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BESTE SPORTVRIEND(INN)EN,

Op het moment dat ik dit schrijf is Sinterklaas alweer vertrokken en maken we 
ons op voor de feestdagen aan het einde van het jaar. Het clubblad verschijnt 
om die reden ook iets eerder.

Gezien de coronaperikelen is de inhoud zeer beperkt. Er is immers weinig te 
melden en verder blijft de inbreng vanuit de leden bijna nihil. Jammer!

Al langer heb ik aangegeven dat ik wilde stoppen met de coördinatie en hoofd
redactie van ons clubblad. Ruim 16 jaar geleden heb ik dat toen “tijdelijk” 
opgepakt vanuit mijn functie in de PR, omdat de voortgang van het clubblad in 
gevaar kwam. Dit in afwachting van vrijwilligers die dit zouden overnemen. 

Ik vond, en vind, dat die tijdelijkheid nu lang genoeg heeft geduurd en 
ga hier dus mee stoppen aan het einde van het huidige voetbalseizoen. 
Ik doe dus nogmaals een beroep op één of meerdere leden die dit willen 
overnemen. 

Bijdragen voor het clubblad worden nu al geleverd door mederedactieleden 
Jurroen Cluitmans en Rowan Leenders. Ook ik zal me dan vanaf het volgend 
seizoen gaan beperken tot het leveren van bijdragen. Maar dus alleen als er 
een hoofdredacteur komt, die vanzelfsprekend alle ondersteuning krijgt van de 
huidige redactie. Gebeurt dit niet dan is het logische gevolg dat dit helaas het 
laatste seizoen van ons clubblad is. Dit is dan jammer, maar het is helaas niet 
anders.
Reacties en nadere informatie bij mij of op mail: PR@sc-elistha.nl

Nog even naar de inhoud.
Bijna alle activiteiten op ons sportpark liggen stil. Er wordt getraind en over de 
training van onze selectie treft u een stukje aan.
Verder  aandacht voor onze afdeling facilitaire zaken. Deze gebruiken deze tijd 
om het onderhoud van ons gebouw op te pakken. De kleedkamers zijn mooi 
opnieuw geschilderd.
Trouwens de kleedkamers zijn ook voorzien van nieuwe LED verlichting. Niet 
alleen om te besparen, maar ook gaat de verlichting nu automatisch aan en uit. 
Wel handig als je zag hoe vaak men de verlichting liet branden bij het verlaten.

Artikelen en stukjes voor het clubblad kunt u inleveren op:  
clubblad@sc-elistha.nl

Ik wens U allen prettige Kerstdagen, een goed uiteinde en een voorspoedig 
en vooral gezond 2021 toe.

Hopelijk zien we elkaar weer snel op de Pas.
Met vriendelijke groet,

Wim Hendriks
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Het bestuur wenst alle leden, sponsors en 
belanghebbenden een fijne kerst en een 

gelukkig nieuwjaar.

FIJNE DAGEN 
TOEGEWENST!
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Allereerst hopen we dat iedereen gezond is! 
Dat is in deze tijd het allerbelangrijkste. 

Ook wensen we jullie allemaal fijne feestdagen. Feestdagen die anders zullen 
zijn. Feestdagen die we ook als Elistha op een andere manier zullen vieren. Zo 
zal er geen nieuwjaarsreceptie zijn dit jaar. Helaas is dat op dit moment niet 
mogelijk.

Helaas staat het voetbal nog steeds op een laag pitje. Maar we zijn in elk geval 
blij dat al onze leden, ook de senioren weer, kunnen trainen. Als is dat, bij de 
senioren, nog steeds in aangepaste vorm.

 Complimenten
Allereerst willen we alle leden, trainers, begeleiders, vrijwilligers en ouders een 
compliment geven. Bij SC Elistha worden de coronarichtlijnen goed gevolgd. 
En hoewel er geen wedstrijden zijn, zet iedereen zich toch in om de bal rollende 
te houden op de trainingen. Zeker voor de trainers van Elistha 1 is dat een 
uitdaging. Knap hoe Johan en Andy de spelers toch weten te motiveren om 
naar de trainingen te komen. Zeker als we lezen dat veel verenigingen in de 
regio helemaal geen trainingen meer organiseren voor senrioren.

 Sponsoren bedankt
Ondanks corona zijn er weinig sponsoren afgehaakt. Daar zijn we blij mee. 
Niet alleen voor onze club, maar ook omdat dat aangeeft dat veel van onze 
sponsoren in deze voor veel bedrijven moeilijke tijd, het hoofd boven het water 
blijven houden.
De sponsoren steunen ons en dat is voor de financiën van de club van 
levensbelang. Laten wij ook onze sponsoren blijven steunen!

 Oud papier
Het ophalen van oud papier is een belangrijke inkomstenbron voor onze club. 
We willen de  vrijwilligers die maandelijks het papier ophalen in deze “van het 
bestuur” daarom even in het zonnetje zetten. Dank jullie mannen, dat jullie op 
deze manier onze vereniging levend houden!

 Jan Nab bedankt
Als bestuur werden we verrast door een prachtige financiële bijdrage van ons 
erelid Jan Nab. Een steun die we in deze tijd heel goed kunnen gebruiken. We 
willen Jan hier nogmaals hartelijk voor bedanken, namens alle leden. Jan: jij 
bent een man met een echt oranje hart!

VANUIT HET
DAGELIJKS BESTUUR 



 Algemene ledenvergadering
Het is op dit moment niet mogelijk om een Algemene Ledenvergadering op de 
Pas te houden. Wij vinden het als bestuur belangrijk om de ledenvergadering 
fysiek te houden. Mocht dat echter dit jaar niet meer mogelijk zijn, dan zullen we 
in januari / februari wel een ledenvergadering houden. Als het dan nog steeds 
niet in een fysieke bijeenkomst kan, dan houden we de vergadering digitaal.

 LED-verlichting
In het clubgebouw is de meeste verlichting door LEDverlichting vervangen.  
Hiermee vergroenen we als Elistha. We vinden het belangrijk om ook onze 
bijdrage te leveren aan de kwaliteit van onze leefomgeving. Bovendien verdienen 
we de investering in de LEDverlichting in enkele jaren terug. Op de lange termijn 
dus ook goed voor de financiën.

 Trainingspakken
Voor de trainers van jeugd en seniorenteamszijn nieuwe trainingspakken 
aangeschaft. In het volgende clubblad kunnen we ongetwijfeld enkele foto’s 
delen.

 Financieel
De corona-crisis heeft uiteraard ook een negatieve invloed op de financiën van 
onze vereniging: geen kantineomzet, minder sponsorinkomsten. In overleg 
hebben we zo goed mogelijk gekeken naar mogelijke besparingen op de kosten 
en naar de steunmaatregelen van de overheid.

Op de ledenvergadering zal de jaarrekening gepresenteerd worden. In de vorige 
clubbladen schreven we dat we ons nog geen zorgen maken over de financiële 
toekomst. Dat kunnen we nu nog steeds schrijven.

Dat we het financieel voorlopig redden komt zeker ook door dat bijna alle leden 
hun contributie volgens afspraak blijven betalen en omdat onze sponsoren ons 
niet in de steek laten. Voor een vereniging als de onze is dat van levensbelang.

 Steun onze sponsoren!
Onze sponsoren laten ons niet in de steek! Laten wij ook onze sponsoren niet in 
de steek laten. De vele ondernemers uit Elst en omgeving die ons steunen met 
reclameborden, advertenties in dit clubblad en op andere wijzen, verdienen de 
steun van ons, de leden van de vereniging!

Het bestuur,

Martin de Goey (voorzitter)
Pascalle Overmeen (secretaris)
Jurroen Cluitmans (penningmeester en vice-voorzitter)

8



9

CORONA
PROTOCOL 

m.i.v. 15 december 2020

In verband met de aangescherpte maatregelen 
in verband met Covid-19, zijn we helaas weer 

 genoodzaakt om onze protocollen aan te passen.

Algemeen

 Was vaak uw handen;
 Hoest en nies in uw elleboog;
 Houd 1,5 meter afstand van anderen;
 Ga niet naar drukke plekken;
 Draag een mondkapje in publieke binnenruimtes;
 Klachten? Blijf thuis en laat u testen.

Clubgebouw

1. Kantine, kleedkamers en clubgebouw blijven gesloten;
2. Toiletbezoek is dus niet mogelijk tijdens trainingen.

Trainingen jeugd

1. Van 17 december tot en met 11 januari is er winterstop;
2.  Tijdens jeugdtrainingen voor 17 december en na 11 januari hoeven 

jeugdspelers geen 1,5 meter afstand te houden;
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3.  Jeugdspelers houden wel 1,5 meter afstand ten opzichte van trainers;
4.  Trainers houden ook 1,5 meter afstand ten opzichte van elkaar;
5.  Niet meer dan 2 personen tegelijkertijd in het ballenhok, met 1,5 meter 

afstand;
6.  Na afloop van de trainingen, zijn er niet meer dan twee jeugdspelers bij 

elkaar;
7. Er is geen publiek bij trainingen;
8.  Jeugspelers komen zo veel mogelijk op eigen gelegenheid naar de 

trainingen;
9.  Ouders die kinderen brengen of halen met de auto, blijven in de auto;
10.  Ouders die kinderen brengen of halen met de fiets, blijven op 1,5 meter 

afstand van elkaar. 

Trainingen senioren

1. Er wordt getraind in vaste tweetallen;
2. Spelers houden 1,5 meter afstand van elkaar;
3. Verschillende tweetallen houden ruim afstand van elkaar;
4.  Trainers houden 1,5 meter afstand van elkaar en van de spelers;
5.  Niet meer dan 2 personen tegelijkertijd in het ballenhok, met 1,5 meter 

afstand;
6. Er is geen publiek bij trainingen.

Het bestuur
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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



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 bezighoudt en hoe hun Elistha hart klopt. 

In de vorige editie waren Max Poelman en Lars Stevens aan het woord. Zij 
gaven destijds het stokje door aan Maurice de Busschere

EVEN 
VOORSTELLEN...

12



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

Mijn naam is Maurice De Busschere, 32 jaar, afgestudeerd in HBO digitale 
communicatie en ik ben sinds 2013 werkzaam als webdeveloper binnen mijn eigen 
bedrijf MediaMaus “web ontwikkeling op maat”. Verder ben ik single, ik heb 
helaas geen kinderen, maar ik ben wel een trotse oom van mijn nichtje en neefje. 
Naast het voetballen heb ik als hobby’s online gamen, een biertje pakken met 
vrienden, creatief bezig zijn, lezen en nieuwe technieken/gadgets uitproberen. 

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

Dat is al een hele tijd geleden, ik ben denk ik op 10 jarige leeftijd gaan voetballen 
in destijds de E2. Volgens mij ben ik via kennissen bij Elistha terecht gekomen, 
nadat ik al een aantal sporten had geprobeerd. Van mijn 10e tot ongeveer mijn 
20e heb ik bij Elistha in verschillende elftallen gespeeld. Vervolgens was ik een 
aantal jaren gestopt i.v.m. mijn studie en het opzetten van mijn bedrijf. Alleen 
miste ik het voetballen wel heel erg en ben ik alweer een aantal jaren terug in 
verschillende functies binnen de club. Alles bij elkaar genomen denk ik dat ik 
ongeveer 20 jaar lid ben. 

Welke functie(s) heb je tot nu toe vervuld binnen 
Elistha? Welke functie vond je het leukst?

Het is een aardig lijstje, naast speler in verschillende teams ben ik grensrechter, 
scheidsrechter, leider, trainer, oud papier ophaler en begeleider van verschillende 
toernooien/activiteiten binnen de club geweest (en een aantal van die rollen 
vervul ik nog steeds). De leukste functie die ik heb vervuld is trainer zijn en zien dat 
spelers beter worden. 

Wat maakt Elistha een speciale club?

De gemoedelijkheid, de saamhorigheid, de gezelligheid en het echte 
familiegevoel. In goede en slechte tijden staat de club voor je klaar.
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Wat kan er beter binnen onze club?

Ik sluit mij aan bij Max & Lars, de (onderlinge) communicatie, de samenwerking 
tussen teams en de communicatie van verwachtingen van de club/teams richting de 
ouders, laat nog weleens wat te wensen over. Daarnaast kan ik mij redelijk storen 
aan de staat van ons materiaalhok/container. Een laatste puntje is dat wij weinig 

senioren leden hebben, het zou fijn zijn we daar een oplossing voor kunnen vinden.

Wat is er al erg goed voor elkaar binnen Elistha?

De manier waarop Elistha omgaat met de coronapandemie, de organisatie van 
de scheidsrechters, de organisatie van de jeugdteams en het ondernemen van 
activiteiten/feestavondjes (wanneer het weer mag).

Waarom is het belangrijk om vrijwilliger te zijn?

Een vereniging draait op vrijwilligers, daarnaast geeft het jezelf een goed gevoel 
om mensen te helpen en dat je meedraait in de maatschappij. Zonder vrijwilligers 
is het gewoonweg onmogelijk om een club te laten functioneren. Dus ik zou 
zeggen, meld je aan als vrijwilliger, naast dat je de club helpt, doe je veel sociale 
contacten op, geeft het je een goed gevoel en maak je vrienden voor het leven.

Wat is jouw leukste Elistha moment?

Mijn leukste moment bij Elistha, er zijn te veel momenten om op te noemen, maar 
hetgeen wat mij het meeste is bijgebleven is mijn periode in de B1. We zijn destijds 
kampioen geworden en hadden toen echt een goed elftal, met een goede trainer. 
Daarnaast was ik aanvoerder en speelde ik op de voorstopper positie. In het 2e 
jaar van de B1 hebben we meegedaan aan een toernooi bij TOP Oss en zijn we 
helaas in de halve finale gestrand.

Wat is jouw minst leuke Elistha moment?

Mijn minst leuke moment is mijn periode in de D1 en het 1e jaar van de C1. Hoe 
kan ik dit het beste verwoorden… 

Ondanks dat ik altijd 120% geef wanneer ik in het veld sta, heb ik in deze 
periode amper speeltijd gehad. Ik werd op de bank gehouden op basis van mijn 
lichaamsbouw en fysieke gesteldheid. Dit zorgde voor veel negatieve emotie, 
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onzekerheid, teleurstelling en ik heb het de verantwoordelijke trainer & leider ook 
nooit vergeven.

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

Het meeste erger ik mij aan mensen die langs de lijn staan en het allemaal beter 
weten. Als je het zo goed weet, waarom vervul je zelf dan geen rol als vrijwilliger? 
Je staat langs de lijn om de kinderen aan te moedigen, laat het coachen aan de 
trainers over en het fluiten aan de scheidsrechter. Neem daarnaast je frustraties 
in het dagelijkse leven niet mee naar het voetbalveld, wanneer je bij de kinderen 
aan het kijken bent. Een partijdige scheidsrechter blijft natuurlijk ook altijd een 
hekelpuntje. 

Ik heb veel respect voor iedereen die de club een warm hart toedraagt en zijn 
steentje bijdraagt zodat de club kan functioneren. Het blijft mooi om hier ook 
waardering voor te krijgen en dat je de club op verschillende vlakken ziet groeien.

Wil je nog iets kwijt?

Ik ben trots om mijn steentje bij te dragen aan Elistha en ik hoop dat we als club 
nog een mooie & lange toekomst tegemoet gaat. Ik roep mensen op om zich aan te 
melden als vrijwilliger. Daarnaast zou het superleuk zijn als we meer seniorenteams 
kunnen hebben binnen de club. Dus mocht je zin hebben om gezellig een balletje 
te komen trappen (als de pandemie het toelaat), kom dan op vrijdagavond om 
20.30 uur naar de club en kijk hoe het je bevalt. Ik heb het gevoel dat we als club 
goed bezig zijn en laten we deze trend vooral zo doorzetten! 

Tot slot. Aan wie geven we het stokje door?

Ik geef het stokje door aan onze zaterdag-crew Jasmina van Ooijen & 
Jacquelien Burgers.
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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/scelistha/
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Het is nu ook mogelijk een mooi clubsetje van Elistha te 
bestellen. Het setje bestaat uit:

Een blauwe shirt, witte broek, blauwe kousen, een trainings
jack zwart met oranje nek en  zwarte 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/scelistha/setscelistha

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      

Rijksweg Noord • 6661KA ELST
Restaurant: 0481 - 372082

Pizza service: 0481 - 377307



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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KLEEDKAMERS 
OPGEKNAPT

Tijdens de gedwongen sluiting van onze accommodatie is onze 
 facilitaire zaken flink aan de gang gegaan in het gebouw.  Allerlei 
kleine gebreken werden opgelost, alle vloeren werden spic en span 
gepoetst, maar de grootste klus is en was toch het opnieuw  schilderen 
van de muren van de kleedkamers.

Dit was nodig, vooral omdat dit in het kader van onderhoud nodig 
was, maar helaas ook omdat het steeds vaker voorkomt dat de  muren 
beklad worden met allerlei teksten, die niet bepaald netjes zijn, maar 
ook met zodanige middelen dat ze niet te verwijderen zijn. Dit hoort 
blijkbaar bij de huidige tijd.

De start
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De mannen aan de slag

Alle muren moesten tweemaal geschilderd worden en dus een flinke 
klus. Maar het resultaat mag er zijn.

Mannen bedankt!
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ALS JE DIER JE LIEF IS
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Het is al lang gebruikelijk dat tijdens de zomer- en 
winterpauze onze facilitaire commissie zorgt dat het 
gebouw er weer schoon en mooi uitziet.

Nu in coronatijd worden de kleedkamers up to
date gehouden. Daarbij hoort ook het schoonmaken. 

Hierbij wordt al jaren gebruik gemaakt van een 
schrobapparaat.  Deze wordt altijd gratis beschikbaar 
gesteld door Hendriks Cleaning.

Ook heeft John Hendriks enige tijd geleden een nat-en-
droogstofzuiger geschonken aan de vereniging.

John en Rianne bedankt!

http://www.hendrikscleaning.nl/

JOHN HENDRIKS 
BEDANKT!





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@scelistha.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



Elistha traint door 
tijdens maatregelen

Sinds de maatregelen van 13 oktober 2020 mochten de trainingen van de 
jeugd doorgaan. Wedstrijden waren niet te gestaan, maar bij ons werden 
wel ondelinge toernooien gespeeld. Senioren mochten trainen, maar onder 
strikte voorwaarden: kleine groepjes, geen duels. Lang niet alle clubs 
trainden door, maar bij Elistha gebeurde dat wel.

Begin november werd daar in de Gelderlander aandacht aan besteed en 
hierbij het aangepaste stukje uit de krant.
 

Goedgemutst meldt trainer Johan Hendriks zich iets na half acht 's avonds op 
het sportpark van de Elster zaterdagvierdeklasser Elistha. Diep weggedoken 
onder een grote capuchon is hij donderdagavond klaar voor de training in de 
stromende regen. De coronamaatregelen houden Elistha niet tegen. Maar 
het is behelpen met de regels, zegt de trainer.

“We mogen trainen in groepjes van maximaal vier spelers, die onderling 
anderhalve afstand moeten houden. Dat betekent: geen positiespellen en 
geen partijvormen", zegt Johan Hendriks. “Dan kan er weinig maar het is 
íets. Zo blijven we fit en kunnen we elkaar toch blijven zien. Dat is beide 
belangrijk in coronatijd."

De opkomst is met veertien van de achttien Elster selectiespelers prima op 
de trieste herfstavond. 
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We hebben drie geblesseerden en één jongen geeft de voorkeur aan stage 
deze weken, nu we toch geen wedstrijden spelen. Dat snap ik wel. Zolang 
we dit soort aantallen houden, gaan we lekker door met trainen. Ook al is het 
behelpen."

Johan Hendriks wijst naar een oud ballenhok naast het veld, waar tussen 
een schep, een hark en een stapel oude emmers de tassen van de spelers 
staan.

De kleedkamers moeten dicht blijven dus de spelers zetten hier hun spullen 
maar neer. Anders worden die tassen zeiknat. Die jongens mogen zich niet 
op de club even omkleden, terwijl ze hier tweehonderd meter verderop met 
25 vrouwen bij elkaar in één ruimte staan te sporten in de sportschool. Ik 
kwam er net nog langs. Eigenlijk is het van de zotte."

Volgens verdediger Danny Versteege (31) ontstaan vooral ná de training 
de problemen. “Dan moet je met je natte kleren nahijgend de auto in. Dan 
beslaan je ruiten meteen." Johan Hendriks lacht en heeft de oplossing klaar 
voor Versteege. “Ramen los en met je kop naar buiten rijden, Danny."

In drie groepjes van vier spelers rouleert de Elster selectie vervolgens op 
de training tussen drie verschillende oefeningen. Eén ervan is een pass 
en trapvorm tussen drie gele poppen door, de twee andere eindigen met 
afwerken op één van de twee Elisthakeepers. In elke opdracht zit een 
competitieelement; verliezers moeten opdrukken. “Als ik de jongens alleen 
maar rondjes laat lopen, komen ze niet meer", verklaart Johan. “We werken 
nu niet toe naar een wedstrijd op zaterdag, dus dan moeten de oefeningen 
wel leuk zijn. En afwisselend. Maar meer dan pass en trapvormen en 
afwerken kun je toch niet doen."

Wanneer (en of) de competitie wordt hervat is voorlopig volstrekt onduidelijk. 
Elisthaspeler Danny Versteege komt na de training zeiknat van de regen bij 
het ballenhok om zijn schoenenwissel. “Ik denk dat we vóór de winterstop 
geen wedstrijd meer spelen. Deze trainingen zijn dus echt voor de lol. Dat we 
zo weinig afmeldingen hebben, zegt wat over de motivatie."

En weg is hij. Het vaste spelletje kaarten met een biertje in de kantine zit 
er niet in deze weken. Bij zijn auto aangekomen komt Danny Versteege 
erachter dat hij geen droge sokken bij zich heeft. Hoofdschuddend drukt hij 
zijn natte voeten in zijn droge schoenen. “We maken er maar het beste van."
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 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  : 0481371849
Postadres   : SC Elistha, Postbus 111, 6660 AC Elst
Email   : secretariaat@scelistha.nl

CONTACTPERSONEN BIJ ELISTHA

I.v.m. privacywetgeving worden alleen de algemene 
 mailadressen weergegeven

Dagelijks Bestuur  :  secretariaat@scelistha.nl
Penningmeester  : penningmeester@scelistha.nl
Jeugdvoorzitter  : jeugdvoorzitter@scelisth.nl
Jeugd coördinator : jeugdapc@scelistha.nl
Technische    
commissie jeugd  : jeugdtc@scelistha.nl
PR commissie  : pr@scelistha.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 112002 € 198,50 + pasfoto
JO17   geboren na 112004 € 172,50 + pasfoto
JO15M015  geboren na 112006 € 155,00 + pasfoto
JO13M013  geboren na 112008 € 145,00 + pasfoto 
JO11   geboren na 112010 € 136,00  + pasfoto indien 10 jaar of ouder
JO9   geboren na 112012 € 112,50
JO7   geboren na 112014 €   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://scelistha.voetbalassist.nl/181/lidworden/

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

NL80 ABNA 0515729302

SLUITINGSDATUM KOPIJ:
15 FEBRUARI 2021

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, SlijkEwijk  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 hotelcaférestaurant  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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