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BESTE SPORTVRIEND(INN)EN,

Hierbij het eerste clubblad van het seizoen 2020-2021.
Wat voor een seizoen gaat dit worden?
In ieder geval een seizoen vol onzekerheden, maatregelen en protocollen.
Zie maar eens het protocol voor onze accommodatie elders in dit blad.

De trainingen zijn binnen alle regels goed begonnen en inmiddels zijn de 
eerste bekerwedstrijden gespeeld. Dit is allemaal  goed verlopen, maar het 
is en blijft toch apart. Wel of geen 1,50 meter en wanneer?
Maar ja laten we blij zijn dat we weer kunnen gaan voetballen.

Voor veel vrijwilligers was er niet echt een zomerpauze. Naast het vaste 
groepje dat zorgt voor de uitstekende staat van onze accommodatie zijn 
er natuurlijk meerdere vrijwilligers die zorgen dat de vereniging zo goed 
draait. Denk ook maar eens aan de senioren- en vooral de jeugd technische 
commissie, die er elk jaar weer een klus aan hebben om de teams in te 
delen. Steeds maar aanpassen en dan is nog niet iedereen tevreden. 

Verder is een probleem het tekort aan jeugdtrainers. Hopelijk komt daar op 
korte termijn een oplossing voor.

Een bijkomend probleem is dat we, niet ver voor de start van het seizoen 
werden geplaagd door een engerlingen- en kraaienplaag, waardoor we 
voorlopig slechts over een veld beschikken. Zie artikel elders in dit blad.

Het komt helaas nog HEEL weinig voor dat er vanuit commissies en leden 
kopij wordt aangeleverd. Ik doe dus weer eens een dringende oproep om 
ook het komende seizoen nieuws, wedstrijdverslagen en dergelijke door te 
geven. Dit kan op clubblad@sc-elistha.nl
Anders komt ook de continuïteit van het clubblad in gevaar.

Tenslotte wens ik ieder een sportief en gezond seizoen 2020/2021 toe.

Wim Hendriks

mailto:clubblad%40sc-elistha.nl?subject=mededeling%20clubblad


ADVIES
CREATIE
REALISATIE

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

ONZE NIEUWE WEBSITE 
STAAT ONLINE!

WWW.YOURDENTITY.NL

mailto:info%40yourdenity.nl?subject=
https://www.yourdentity.nl


INHOUD
Voorwoord Redactie

Vanuit het Dagelijks Bestuur

Bedankt Jan Nab

Voorbeschouwing door Johan

Bekerprogramma Elistha 1

Competitieprogramma Elistha 1

Elistha club-app

Ledenshop SC Elistha

Sponsoring kleedkamerdeuren

Start trainingen Elistha 1

Trainingsschema 2020/2021

Protocol 

Status veld 2

Jeremy Lensink in De Gelderlander

Wegwijzer SC Elistha

Contributie

Onze sponsoren

03

06

08

10

11

12

14

15

18

20

22

24

25

27

37

38

39

5



6

 En plotsklaps was daar Corona!
Het hele land ondervond (en ondervindt nog steeds) de directe impact 
van het virus.
Ook bij sc Elistha ging vanaf 12 maart de deur op slot.
Einde competitie, geen trainingen meer, 1,5 meter afstand houden, geen 
3e helft en wachten op wat komen gaat.

Daar waar de meeste leden in afwachting waren van wat er komen ging 
brak er voor het bestuur een drukke tijd aan om te kijken hoe nu verder.
-  Richtlijnen vanuit het RIVM en NOC / NSF en de KNVB: zeer frequent 

ontvingen we landelijke updates over wat er wel/niet mogelijk was.
-   Ook vanuit de Gemeente werd er veel meegedacht, meegeholpen en 

uiteraard gecontroleerd  om alles in goede banen te leiden.

 1e week mei hervatting trainingen
Yes we mogen weer onder strikte voorwaarden voorzichtig starten 
met de trainingen. Trainingsschema’s werden met spoed door de JTC 
samengesteld en gecommuniceerd om zo snel als mogelijk weer te 
kunnen starten. Hiervan werd door iedereen dankbaar gebruik gemaakt. 
Een groot compliment voor de manier waarop jullie je hebben gehouden 
aan de regels om weer te kunnen starten met trainen; dit geldt zowel voor 
spelers, trainers, leiders en ouders als ook voor de vrijwilligers die dit 
alles mogelijk hebben gemaakt.

 Vrijwilligersavond / Jeugdkamp / Afsluiting Seizoen
De uitnodigingen voor de vrijwilligersavond waren de deur al uit, velen 
hadden er zin in gezien de aanmeldingen.
De voorbereidingen voor het jeugdkamp waren al in volle gang. 
Ook onze befaamde eindafsluiting, een dag waar velen van ons naar 
uitkijken.
Helaas voor de organisatie en alle voorbereidingen ten spijt ook deze 
activiteiten konden niet doorgaan.Maar uitstel betekent geen afstel. 

 Oud papier
De inzameling van het oud papier heeft van maart t/m juni stilgelegen. Dit 
is miv juli weer opgestart door onze oud papier lopers. 

 PR commissie
Door de jaren heen is gebleken dat Elistha een zeer trouwe sponsorgroep 
herbergt. Ook in periodes van mindere resultaten bleef men achter de 

VANUIT HET
DAGELIJKS BESTUUR 
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club staan. Het ligt dan ook volstrekt voor de hand dat andersom de 
clubleiding in mindere tijden oog heeft voor ondernemers in zwaar weer. 
De PR commissie brengt dan ook regelmatig via social media onze 
sponsoren onder de aandacht.   
Onze sponsoren steunen Elistha, laten wij als Elistha leden nu onze 
sponsoren steunen.

 Facilitaire zaken
Ondanks dat er geen activiteiten meer waren op en rondom de velden 
was er nog genoeg te doen mbt het onderhoud aan onze accommodatie 
en velden. Veld 2 lag er dan dankzij hun inspanning dan ook bij als een 
biljartlaken. Ja, u leest het goed lag.
Een wormziekte heeft bezit genomen van de grasmat waardoor er 
dagelijks tientallen kraaien het veld kaalvreten op zoek na een worm met 
als gevolg veel kale plekken in de grasmat. Samen met de gemeente 
wordt deze worm bestreden en hopen we de mat in september weer 
speelklaar te hebben.

 Dan 
Bedanken we al onze vrijwilligers voor zijn/haar inzet in het afgelopen 
seizoen. 
Zonder jullie hulp en inzet kunnen we niet, en we hopen dan ook op jullie 
bijdrage in het komende seizoen. Nogmaals bedankt voor jullie hulp op 
welke manier dan ook.

 Seizoen 2020-2021
We staan aan de start van een nieuw voetbalseizoen, een seizoenstart 
met de nodige aanpassingen mbt het gebruik van accommodatie en 
velden ivm het Coronavirus.
Hiervoor zijn er voorschriften en protocollen opgesteld waaraan een ieder 
zich dient te houden.  
We hopen zo op deze manier mee te helpen aan het verbeteren van de 
situatie in de hoop dat we binnen afzienbare tijd weer terug kunnen naar 
het oude normaal!!!!!!!!!

Maar voor het zover is, is het van uiterst belang om goed op te passen en 
je eigen en andermans gezondheid niet in gevaar te brengen. 
Samen Sterk Tegen Corona

Samen op naar een succesvol en sportief seizoen. 
Bestuur sc Elistha

Martin de Goey Voorzitter
Jurroen Cluitmans Penningmeester en vice voorzitter
Pascalle Overeem Secretaris
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Het bestuur werd onlangs heel aangenaam 
verrast door een heel ruime financiële bijdrage 

van € 2.000,00 door ons erelid Jan Nab. 

In deze tijden stellen we dat zeer op prijs en 
we zijn echte Elistha man Jan dan ook zeer 

dankbaar voor dit gebaar. 

Bestuur SC Elistha.

JAN NAB 
BEDANKT!
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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 redactie van het clubblad vroeg me voor 
te beschouwen op het komende seizoen. Er is 
natuurlijk al veel gesproken over de indeling 
van het eerste elftal. Helaas geen derby’s dit 
seizoen, wedstrijden die vooral voor spelers, 
publiek en de kantine leuk zijn om te spelen. 
Ook voor de lokale sponsor is een wedstrijd 
tegen Terborg veel minder interessant, 
Valburg en SDOO is dan een veel leuker 
affiche.

Maar goed, sportief gezien genoeg uitdaging 
te vinden in deze klasse. Fysiek een stuk 
zwaarder, want de gemiddelde leeftijd van 
de tegenstanders zal een stuk hoger liggen. 
Daarbij dan ook direct het mentale aspect van 
spelen tegen volwassen kerels, en natuurlijk 
nog het niveau van de ploegen. Afgelopen 
seizoen hebben we diverse oefenwedstrijden 
gespeeld tegen teams uit deze klasse en 
daarin hebben we weinig potten kunnen 
breken.

Een mooie uitdaging om te toetsen of we 
het goede afgelopen seizoen een goed 
vervolg kunnen geven. Hebben we stappen 
gemaakt in de tactische afspraken die we 
hebben? Kunnen we ons goede veldspel 
ook meebrengen in een zwaardere poule? 
Maken de spelers individueel groei door? 
We gaan het zien, te beginnen in een zware 
bekerpoule.

We hebben er erg veel zin in en vertrouwen 
in de spelersgroep, er is veel talent aanwezig 
en nog veel ruimte om te groeien. Als 
spelersgroep blijven we nog altijd een erg 
jong stel, buiten 3 dertigers, is het merendeel 

van de selectie tussen de 20 en 18. Daarbij 
halen we dit seizoen 4 eerstejaars A spelers 
bij de selectie, niet met de verwachting dat 
ze vanuit de basis gaan starten, daarvoor 
zijn ze ook nog wel erg jong en moeten ze 
fysiek en tactisch nog stappen maken, maar 
om ze alvast te laten wennen aan het hogere 
tempo. De hogere handelingssnelheid zal ze 
op termijn klaar maken voor het eerste, daar 
profiteert Elistha dan weer van. Het niveau 
van de huidige selectie zal omhoog moeten 
anders pikken die mannen snel de plekjes in.

We gaan ook spelen in een onder 23 
competitie, op dinsdag 12 wedstrijden door 
het seizoen heen. Ook hier weer om de A 
spelers te zien, maar ook om de jongens die 
misschien wat minder aan bod komen in de 
basis, de mogelijkheid te geven om te laten 
zien dat ze er nog zijn.

We hopen de komende jaren vanuit de eigen 
jeugd een team te creëren die trots is bij 
Elistha te spelen en die binding met Elistha 
voelt. De huidige groep doet dat al door deel 
te nemen aan tal van activiteiten en zich 
beschikbaar te stellen voor vrijwilligerswerk 
binnen de club. Daarbij verwachten we dat als 
de groep zoals ook nu nagenoeg intact blijft 
en er komt van onderaf concurrentie bij, dan 
zullen we uiteindelijk daarvan de vruchten 
plukken. Voor komend seizoen is goed 
veldspel en vooruitgang het streven.

Johan Hendriks 

VOORBESCHOUWING
van onze hoofdtrainer Johan Hendriks

Voorbeschouwing op het seizoen 2020-2021
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COMPETITIE 
PROGRAMMA

Hierbij het programma van ELISTHA 1 voor het komende seizoen. Bij de 
aanvangstijden van de thuiswedstrijden zullen zeker wijzigingen optreden omdat 
we voorlopig maar de beschikking hebben over één veld. Raadpleeg voor alle 

zekerheid regelmatig: 
www.sc-elistha.nl/116/programma/

http://www.sc-elistha.nl/116/programma/


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 € 89,99.

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

€ 89,99
per set incl. initialen en SC Elistha logo.

SETDEAL

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

per set incl initialen en SC Elistha logo.

UNISEX
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JR €104,50   89,99
SR €112,50  89,99

https://clubs.deventrade.com/nl/sc-elistha/set-sc-elistha


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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UITBREIDING
SPONSORMOGELIJKHEDEN

OP KLEEDKAMERDEUR.
Net voor de coronacrisis is bij Elistha de mogelijkheid opengesteld om reclame-
uitingen te doen op de kleedkamerdeuren. Een goede manier om als sponsor 

het bereik te vergroten. Ook werden er voor de zes kleedkamerdeuren sponsor 
gevonden. Maar door de crisis is het vervolg even vooruitgeschoven.

Maar nu er weer gebruik van de kleedkamers werd gemaakt zijn de bordjes 
geplaatst  op 15 juli 2020.

https://cafetariahendrikselst.nl/
https://www.streekwinkeldelingegaerdt.nl/
https://www.jumbo.com/

https://www.autoschadeelst.nl/
https://molentje-elst.nl/
https://finefoodvillage.nl/

OVERZICHT VAN DE SPONSORS:

Sponsors bedankt!!

https://cafetariahendrikselst.nl/
https://www.streekwinkeldelingegaerdt.nl/
https://www.jumbo.com/
https://www.autoschadeelst.nl/
https://molentje-elst.nl/
https://finefoodvillage.nl/


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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START TRAININGEN.
Het eerste elftal is op zaterdag 8 augustus 2020 het seizoen 
begonnen met de eerste trainingen. Bijna de complete selectie 
was naar de Pas gekomen. Tevens trainden een aantal spelers 
van de JO19-1 mee. De eerste trainingen werden verzorgd door 

Johan Hendriks en Andy Sapuletej.

Hier een aantal sfeerfoto’s:
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Dit was weliswaar de officiële eerste training van het 
nieuwe seizoen, maar gedurende de geheel periode hiervoor 

is er bijna de hele tijd gewoon doorgetraind door bijna de 
voltallige selectie, maar natuurlijk ook door de staf.
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TRAININGSSCHEMA
SEIZOEN 2020-2021

Maandag

VELD 1V VELD 1V VELD 1A VELD 1A VELD 3

18.30 -  18.45 JO11-1 JO15-2 JO15-3 JO15-3 JO7-1   

18.45 -  19.30 JO11-1 JO15-2 JO15-3 JO15-3 JO7-1   

19.00 -  19.15 JO11-1 JO15-2 JO15-3 JO15-3 JO7-1   

19.15 -  19.30 JO11-1 JO15-2 JO15-3 JO15-3 JO7-1   

19.30 -  19.45 JO17-1 JO15-1 JO15-1 JO17-2  

19.45 -  20.15 JO17-1 JO15-1 JO15-1 JO17-2  

20.00 -  20.15 JO17-1 JO15-1 JO15-1 JO17-2  

20.15 -  20.30 JO17-1 JO15-1 JO15-1 JO17-2  

20.30 -  20.45 JO17-1 JO15-1 JO15-1 JO17-2  

20.45  -  21.00 JO17-1 JO15-1 JO15-1 JO17-2  

        

Dinsdag
 VELD 1V VELD 1V VELD 1V VELD 1A VELD 1A VELD 3

18.30 -  18.45 JO10-1 JO10-2 JO10-3 JO13-1 JO13-1 JO9-1

18.45 - 19.30 JO10-1 JO10-2 JO10-3 JO13-1 JO13-1 JO9-1

19.00 - 19.15 JO10-1 JO10-2 JO10-3 JO13-1 JO13-1 JO9-1

19.15 - 19.30 JO10-1 JO10-2 JO10-3 JO13-1 JO13-1 JO9-1

19.30 - 19.45   JO19-1 JO19-1  

19.45 - 20.15 Elistha 1 Elistha 1 JO19-1 JO19-1  

20.00 - 20.15 Elistha 1 Elistha 1 JO19-1 JO19-1  

20.15 - 20.30 Elistha 1 Elistha 1 JO19-1 JO19-1  

20.30 - 20.45 Elistha 1 Elistha 1 JO19-1 JO19-1  

20.45  - 21.00 Elistha 1 Elistha 1 JO19-1 JO19-1  

21.00 - 21.15 Elistha 1 Elistha 1     

21.15 - 21.30 Elistha 1 Elistha 1     
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Woensdag
VELD 1V VELD 1V VELD 1A VELD 1A VELD 3

18.30 -  18.45 JO11-1 JO15-2 JO15-3 JO15-3 JO7-1

18.45 -  19.30 JO11-1 JO15-2 JO15-3 JO15-3 JO7-1

19.00 -  19.15 JO11-1 JO15-2 JO15-3 JO15-3 JO7-1

19.15 -  19.30 JO11-1 JO15-2 JO15-3 JO15-3 JO7-1

19.30 -  19.45 JO17-1 JO15-1 JO15-1 JO17-2

19.45 -  20.15 JO17-1 JO15-1 JO15-1 JO17-2

20.00 -  20.15 JO17-1 JO15-1 JO15-1 JO17-2

20.15 -  20.30 JO17-1 JO15-1 JO15-1 JO17-2

20.30 -  20.45 JO17-1 JO15-1 JO15-1 JO17-2

20.45  -  21.00 JO17-1 JO15-1 JO15-1 JO17-2

         

Donderdag
 VELD 1V VELD 1V VELD 1V VELD 1A VELD 1A VELD 3

18.30 -  18.45 JO10-1 JO10-2 JO10-3 JO13-1 JO13-1 JO9-1

18.45 - 19.30 JO10-1 JO10-2 JO10-3 JO13-1 JO13-1 JO9-1

19.00 - 19.15 JO10-1 JO10-2 JO10-3 JO13-1 JO13-1 JO9-1

19.15 - 19.30 JO10-1 JO10-2 JO10-3 JO13-1 JO13-1 JO9-1

19.30 - 19.45   JO19-1  

19.45 - 20.15 Elistha 1 Elistha 1 JO19-1  

20.00 - 20.15 Elistha 1 Elistha 1 JO19-1 EL Zo 2  

20.15 - 20.30 Elistha 1 Elistha 1 JO19-1 EL Zo 2  

20.30 - 20.45 Elistha 1 Elistha 1 JO19-1 EL Zo 2  

20.45  - 21.00 Elistha 1 Elistha 1 JO19-1 EL Zo 2  

21.00 - 21.15 Elistha 1 Elistha 1   EL Zo 2  

21.15 - 21.30 Elistha 1 Elistha 1      

Vrijdag
 VELD 1V VELD 1V VELD 1A VELD 1A

20.00 - 20.15 45+ 45+ Za 2 Za 2     
20.15 - 20.30 45+ 45+ Za 2 Za 2     
20.30 - 20.45 45+ 45+ Za 2 Za 2     
20.45  - 21.00 45+ 45+ Za 2 Za 2     
21.00 - 21.15 45+ 45+ Za 2 Za 2     
21.15 - 21.30         
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Algemeen geldt
1. blijf bij klachten thuis en laat je testen;
2.  leeftijd 18 jaar of ouder: houdt 1,5 meter afstand 

van anderen;
3.  was vaak je handen en hoest en nies in je 

elleboog;
4. vermijd drukte;
5. spreek elkaar aan en wijs op onze afspraken;
6.  terug van vakantie uit oranje gebied: dringend 

advies om in thuis-quarantaine te gaan.

Looproute
1.  Naar de kantine en naar de kleedkamers via de 

hoofdingang.
2.  Verlaten van de kantine via de deuren naar het 

terras
3.  Verlaten van de kleedkamers via de achterdeur

Kantine en terras
1. Volg de looproutes naar kantine en terras;
2.  Bij betreden kantine en terras dienen de 

gegevens achtergelaten te worden;
3. Er zijn uitsluitend zitplaatsen;
4.  De tafels en stoelen in de kantine en op het 

terras zijn zodanig geplaatst dat de 1,5 meter 
afstand in acht genomen kan worden; deze 
mogen niet verplaatst worden;

5. Er zijn geen zitplaatsen aan de bar;
6. Bij de ingang is desinfectiemiddel aanwezig;
7.  Zowel bar als keuken worden regelmatig 

schoongemaakt.

Bestellen en afhalen
1.  Looproute en Bestelpunten zijn duidelijk 

aangegeven;
2.  Volg de looproute bij bestellen (dus vanaf het 

terras door de hoofdingang naar de kantine!);
3.  Afhaalpunten voor dranken en etenswaren zijn 

duidelijk aangegeven;
4.  Er is een verzamelplek voor lege flesjes, glazen 

etc; (voorlopig hanteren wij alleen disposables) 
5. Betaal bij voorkeur per pin.

Toiletten
1.  Maximaal 2 personen in dames- resp. 

herentoilet.

Kleedkamers
1.  Kleedkamers zijn uitsluitend toegankelijk voor 

spelers en trainers;
2.  Ouders mogen niet in de kleedkamers 

aanwezig zijn; de jongere leden wordt dringend 
aangeraden thuis om te kleden en te douchen;

3.  Senioren nemen in de kleedkamers en tijdens 
het douchen de 1,5 meter in acht, maximaal 
3 personen tegelijkertijd douchen. Ook de 
jeugdteams mogen maar met maximaal 3 
personen tegelijk douchen!!

4.  Indien een seniorenteam niet volledig in een 
kleedkamer kan, dient de teamleiding te zorgen 
voor een indeling in shifts.

Ballenhok
1. Maximaal 2 personen in het ballenhok

Training en wedstrijden
1.  Iedereen neemt een eigen bidon mee, geen 

gebruik gezamenlijke bidons
2.  Vanaf 18 jaar buiten het veld: 1,5 meter afstand. 

Ook in kleedkamergebouw en douches 1,5 meter 
afstand.

3.  Alleen trainingshesjes toegestaan die door 
spelers zelf mee naar huis genomen en 
gewassen worden.

4. Maximaal 250 personen per veld langs de lijn.
5.  Bij uitwedstrijden: vanaf 18 jaar mondkapje in de 

auto dringend geadviseerd.
6.  Indien er bij jeugdwedstrijden leden en ouders uit 

meerdere huishoudens samen rijden: mondkapje 
sterk aangeraden.

PROTOCOL
TERREINEN EN GEBOUWEN 

SC ELISTHA
Beste leden en bezoekers van SC Elistha,

Zoals bekend zijn de coronamaatregelen nog steeds van kracht en nodig om 
verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
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We kunnen voorlopig geen gebruik maken van ons 
tweede veld. De reden is dat het veld onbespeelbaar 
is geworden door de grote hoeveelheden engerlingen, 
maar nog meer door de kraaien die deze engerlingen 

heel erg lekker vinden.

Engerlingen zijn flink uit de kluiten gewassen larven van kevers als de 
mei-, de juni- en de johanneskever. De eerste schade aan voetbalvelden 
ontstaat als engerlingen de wortels van het gras opvreten, waardoor het 
gras doodgaat en kale plekken ontstaan.

Maar de grote schade die ontstaat wordt natuurlijk veroorzaakt door 
vogels, in ons geval tientallen kraaien. Deze zijn op zoek naar eiwitrijk 
voedsel. 

Eenmaal geland op het voetbalveld, horen ze en voelen ze aan hun 
poten dat er onder de grond iets beweegt en dat er aan de wortels van de 
grasplant geknaagd wordt. Dus beginnen ze op het veld te pikken naar 
voedsel. En dat zorgt voor losliggende zoden en gaten in de grasmat.

ENGERLINGEN
EN KRAAIEN
SLOPEN ONS
TWEEDE VELD.
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Op het moment dat ik dit schrijf is men nog bezig om de engerlingen 
te bestrijden. De kraaien blijven inmiddels wel weg door de genomen 
maatregelen.

Zoals het er nu uitziet wordt de bovenlaag van het veld verwijderd en 
wordt het veld opnieuw aangelegd en ingezaaid. Het zal dus wel even 
duren (volgens de deskundigen zeker negen weken) dat we dit veld weer 
kunnen gebruiken.

Dat is dus voorlopig heel erg behelpen op de trainingen maar vooral ook 
op de wedstrijddagen. Vandaar dat er best op soms afwijkende tijden 
gevoetbald moet worden. 

De gemeente heeft bij de verdeling van de velden, in het kader van het 
vitale sportpark, ons heel erg zuinig bedeeld (we hadden in het verleden 
immers gewoon twee velden en een trainingsveld), en nu zien we de 
gevolgen.

Het is niet anders. 

WH



27

De oud doelman van Elistha, Jeremy Lensink 
(28),  heeft zijn carrière als model op een laag 
pitje gezet. 

Zijn grote doel is om over een paar jaar vaste scheids-
rechter te worden in het betaalde voetbal. De 28-jarige 
Arnhemmer is hard op weg; hij mag komend seizoen flui-
ten in de derde divisie en is daarmee de hoogst acterende 
arbiter van de Gelderse hoofdstad.

Maar hij wil meer. ,,Ajax tegen Feyenoord in een volle 
Kuip is mijn droom." Tijd voor een nadere kennismaking 
met de ambitieuze leidsman, die als 17-jarige al de seni-
oren floot én nog niet zo lang geleden gekozen werd tot 
knapste man van Nederland. ,,Mijn moeder organiseerde 
vroeger modeshows en zei dat ik eens mee moest doen 
aan een modellenwedstrijd. 'Je hebt een goede kop, Je-
remy', zei ze", begint hij meteen over zijn tweede passie. 
,,Daarom deed ik in 2017 mee aan de Mister Internatio-
nal Netherlands verkiezing in de Eusebiuskerk en ik won. 
Daarna werd ik in Yangon (Myanmar, RG) gekozen tot 
Mister Congeniality op de Internationale verkiezing. Dat 
betekent de aardigste kandidaat."

Inmiddels staat zijn modellenwerk op een laag pitje en 
draait alles om de fluit. Via de derde divisie, het vierde 

niveau van Nederland, wil Lensink naar het betaalde 
voetbal. De komende twee jaar worden bepalend in zijn 
carrière als scheidsrechter. ,,Om in de eredivisie te komen, 
moet ik toegang krijgen tot het talententraject betaald 
voetbal. Voor je dertigste moet je in die groep zitten. 
Vorig jaar mislukte het, omdat ik door een rugblessure 
niet slaagde voor mijn conditietest. Gelukkig gaat het nu 
een stuk beter: de rust door de coronastop heeft me goed 
gedaan."
Lensink was 14 toen hij zich voor het eerst in het zwart 
hees. ,,Toen floot ik jeugdwedstrijden bij ESA, omdat de 
club een scheidsrechters tekort had. Ik houd van de sport 
en het past bij mijn karakter om leiding te geven. In mijn 
huidige baan doe ik dat ook", zegt Jeremy, werkzaam 
als accountmanager bij een smarthome beveiligingsmerk. 
,,Het fluiten ging erg goed. Ik bleek potentie te hebben."

Zijn scheidsrechters carrière verliep crescendo. Zo goed 
dat het niet meer te combineren was met zijn positie als 
keeper bij Elistha in Elst. Na ESA, SML, het Nijmeegse Ha-
tert en weer SML was Jeremy twee jaar eerste keus in Elst. 
,,Maar ik ging als scheidsrechter ieder jaar omhoog. Op 
een gegeven moment kon ik het niet meer combineren. 
Toen ik 19 was, besloot ik te stoppen als keeper, zodat ik 
me kon focussen op het fluiten."

Dat bleek de goede keuze, want Jeremy ontwikkelde zich 
tot een prima arbiter, zag Ben van der Horst. De 73-ja-
rige Arnhemmer begeleidde Lensink in zijn beginjaren. 
,,Jeremy heeft een fantastische uitstraling", zegt Van der 
Horst, die zelf ruim 25 jaar floot in de top van het ama-
teurvoetbal. ,,Ik heb er daarna voor gezorgd dat hij in een 
talentengroep terechtkwam met een vaste coach."

Het bracht Jeremy tot de derde divisie, maar hij wil ho-
ger: naar de Kuip. ,,Ik moet realistisch zijn, het zal heel 
moeilijk worden de Kuip te halen. Maar ik wil mezelf later 
niet verwijten dat ik niet alles geprobeerd heb om er te 
komen."

Bron: De Gelderlander

JEREMY LENSINK WEER GEPROMOVEERD ALS SCHEIDSRECHTER!
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ALS JE DIER JE LIEF IS



NOG GEEN
ADVERTENTIE?

MELD JE NU AAN!
PR@SC-ELISTHA.NL

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=
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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
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PROGRAMMA EREDIVISIE
SEIZOEN 2020-2021



 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 2020/2021

TEAM      BEDRAG  

Senioren     € 215,00 + pasfoto
Senioren 35+     € 115,00 + pasfoto
Senioren 45+      € 115,00 
JO19   geboren na 1-1-2002 € 198,50 + pasfoto
JO17   geboren na 1-1-2004 € 172,50 + pasfoto
JO15-M015  geboren na 1-1-2006 € 155,00 + pasfoto
JO13-M013  geboren na 1-1-2008 € 145,00 + pasfoto 
JO11   geboren na 1-1-2010 € 136,00  + pasfoto indien 10 jaar of ouder
JO9   geboren na 1-1-2012 € 112,50
JO7   geboren na 1-1-2014 €   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 OKTOBER 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
DA VAN OORT drogisterij    JEWELZ & MORE
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
HANS WONEN      SNELDERS SPORT
HCI Bouwcenter     VAN HULZEN cafetaria
HENDRIKS cafetaria en catering   VINK HEKWERKEN ELST
HET WAPEN VAN ELST hotel-café-restaurant  YOURDENTITY advies, creatie en realisatie

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

RECLAME OP KLEEDKAMERDEUR 
AUTOSCHADE ELST     HENDRIKS CAFETARIA
DIERENSPECIAALZAAK HET MOLENTJE  JUMBO MACLEANE
FINE FOOD VILLAGE     STREEKWINKEL DE LINGEGAERDT
 
 
SCOREBORD SPONSOREN 
KEMPKES LANDMETEN BV 
TOON DE JONG RECLAME  
TOPSLAGERIJ DE LEEUW

OVERIGE SPONSOREN
AUTOSCHADE ELST  (reclamebord in ballenvanger)
ERIC  VAN OOIJEN (financiele bijdrage)
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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     JOS KLOMP METAALBEWERKING
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      SNS BANK
FINE FOOD VILLAGE     STUCADOORSBEDRIJF GEBR. JANSEN 
FINZIE, Hypotheken, Verzekeringen en Sparen.  UITVAARTVERZORGING CORNELISSEN
FITNESS EN GEZONDHEIDSCENTRUM ELST  WIDO BV, kraanbedrijf
HCI Bouwcenter     WITJES, makelaars
HENDRIKS, cafetaria     IJZERHANDEL JANSSEN, gereedschap enz.
HENDRIKS CLEANING     YOURDENTITY, Geeft vorm aan zaken.
HET WAPEN VAN ELST, hotel-café-restaurant  ZOLL, Medische apparatuur en Softwareoplossingen

WEDSTRIJDBAL EERSTE ELFTAL SEIZOEN 2020-2021
AUTOSCHADE ELST     KEMPKES LANDMETEN
EDDIE VAN OOIJEN     LEX VILIER AUTOBEDRIJF
FINE FOOD VILLAGE     MARTENS METAAL
GARAGE BROEKHUIS     RENE VAN DAM RIJWIELEN
HENDRIKS CAFETARIA EN CATERING   SNELDERS SPORT
IMPACT PERSONEEL     STEENHANDEL GELSING
JOB JANSEN      WILLEMSEN WONEN
JUMBO MACLEANE     WIM STRAATMAN SCHILDERWERKEN
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