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BESTE SPORTVRIEND(INN)EN,

Hierbij het eerste clubblad van het 
seizoen 2021-2022.
Wat voor een seizoen gaat dit 
worden?
Zoals het er nu uit ziet start de 
competitie voor alle teams op bijna 
normale wijze.

De trainingen zijn goed begonnen en 
binnenkort worden de eerste 
bekerwedstrijden gespeeld. Een 
probleem is dat we opnieuw, dus net 
als het vorig seizoen worden 
geplaagd door een engerlingen- en 
kraaien plaag, waardoor we 
voorlopig slechts over een veld 
beschikken. Gelukkig ziet het er niet 
zo ernstig uit als vorig jaar en dus 
hopen we dat het slechts tijdelijk is.

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. 

Maar nu het clubblad.
Er is best weer een redelijke 
hoeveelheid, gevarieerde kopij 
binnengekomen.
Zoals uit de eerste zin al blijkt is dit 
het eerste clubblad van het nieuwe 
seizoen.
Hieruit blijkt dat we gewoon 
doorgaan met ons clubblad.
Vanaf het volgende clubblad is 
Jurroen Cluitmans hoofdredacteur en 
eindverantwoordelijk voor het 
clubblad.

Ik wens hem veel succes met de 
voortzetting van het clubblad, maar 
zal natuurlijk net als anderen mijn 
bijdragen blijven leveren.

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

Tenslotte wens ik ieder een sportief en 
gezond seizoen 2021/2022 toe.

Wim Hendriks

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


ADVIES
CREATIE
REALISATIE

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

Als creatief bureau geven we 
vorm aan zaken, online en offline.
 

WWW.YOURDENTITY.NL
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Vanuit het 
dagelijks bestuur

Het nieuwe seizoen is begonnen. En we hopen natuurlijk allemaal dat dit een min of 
meer normaal seizoen gaat worden. Een seizoen waar elke zaterdag gevoetbald 
wordt, waar we weer de kantine in kunnen en waar publiek bij de wedstrijden 
weer mogelijk is.

Elistha 1
Onder leiding van het trainersduo Johan Hendriks en Andy Sapulette heeft het 
eerste ook de afgelopen zomer doorgetraind. Het team lijkt klaar voor de nieuwe 
competitie. Waar we vorig jaar geen enkele Betuwse tegenstander hadden, zijn 
we dit jaar in elk geval bij onder meer Valburg en SVHA ingedeeld. Toch een paar 
mooie derby’s.

In de voorbereiding heeft een aantal jeugdspelers of spelers die net 18 zijn, het 
debuut gemaakt in Elistha 1. Het is en blijft mooi om te zien dat er een jong team 
staat met vrijwel uitsluitend jongens die op hele jonge leeftijd al in oranje shirt over 
de velden liepen. We wensen Elistha 1 uiteraard veel succes het komende seizoen.

Elistha 2
Ook het komende seizoen zijn er bij de senioren twee tweede elftallen. Zowel op 
de zaterdag als de zondag speelt er een Elistha 2. 

Jeugd
Dankzij een zeer actieve Jeugd Technische Commissie (JTC) en andere vrijwilligers 
zijn er voor de zomervakantie diverse activiteiten voor de jeugdleden georganiseerd. 
Zoals de kampdag, in plaats van het jaarlijkse kamp in Brabant Bos, dat vanwege 
Corona helaas weer niet door kon gaan. Elders in dit blad meer over deze dag.

Het is mooi om te zien hoe ook de jongere jeugd weer actief is. Overigens hopen 
we nog nieuwe jeugdleden te verwelkomen! Dus heb jij een vriendje of vriendinnetje 
dat het leuk lijkt om te voetballen: vertel hem of haar over onze mooie club!

Nieuwe jeugdvoorzitter
We zijn heel blij dat Mark Terlouw besloten heeft om de nieuwe jeugdvoorzitter 
te worden. Mark is al een aantal jaren actief binnen Elistha, onder meer bij de 
organisatie van het jeugdkamp.
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Accommodatie
Ook de accommodatie is weer mooier geworden. De facilitaire commissie heeft, 
naast het noodzakelijke werk waar de mannen zich dagelijks voor inspannen, onder 
meer het Elistha-bord in mooi, nieuw oranje gestoken. 

En met dank aan Marti Gunsing is de verlichting rondom het pand vernieuwd. Nadat 
we een klein jaar geleden binnen al overal LED-verlichting hebben aangelegd, 
is er nu ook LED-verlichting buiten. Op die manier blijven we bijdragen aan het 
verminderen van onze energie-voetafdruk.

Penningmeester gezocht
Elistha is dringend op zoek naar een nieuwe penningmeester. Bij het praktische 
werk, zoals het verrichten van betalingen en het voeren van de boekhouding, zal 
de penningmeester ondersteunt worden door twee oud penningmeesters, die deze 
werkzaamheden voorlopig nog blijven verrichten. De penningmeester zal zich dan 
ook vooral als lid van het Dagelijks Bestuur bezig moeten houden met het (financiële) 
beleid van de vereniging. Heb je belangstelling voor deze functie, meldt dit dan via 
secretariaat@sc-elistha.nl.

Tot slot
Met onze 95 jaar zijn we een mooie club met traditie. Een club waar onze teams 
ook het komende jaar weer de kleuren van oranje-wit-blauw zullen verdedigen. We 
zijn ervan overtuigd dat het een mooi seizoen gaat worden. Een seizoen waarin 
prestaties tellen, maar het allerbelangrijkste is dat onze voetballende leden plezier 
hebben in het spelletje.

Namens het bestuur,

Martin de Goey, voorzitter
Pascalle Overeem, secretaris
Jurroen Cluitmans, penningmeester

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


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

HIER UW ADVERTENTIE?
MAIL DAN NAAR: 
PR@SC-ELISTHA.NL



De nieuwe
jeugdvoorzitter

EVEN VOORSTELLEN:

Mijn naam is Mark Terlouw en sinds 
dit seizoen begonnen als voorzitter 
van de jeugd.

Geboren en getogen in Apeldoorn, 
waarna ik 12 jaar geleden ben 
verhuisd naar Elst. Hier woon ik met 
mijn vrouw Mandy en mijn 3 kinderen 
Bengt, Noa en Storm.

Rechts bovenin zien jullie een foto 
van mij, echter ben ik ondertussen iets 
grijzer .

Hoe ben ik bij Elistha gekomen?

Een aantal jaar geleden ben ik 
begonnen met mijn zoon bij de 
kabouters en heb dit team 
doorgetraind tot de JO10, daarnaast 
heb ik nog een trainerscursus van de 
KNVB mogen volgen binnen de club.

Voetbal je zelf nog?

Nee mijn hobby’s zijn hardlopen en 
vliegen.

Wat wil ik bereiken in deze rol?

Doordat we een kleine club zijn 
moeten we zorgen dat er voldoende 
jeugd is en nog belangrijker dat deze 
ook blijven.

Samen met de JTC zullen we ervoor 
zorgen dat de jeugd er plezier in blijft 
houden, dat er voldoende materiaal 
is om te trainen en communicatie blijft 
natuurlijk altijd cruciaal.

Voor de ouders, die vragen hebben 
omtrent indelingen, algemene vragen 
of ouders, die wellicht wat willen 
betekenen voor de club, kunnen mij 
altijd aanspreken op de club of mailen 
naar jeugdvoorzitter@sc-elistha.nl

Sportieve groet,

Mark Terlouw
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Trainer bij de 
JO12-1 

EVEN VOORSTELLEN:

Hallo clubleden van Elistha , 

Na de zomervakantie van 2020 ben 
ik gestart als trainer bij de JO11-1 van 
Elistha.  Tot nu toe heb ik me nog niet 
voorgesteld aan jullie. Ik ben Bert de 
Wit, 40 jaar en woon nu 14 jaar in 
centrum van Elst, samen met mijn vrouw 
Kim, zoon Niek van 10 en dochter 
Milou van 8 jaar. Ik ben nu dus een 
jaar trainer en ga komend seizoen 
mee met het team naar de JO12-1.

Niek, mijn zoon, is in maart 2020 
lid geworden bij de JO10-1 van 
Elistha. De kleinschaligheid en het 
gemoedelijke van Elistha voelde goed. 
Dat merkte ik ook tijdens het bezoek 
aan de trainingen en wedstrijden waar 
je snel aanspraak hebt en een bakkie 
koffie voor elkaar wordt gehaald.

In de zomer van 2020 ben ik 
gevraagd om het volgende seizoen 
samen met Jeroen Leenders trainer te 
worden van de JO11-1.
Ik dacht leuk en waarom ook niet. 
Ik ging toch al bij iedere training en 
wedstrijd kijken, dan kan ik net zo 
goed in plaats van langs de lijn, voor 
de groep gaan staan.

Zelf heb ik ook altijd gevoetbald. 

Van mijn zesde tot achttiende heb 
ik gevoetbald bij SVHA, de Sport 
Vereniging uit Herveld en Andelst, de 
dorpen waar ik ben opgegroeid. Door 
een knieblessure ben ik gestopt met 
voetballen maar het spel blijft altijd 
trekken.

Het voor de groep staan, is toch 
anders dan dat ik me er van had 
voorgesteld. Ik heb ervaren dat een 
bepaalde aanpak nodig is om 10 
jongens een training lang bij de les 
te houden. Het mooie van voor de 
groep staan is dat je de jongens ziet 
groeien op speltechnisch vlak en als 
team. Helaas konden we dit niet tot 
uiting brengen in de wedstrijden, die 
niet plaatsvonden door de Corona 
situatie. Dat is wel waar je het als team 
uiteindelijk iedere keer naar toe leeft en 
de jongens veel van leren.

Het was mede hierdoor een 
enerverend jaar en komend seizoen 
gaan we er weer een mooi jaar van 
maken! Dit hopelijk met wedstrijden en 
supporters langs de lijn die onze teams 
komen aanmoedigen!

Sportieve Groet,                                

Bert de Wit



11

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/

12

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

€ 79,99 JR  € 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

JR €104,50   89,99
SR €112,50  89,99

13
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sieraden, fashion & more

Dorpsstraat 74, 6661 EN Elst, 0481 37 27 83
Stikke Hezelstraat 51, 6511 JV Nijmegen, 024 322 30 57 
info@jewelzenmore.nl  www.jewelzenmore.nl      

Rijksweg Noord • 6661KA ELST
Restaurant: 0481 - 372082

Pizza service: 0481 - 377307



DRIES EN CO 
VERLENGT CONTRACT 
ALS HOOFDSPONSOR 

DRIES EN CO (het restaurant in Elst waar u kan genieten van 
een heerlijke lunch, borrel of diner) blijft ook de komende drie 

jaren hoofdsponsor van Elistha.

Het aan het einde van het seizoen aflopende contract is voor de komende 
drie seizoenen verlengd.

Op dinsdag 13 juli 2021 werd het contract ondertekend door Theo 
Driessen en voorzitter Martin de Goey. Eigenaar Theo Driessen en Elistha 
zijn zeer content over de prettige samenwerking. Het bestuur is zeer 
verheugd dat het tot verlenging van de overeenkomst is gekomen.

Theo Driessen bedankt!!

DRIES en CO, hét adres voor een heerlijke lunch, een gezellige borrel of 
een fantastisch diner. Betaalbare prijzen, gastvrijheid en kwaliteit op No. 1.

15



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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De zomervakantie loopt langzaam naar het 
einde. Een zomer waarin we nog steeds last 
hebben gehad van het Corona virus. Wij 
hopen dat iedereen toch een fijne vakantie heeft 
gehad. 

Met het eind in zicht, staat er ook weer een 
nieuw voetbalseizoen voor de deur.

Wij als JTC hebben zin in dit nieuwe seizoen. 
Hopelijk een seizoen zonder maatregelen 
vanwege het Corona virus? maar terwijl wij 
dit stuk schrijven zijn er weer veel zorgelijke 
ontwikkelingen. Dus laten we hopen dat we een 
normaal seizoen tegemoet gaan.

Aan het einde van het seizoen zijn we als JTC 
druk bezig geweest met de teamindelingen 
2021/2022, de veldbezettingen en de 
gesprekken met trainers en leiders. Ook zijn we 
betrokken geweest bij de gesprekken met onze 
nieuwe jeugdvoorzitter. Wij zijn blij dat we nu 
weer een complete jeugdorganisatie hebben 
staan die plannen kan gaan maken voor de 
komende jaren.

Met ingang van het nieuwe seizoen gaan 
we starten met het uitvoeren van onze korte 
termijn  doelstellingen en gaan we door met het 
jeugdbeleidsplan voor de langere periode.

Op de trainersbijeenkomst van woensdag 
25 augustus, tijd 19:30 uur  zullen we deze 
doelstellingen verder presenteren.

De eerste 2 woensdagen van september, tijd 
19:30 uur plannen we de ouder(s) gesprekken 
van alle jeugdteams. Hierbij zoomen we 
nogmaals in op het belang van een actieve 
bijdrage van de ouders bij hun kind(eren) bij 
onze club.

Door de vele nieuwe aanmeldingen bij onze 
mini’s zijn we bijna klaar om te starten met onze 
Mini Eredivisie! Met deze jeugdleden gaan 
we een onderlinge competitie starten op de 
zaterdag. De voorbereidingen hiervoor zijn in 
volle gang. We houden jullie op de hoogte. 

De JTC zal vanaf nu iedere clubblad uitgave 
jullie informeren over verschillende jeugd 
gerelateerde zaken.

Om nog beter bereikbaar te zijn publiceren 
we hierbij nogmaals onze mail contact adres 
waarop jullie alle vragen m.b.t. jeugd kunnen 
stellen. 

jeugdtc@sc-elistha.nl 

Tot het volgende Eén-tweetje.

Namens de JTC, vertegenwoordigd door Jeroen 
Pothof, Sebastiaan van Eijk, Max Poelman, 
Robert Meeuwsen en Gert van Haaren, nodigen 
wij iedereen uit om komend seizoen ons weer te 
supporten op en langs de velden.

Sportieve groet, JTC.

Eén-tweetje 
 Jeugd Technische Commissie

mailto:jeugdtc%40sc-elistha.nl?subject=bericht%20aan%20de%20JTC
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TRAININGSSCHEMA 
SEIZOEN 2021-2022

We kunnen voorlopig weer 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.

 Veld 1 v Veld 1 v Veld 1 m Veld 1 a Veld 1 a Veld 2 v Veld 2 v Veld 2 a Veld 2 a

18.15          

18.30 JO12-1 JO10-1 JO9-1 JO16-1 JO16-1     

18.45 JO12-1 JO10-1 JO9-1 JO16-1 JO16-1     

19.00 JO12-1 JO10-1 JO9-1 JO16-1 JO16-1     

19.15 JO12-1 JO10-1 JO9-1 JO16-1 JO16-1     

19.30 JO17-1 JO17-1        

19.45 JO17-1 JO17-1        

20.00 JO17-1 JO17-1        

20.15 JO17-1 JO17-1        

20.30 JO17-1 JO17-1        

20.45 JO17-1 JO17-1        

21.00          

21.15          

21.30          

 Veld 1 v Veld 1 v Veld 1 a Veld 1 a Veld 2 v Veld 2 v Veld 2 a Veld 2 a

18.15         

18.30 JO14-1 JO14-1 JO11-2 JO11-1     

18.45 JO14-1 JO14-1 JO11-2 JO11-1     

19.00 JO14-1 JO14-1 JO11-2 JO11-1     

19.15 JO14-1 JO14-1 JO11-2 JO11-1     

19.30   JO19-1 JO19-1     

19.45 Elistha 1 Elistha 1 JO19-1 JO19-1     

20.00 Elistha 1 Elistha 1 JO19-1 JO19-1     

20.15 Elistha 1 Elistha 1 JO19-1 JO19-1     

20.30 Elistha 1 Elistha 1 JO19-1 JO19-1     

20.45 Elistha 1 Elistha 1 JO19-1 JO19-1     

21.00 Elistha 1 Elistha 1       

21.15 Elistha 1 Elistha 1       

21.30         

MA ANDAG

DINSDAG
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 Veld 1 v Veld 1 v Veld 1 a Veld 1 a Veld 2 v Veld 2 v Veld 2 a Veld 2 a

18.15         

18.30 JO14-1 JO14-1 JO11-2 JO11-1     

18.45 JO14-1 JO14-1 JO11-2 JO11-1     

19.00 JO14-1 JO14-1 JO11-2 JO11-1     

19.15 JO14-1 JO14-1 JO11-2 JO11-1     

19.30   JO19-1 JO19-1     

19.45 Elistha 1 Elistha 1 JO19-1 JO19-1 Zo 2 Zo 2   

20.00 Elistha 1 Elistha 1 JO19-1 JO19-1 Zo 2 Zo 2   

20.15 Elistha 1 Elistha 1 JO19-1 JO19-1 Zo 2 Zo 2   

20.30 Elistha 1 Elistha 1 JO19-1 JO19-1 Zo 2 Zo 2   

20.45 Elistha 1 Elistha 1 JO19-1 JO19-1 Zo 2 Zo 2   

21.00 Elistha 1 Elistha 1       

21.15 Elistha 1 Elistha 1       

21.30         

DONDERDAG

 Veld 1 v Veld 1 v Veld 1 a Veld 1 a Veld 2 v Veld 2 v Veld 2 a Veld 2 a

19.15     

19.30       

19.45 Za 2 Za 2     

20.00 45+ 45+ Za 2 Za 2     

20.15 45+ 45+ Za 2 Za 2     

20.30 45+ 45+ Za 2 Za 2     

20.45 45+ 45+ Za 2 Za 2     

21.00 45+ 45+       

21.15

21.30

VRIJDAG

 Veld 1 v Veld 1 v Veld 1 m Veld 1 a Veld 1 a Veld 2 v Veld 2 v Veld 2 a Veld 2 a

16.00 Mini's Mini's        

17.00          

          

18.30 JO12-1 JO10-1 JO9-1 JO16-1 JO16-1     

18.45 JO12-1 JO10-1 JO9-1 JO16-1 JO16-1     

19.00 JO12-1 JO10-1 JO9-1 JO16-1 JO16-1     

19.15 JO12-1 JO10-1 JO9-1 JO16-1 JO16-1     

19.30 JO17-1 JO17-1        

19.45 JO17-1 JO17-1        

20.00 JO17-1 JO17-1        

20.15 JO17-1 JO17-1        

20.30 JO17-1 JO17-1        

20.45 JO17-1 JO17-1        

21.00          

WOENSDAG
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ALS JE DIER JE LIEF IS
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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:

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

PROGRAMMA ELISTHA 1

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




LANGS HET HOOFDVELD VAN ONZE 
 ACCOMMODATIE STAAT EEN GROOT 

 AANTAL RECLAMEBORDEN.

Wij zijn blij en dankbaar dat een groot aantal sponsoren ons 
op deze wijze ondersteunen. Er is nog plaats voor uitbreiding en 
 hiervoor is er nu een actie gaande.

Het loont nu om actief een bordsponsor te werven. Als je bij de 
PR Commissie een sponsor aanmeldt die intresse heeft in een 
 reclamebord en dit resulteert in een driejarig contract, krijg je een 
VVV bon ter waarde van 50,- euro.

Heb je een sponsor gevonden? Neem contact op!
Mail naar: pr@sc-elistha.nl

SPONSOR 
BORD€N

ACTIE
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NOG GEEN
ADVERTENTIE?

MELD JE NU AAN!

PR@SC-ELISTHA.NL



ANDERE TIJDEN
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Er is mij gevraagd om zo af en toe eens een oude foto te 
plaatsen. Blijkbaar is daar toch behoefte aan, zoals ook vaak 

op sociale media, zoals facebook te zien is.

Elistha B junioren die in 1962 kampioen werden.
Staand v.l.n.r.: Bart Huygen (leider), Dick Vermazen, Gerrit Janssen, Ko Janssen, Wim 

Swaan, Dick Brouwer, Hans Peters van Neijenhof, Richard Kalteren (leider).
Zittend v.l.n.r.: Henk Polman, Jan Nab, Wim Wassink, Dries Hoogakker en Frits Ditmer.

Elistha B kampioen in 1962.

In 1962 werd de B kampioen. Dit B team was een sterk team met leiders die heel intensief met 
het team bezig waren. Een voorbeeld binnen de club.



ANDERE TIJDEN
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Elistha 4 rond 1970
Staand v.l.n.r. : Ben Kempkes, Appie Gerritsen, Jelle Rijndertse, Jan Dunnink, Gert van Veen, 

Leider Piet Willemsen, Toon van Burk.
Zittend v.l.n.r.: Ad Meeuwis, Jaap Bos, Dick Paul, Co Janssen en Joop Meerbeek.

Elistha 4 rond 1970.

Op deze foto ziet u het vierde elftal van Elistha zo rond 1970. Dus ruim 50 jaar geleden. 
De ouderen onder ons zullen een aantal leden herkennen die lang vrijwilligerswerk bij onze 

vereniging hebben gedaan.



ANDERE TIJDEN

Boven v.l.n.r.: Jan van Kleef (25 jaar), Otto Hendriks (40 jaar), Jelle Rijndertse (40 jaar), Jan 
Nab (40 jaar), Wim Hendriks (40 jaar) en Gerrit Hendriks Azn (50 jaar).

Onder v.l.n.r.: Herman Schuijl (50 jaar), Ap Gerritsen (50 jaar), Bep Hendriks (50 jaar) en 
Henk Garretsen (50 jaar).

Helaas niet op deze foto de 50 jarige jubilarissen Chris van Holten, Jan Peters en Gerrit 
Hendriks Wzn.

Huldiging jubilarissen t.g.v. het 70 jarig jubileum in 1996.

In 1996 bestond Elistha 70 jaar.
Dit werd onder andere gevierd met een grote feestavond in het Wapen van Elst.

Tijdens deze feestavond werden ook een aantal jubilarissen gehuldigd.
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ANDERE TIJDEN

Na de kampioenswedstrijd op 22 april 2007.
Staand v.l.n.r.: Johan Hendriks (trainer), Roger Leiwakabessy, Boudewijn Nuij, Majid 

Bozakraft, Johan Verheijen, Dennis vd Ent, Martin de Goey (verzorger), Mark Mocking, 
Achmed Tahiri, Patrick vd Brink, Gerard Dulos en Andy Sapulette (met zoon).

Zittend v.l.n.r.: Arie van Niekerk (grensrechter), Rory Salakory, Dennis Geurts, Sergio Souisa, 
Wesley Toonen, Johan Knipping, Michael Knipping en Remco Hendriks (leider).

Voor: Mike Fischer.

Natuurlijk behoorde een rondrit door Elst en ontvangst door de Wethouders erbij.
Op zaterdag 12 mei vond de officiële viering plaats met een receptie in het Wapen van 

Elst en een feestavond op de Pas.

Elistha 1 kampioen seizoen 2006-2007.

Na een spannend competitieslot werd het eerste elftal op zondag 22 april 2007 
kampioen door thuis met 2-1 te winnen van Kolping Dynamo. Ongeslagen kampioen met een 
record aantal punten van 48 uit 18. Een prestatie om trots op te zijn en daardoor keerde het 

eerste elftal na 10 jaar weer terug in de vierde klasse. Een klasse waar we thuis horen.
De kampioenswedstrijd werd geheel in stijl gespeeld in een prachtige en volledig oranje 

gekleurde entourage.
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Logis Hotel - Restaurant “Het Wapen van Elst”
Dorpsstraat 28  •  6661 EL Elst

Tel.: +31 481 - 37 14 96
info@wapenvanelst.nl  •  www.wapenvanelst.nl

HIER UW ADVERTENTIE?
MAIL DAN NAAR: 
PR@SC-ELISTHA.NL
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Op zaterdag 3 juli 2021 hebben spelers en staf van het eerste elftal, 
na de vriendschappelijke wedstrijd in en tegen Valburg (1-2) afscheid 
genomen van Michael Melsasail en Martijn Schuiling. Zij gaan na dit 

seizoen ons 2e (zondag)elftal versterken. 

Daarnaast nemen we ook afscheid van Neteesh Samoedj (stopt) en 
Danny Versteege (2e). 

Wij danken ze voor hun jarenlange inzet en wensen ze veel succes!

AFSCHEID

Martijn Michael
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Sc Elistha zoekt 
“Oudere jongere” voetballers.

VOETBAL IS VOOR ALLE LEEFTIJDEN
EN WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR JOU!

Ben je minimaal rond de 35 jaar oud en heb je zin om op vrijdagavond 
een lekker partijtje voetbal te spelen? Kom dan naar Sc Elistha om mee te 

doen aan het 7x7-voetbal!

Er wordt in onderling verband gevoetbald, maar ook tegen teams uit de 
regio. Mocht je twijfelen of het iets voor jou is? Wees niet bang en kom 

gewoon een keer vrijblijvend mee doen op de vrijdagavond. 

De training is van 20:00 uur tot +/- 21:30 uur, met aansluitend de 3e helft. 
Naast dat het super gezellig is, is het een lekkere afsluiting van de week 

en blijf je in beweging.

Wij zien je graag aankomende vrijdag!



 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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Elistha jeugdkamp
op 5 juni 2021
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Wat een fantastische dag was dit!! 
Normaal gesproken op jeugdkamp maar dit jaar even iets anders en 

gewoon op ons eigen plekje enorm genieten met onze jeugd!!! 

Iedereen die geholpen heeft enorm bedankt! 
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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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CONTRIBUTIE
CONTRIBUTIE PER 01-07-2021 VOOR HET SEIZOEN 2021-2022

TEAM   BEDRAG  

Senioren   € 215,00  + pasfoto
Senioren 35+  € 115,00  + pasfoto
Senioren 45+  € 115,00
O19/O18 geboren na 1-1-2003 € 198,50  + pasfoto
O17/O16 geboren na 1-1-2005 € 172,50  + pasfoto 
O15/O14 geboren na 1-1-2007 € 155,00  + pasfoto
O13/O12 geboren na 1-1-2009 € 145,00  + pasfoto
O11/O10 geboren na 1-1-2011 € 136,00  + pasfoto
O9/O8 geboren na 1-1-2013 € 112,50
O7 of jonger  geboren na 1-1-2015 € 72,50
Niet voetballend lid  € 55,00

Betalingen t.n.v. SC Elistha op rekening: NL80 ABNA 0515729302

SLUITINGSDATUM KOPIJ:
15 OKTOBER 2021

VERZEKERINGEN

De KNVB heeft voor de leden twee collectieve aanvullende verzekeringen: de collectieve 
ongevallenverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering. Bij ongevallen/incidenten moet altijd eerst de 
‘eigen’ verzekering ingeschakeld worden.
Keert deze gedeeltelijk of wellicht helemaal niet uit, dan kan men de collectieve verzekering van de 
KNVB inschakelen. Hieronder staat een beknopt dekkingsoverzicht van de collectieve ongevallen- en 
aansprakelijkheidsverzekering.

Beknopt dekkingsoverzicht Collectieve Ongevallenverzekering:
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/1438/cov-beknopt-dekkingsoverzicht

Schadeformulier leden en officials voor Collectieve Ongevallenverzekering:
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/1441/cov-schadeformulier

Beknopt dekkingsoverzicht Collectieve Aansprakelijkheidsverzekering:
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/1445/beknopt-dekkingsoverzicht-aansprakelijkheidsverzekering

https://www.knvb.nl/downloads/bestand/1438/cov-beknopt-dekkingsoverzicht
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/1441/cov-schadeformulier
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/1445/beknopt-dekkingsoverzicht-aansprakelijkheidsverzekering 
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ONZE SPONSOREN
2021

CLUBBLAD ADVERTEERDER
AMI KAPPERS kapper     JACCO VAN MARWIJK groente en fruit
CAFÉ IN DEN OMMELANDEN   JEWELZ & MORE
DA VAN OORT drogisterij    JOS KLOMP, metaalbewerking
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
GIJSBERTS, garage      RISTORANTE ROMA pizzeria bistro
HANS WONEN     ROBA Onderhoud- en Montagebedrijf
HCI Bouwcenter     SNELDERS SPORT
HENDRIKS cafetaria en catering   VAN HULZEN cafetaria
HET WAPEN VAN ELST hotel-café-restaurant  VINK HEKWERKEN ELST
ING.BUREAU SELMAN.    YOURDENTITY reclame en ontwerpbureau  

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 REKLAME
TOPSLAGERIJ DE LEEUW

OVERIGE SPONSOREN
AUTOSCHADE ELST (reclamebord in ballenvanger)
ERIC VAN OOIJEN (financiële bijdrage)
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ONZE SPONSOREN 
2021

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 MUYS      JANSEN MAKELAARS 
AUTOBEDRIJF TIP      JOS KLOMP METAALBEWERKING
AUTOSCHADE ELST BV      JUMBO, supermarkt Mc.Leane
AUTOSERVICE LAMPRECHT     LINGE HOTEL ELST
AUTOSTUART ELST      LINOCARE, vloeronderhoud
BANKET BAKKERIJ PAUL JANSSEN    MAKELAARDIJ BRAM HEEZEN en PAUL JANSEN
BRASSERIE BINX op de Hucht, restaurant   MANTEL for fashion and sport
CAFÉ ‘T FORT       MEURS, loodgietersbedrijf
CAFETARIA VAN BURK      MIKO, koffie / lavadrinks
CARWASH CENTER Elst autowassen    NATUURSTEEN- EN TEGELZETBEDRIJF GELDERLAND
CEES VAN WOUDENBERG     NOTARISSEN ELST
CHR. MULLER TOUW BV     OVERBETUWE COLLEGE
COPY & SEND ontwerpen     OMNISIGN, reclame design bureau
CTB Accountants en Belastingadviseurs B.V   OUWERLING OPTICIENS
DE KLOMP, dierenartsen     PIZZA ROMA, italiaanse pizza service
DE VARIABELE NL      RGS GLAS ELST
DE LEEUW, Top slager      RONNIE DUNNINK AUTOSERVICE
DENNED, Beheer en Onderhoud BV    SNAPPERZ, Seafood
DIERENSPECIAALZAAK HET MOLENTJE   SNELDERS SPORT
DRIES EN CO, restaurant     SNS BANK
ETOS ELST       STUCADOORSBEDRIJF GEBR. JANSEN 
EXPERT Elst       UITVAARTVERZORGING CORNELISSEN
FINE FOOD VILLAGE      WIDO BV, kraanbedrijf
HCI Bouwcenter      WITJES, makelaars
HENDRIKS, cafetaria      IJZERHANDEL JANSSEN, gereedschap enz.
HENDRIKS CLEANING      YOURDENTITY, reclame en ontwerpbureau.
HET WAPEN VAN ELST, HCR     ZOLL, Medische apparatuur en Softwareoplossingen

WEDSTRIJDBAL EERSTE ELFTAL SEIZOEN 2021-2022
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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