jaar hetzelfde team heb getraind. Voor de jongens was het fijn 
niet altijd dezelfde trainer te hebben.

EVENVOORSTELLEN...
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Wat maakt Elistha een speciale club?

Robert: Ach, gewoon het kneuterige van een klein cluppie. Iedereen 
kent iedereen en dat trekt me wel.

Johan: De leden maken de club. Elistha is een relatief kleine club 
en dat brengt een bepaalde saamhorigheid met zich mee. Misschien 
kan ik het beste Elistha illustreren met het voorbeeld dat de voorzitter 
bestuurt, maar ook de frikandellen bakt of het gras maait als het 
nodig is.

Wat kan er beter binnen onze club?

Robert: Een klein cluppie heeft z’n voordelen, maar omdat er 
natuurlijk minder geld in omgaat, zijn sommige dingen minder goed 
geregeld. Ik vind het nog steeds jammer dat we niet een fatsoenlijk 
ballenhok hebben, waar alle materialen netjes in opgeslagen 
liggen. En genoeg vrijwilligers blijft een hot item. Je bent hartstikke 
kwetsbaar als een aantal mensen die gewoon heel veel doen binnen 
de club, wegvalt. 

Johan: Er kunnen altijd dingen beter binnen de club, maar je bent 
een vereniging en afhankelijk van vrijwilligers en hun kwaliteiten. 
Daarbij spelen ook nog de middelen een belangrijke rol. Als we 
voldoende vrijwilligers zouden hebben en ze daar kunnen inzetten 
waar hun kwaliteiten liggen, zou de club als een tierelier draaien 
maar dat is helaas een utopie.

Wat is er al erg goed voor elkaar binnen Elistha?

Robert: Ja, de meeste dingen zijn ook goed geregeld, maar het kan 
altijd strakker en beter. Dat is maar goed ook, progressie boeken is 
altijd goed. Het houdt iedereen scherp.

Johan: We kunnen elke week voetballen en 2x trainen dankzij de 
inzet van vele mensen. De faciliteiten zijn op orde en als ik kijk naar 
de jeugd, dan halen we het maximale eruit wat er inzit. 

Waarom is het belangrijk om vrijwilliger te zijn?

Robert: Ik vind het heel logisch dat je je kind niet afzet bij een 
sportclub en er dan vandoor gaat. Als iedereen een klein beetje 
doet, is het immers veel gemakkelijker.

Johan: Zonder vrijwilligers geen club zo simpel is het.

EVENVOORSTELLEN...
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Wat is jouw leukste Elistha moment?

Robert: Dat is wel het kampioenschap met de D2. Heel leuk en fijn 
team hadden we en met z’n allen op de platte kar. Dat blijft je wel bij.
 
Johan: Ik heb vele leuke momenten meegemaakt bij de club. Maar 
wat ik leuk vind en trots op ben, is dat we na bijna tien jaar een 
volwaardige jeugdlaag hebben van JO-19 tot JO-6.  

Wat is jouw minst leuke Elistha moment?

Robert: Ja, een aantal jaren geleden werden mijn toenmalige 
collega-trainer Marco Nagtegaal en ik door een iets te fanatieke 
ouder van een van onze eigen jongens uitgescholden voor van alles 
en nog wat. Hij handelde zonder eerst ons te vragen wat er speelde. 
Dat soort mensen zul je dus altijd houden, helaas.

Johan: Dat er muntjes zijn ingevoerd voor de trainers om koffie en 
thee te halen.

Waar erger jij je het meest aan en waar heb je veel respect voor op 
en rond het voetbalveld?

Robert: en Johan: De bemoeizucht van mensen die niets doen, 
maar alleen maar zeiken. Respect heb ik voor alle vrijwilligers van 
Elistha die naast hun drukke baan en gezin toch nog tijd vrijmaken 
voor het reilen en zeilen binnen onze club. En niet te vergeten de 
scheidsrechters die iedere zaterdag en vaak ook door de weeks 
weer op komen draven.

Wil je nog iets kwijt?

Robert: Het gaat jullie allen goed. Ik weet nog niet hoe ik mijn tijd 
die ik bij Elistha spendeerde, ga opvullen. Maar ik sta wellicht wat 
vaker aan de andere kant van de reclameborden.

Johan: Ik zie dat we een tekort hebben aan scheidsrechters. Ik doe 
nu zelf een scheidsrechterscursus en zie nu ook dat scheidrechter 
zijn hartstikke leuk is! Fluit eens een wedstrijdje bij de jongste jeugd 
en ervaar zelf hoe leuk het is.

Tot slot. Aan wie geven we het stokje door?

Aan ons jonge scheidsrechtersduo Max Poelman en Lars 
Stevens, die hun voetbalcarrière hebben ingeruild voor 
scheidsrechter. 

EVENVOORSTELLEN...
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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 AUGUSTUS 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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