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BESTE SPORTVRIEND(INN)EN,

In dit tweede clubblad van het seizoen 
2021-2022, wil ik beginnen met het 
bedanken van Wim Hendriks. Wim heeft 
jarenlang de hoofdredactie van het 
clubblad verzorgd. Met ingang van dit 
nummer heeft Wim het stokje aan mij 
overgedragen. Ik hoop dat ik het werk van 
Wim op een goede wijze kan voortzetten. 
Gelukkig blijft Wim een aantal andere 
vrijwilligerstaken als lid van de pr-commissie 
vervullen. En ook zal Wim geregeld 
bijdragen aan het clubblad blijven leveren.

Maar er zijn meer wijzigingen. Jarenlang 
verzorgde Martin Jansen van der Laak op 
zijn geheel eigen wijze de verslagen van 
de wedstrijden van Elistha 1. Deze 
verslagen zullen we moeten missen vanaf 
deze jaargang. Evenals Wim blijft ook 
Martin actief binnen de pr-commissie. 
Martin, namens alle lezers, van harte 
bedankt voor je inzet voor het clubblad.

Wat gelukkig weer ouderwets is, is het 
voetbal. Op zaterdag kan weer lekker 
gespeeld worden en de kantine is weer 
open. Weliswaar met een gedeelte waar 

je alleen mag zitten met een 
coronatoegangsbewijs, maar er kan weer 
koffie - en later op de zaterdag  
bier - gedronken worden. Hulde overigens 
voor de kantinecommissie die op een 
uitstekende wijze invulling geeft aan de 
coronavoorschriften. Of we het er nu mee 
eens zijn of niet, we hebben er mee te 
leven en het is goed om te zien dat Elistha 
haar verantwoordelijkheid neemt.

En nu het voetbal weer gestart is, zet een 
mooie trend die enkele jaren geleden 
gestart is, door. Steeds meer jeugdspelers 
maken hun debuut voor Elistha 1. Sommigen 
alleen nog in één of enkele 
oefenwedstrijden, maar anderen ook al als 
basisspeler in de competitie. Het is mooi om 
te zien hoe de eigen jeugd, spelers die 
vaak al in de kabouters begonnen zijn met 
voetballen in oranje, doorstromen richting 
het eerste.

Ik wens jullie veel leesplezier.

JURROEN CLUITMANS



ADVIES
CREATIE
REALISATIE

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

Als creatief bureau geven we 
vorm aan zaken, online en of�line. 

WWW.YOURDENTITY.NL
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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

www.heezenjansen.nl

Ik kom met een mobiele zaag op
de bouw of bij particulieren thuis. 
• Waar ik kom zagen kunnen de metselaars vooruit.
• Ik zaag alles netjes op maat. 
• Of het nu afkorten is of strippen, het is geen probleem.
• Ook op graden zagen of Ytong blokken zagen is mogelijk.

Neem contact op voor een afspraak of offerte via
info@hendrikssteenzagen.nl of bel naar 06 46077161

www.hendrikssteenzagen.nl
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Vanuit het 
dagelijks bestuur

Op het moment van schrijven hebben we allemaal onze vakantie alweer een 
aantal weken achter ons gelaten en zijn we inmiddels alweer volop aan het trainen 
en wedstrijden aan het spelen. En wat doet het ons goed dat we iedereen weer 
op en langs het veld mogen begroeten zonder al teveel corona maatregelen. 
Onze jeugd en senioren kunnen weer heerlijk een balletje trappen en al onze 
vrijwilligers zijn enthousiast dat we eindelijk weer kunnen doen waar we goed in 
zijn, een kleine club groot maken! We hopen natuurlijk dat dit zo kan blijven en 
dat we er een fantastisch seizoen van kunnen maken. 

Elistha bestaat 95 jaar:
Natuurlijk is dit een bijzondere gelegenheid waar we bij stil willen staan. Echter 
door nog een aantal corona maatregelen kunnen we dit nog niet helemaal vieren 
zoals we zouden willen en daarom is er dan ook voor gekozen om het feest uit te 
stellen na het einde van het seizoen! In een hele kleine vorm is er op 2 oktober al 
wel bij stil gestaan onder het genot van een drankje en een hapje en ook al was 
het nog niet zo groots, toch was het fijn dat ook dit inmiddels alweer mogelijk was. 

Samenwerkingsverband met Vitesse:
Vol trots kunnen we u mededelen dat we een fantastisch samenwerkingsverband zijn 
aangegaan met Vitesse. Dit samenwerkingsverband zal een aantal mooie zaken 
opleveren voor ons als club, daarbij denkend aan opleidingsavonden voor onze 
trainers, kortere lijnen met scouts en mooie aanbiedingen om bepaalde wedstrijden 
bij te kunnen wonen. 

Nieuwe garageboxen:
In het kader van het vitale sportpark en de daarbij behorende mooie uitstraling 
rondom de velden gaan wij na een gesprek met de wethouder nieuwe garageboxen 
krijgen. De oude containers zullen dus hopelijk zo snel mogelijk gaan verdwijnen 
en dan kunnen we de nieuwe garageboxen in gebruik gaan nemen  als ze 
geplaatst zijn. 
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Bouw terrasoverkapping:
Wij kunnen u mededelen dat er een anonieme donatie is gedaan aan Elistha voor 
de bouw van een vaste terras overkapping als verlengstuk van de kantine. We zijn 
hier enorm dankbaar voor!! Ook deze bouw zal zo spoedig mogelijk gerealiseerd 
gaan worden zodat we er straks mooi gebruik van kunnen maken. 

Nieuwe vloer in de kantine:
Op dit moment zijn we druk bezig met het uitzoeken van een nieuwe vloer voor in 
de kantine. We hopen ook dit binnen afzienbare tijd te kunnen gaan realiseren! 

Algemene ledenvergadering:
Vrijdag 26 november 2021 om 20.00u zal de algemene ledenvergadering plaats 
vinden in de kantine van ons clubgebouw.
Verderop in dit clubblad vindt u de officiële uitnodiging hiervoor en deze zult u ook 
nog per mail ontvangen.
 
Namens het bestuur:

Martin de Goey - voorzitter
Mark Terlouw - jeugdvoorzitter 
Pascalle Overeem - secretatis 



9

Eindelijk was het dan zover. In de  
wedstrijd uit tegen Ewijk op 16 oktober 
kon en mocht Jesper met 19/1 weer 
zijn eerste speelminuten maken. Trainen 
ging al aardig maar nu heeft hij ook 
groen licht gekregen van de artsen om 
wedstrijden weer op te gaan pakken. 
Na 2 jaar geknokt te hebben is hij op 
de weg terug. 
Jesper zou een week eerder al op het 
veld hebben gestaan maar helaas is 
deze wedstrijd toen afgelast. De mooie 
plannen van het team moesten nog even 
worden uitgesteld.

Vooraf aan de wedstrijd in Ewijk kreeg 
hij een video van hoofdtrainer Johan. Na 
een half uur speeltijd mocht het het veld 
in. Er werd met de tegenstander een 
erehaag gevormd en ook was er een 

prachtig  spandoek gemaakt. 
Afgesproken was 15 minuten spelen. 
Waar Jesper graag weer een hele of 
halve wedstrijd had willen spelen, bleken 
deze 15 minuten voor nu lang genoeg. 
Maar hij heeft genoten van zijn eerste 
speelminuten. 
Ook hebben wij als familie erg genoten 
van wat zijn team had georganiseerd op 
deze speciale dag. Dank daarvoor.

Tot slot willen wij iedereen bedanken 
die ons en vooral Jesper tot steun zijn 
geweest, en nog steeds steunen.

groeten,

EDWIN, NICOLE, 
LIZAN EN JESPER

BESTE SPORTVRIEND(INN)EN,

INGEZONDEN BRIEF
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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



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/

11



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
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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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Het eerste blok van 6x wedstrijden 
voor onze jongste jeugd zit er alweer 
op!  Bekerwedstrijden zijn gespeeld 
en  competities zijn gestart. De bal rolt 
gelukkig weer, met publiek. Nu onze 
 jeugdcommissie staat inclusief een nieuwe 
jeugdvoorzitter zijn ook wij  begonnen met 
het uitvoeren van onze  plannen.

Het realiseren en uitvoeren van al onze 
plannen blijkt een lastige taak. Tijd 
is  meestal onze grootste vijand. Met 
het  aantal mensen binnen de jeugd 
 (technische)  commissie en de hoeveelheid 
 plannen is het een hele uitdaging om 
 alles voor elkaar te krijgen. De meeste 
van ons staan namelijk ook gewoon nog 
als  trainer van één of meerdere teams 
elke week op het veld.
Het houden van ouderavonden voor 
al onze jeugdteams blijkt een van de 
 moeilijkste te organiseren activiteiten. 
Daar waar het echt nodig was hebben 
we ze gehouden, maar voor het over-
grote deel staan deze nog open. De 
meeste van jullie weten waarschijnlijk 
wel wat er  allemaal van jullie  kinderen 
verwacht wordt en wat je  eventueel zelf 
als ouder(s) kunt bijdragen aan onze 

club. Voor  iedereen die hier nog wat 
meer over wil weten? Laat het ons  weten 
en we  informeren jullie hier graag over. 
We  hebben  verschillende materialen en 
 documenten hiervoor beschikbaar. 
De uitvoer gaat dus soms minder snel 
als verwacht en soms dus helemaal 
niet! Toch hebben we wel al een aantal 
 zaken  opgestart en afgerond. Daarnaast 
 hebben we de afgelopen  periode ook 
weer aardig wat één-tweetjes gemaakt;

De JTC stond aan de basis van onze 
 samenwerking met Vitesse. 
Een  samenwerking waar veel  voordelen 
aan zitten en waar wij als club en 
 jeugdkader veel ervaringen kunnen 
 opdoen om onze trainingsprogramma’s 
beter te maken.
SC-Elistha maatschappelijk verantwoord. 
Wij helpen jeugd zoveel mogelijk. 
 Samen met een aantal leden hebben we 
 diverse stageplaatsen ingevuld binnen 
onze club. Sjors, Nathan, Niek En Ilse 
zijn bij  verschillende teams als stagiaire 
aan de slag gegaan. De laatste plaatsen 
 worden op korte termijn ingevuld. Een 
mooie  samenwerking waarvan iedereen 
profijt heeft.

Eén-tweetje 
 Jeugd Technische Commissie
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Gert van Haaren, is gestart met de 
 opleiding Hoofd Opleidingen C. Een 
 opleiding van de KNVB die een mooie 
aanvulling zal zijn op al het werk dat 
Gert al uitvoert voor het JTC. Samen met 
enkele andere leden die als 
 praktijkbegeleider een rol hebben, 
wordt er  gewerkt aan een mooi 
 programma, dat uiteindelijk onze club 
en jeugd weer ten goede komt.
Gert zal in een volgende uitgave hier 
wat meer inhoudelijk op in gaan.

Voor onze mini’s hebben we Dana en 
Ilse (2x meiden uit ons JO16-1  elftal) 
 bereid gevonden om de training op 
woensdag voor hun rekening te  nemen. 
De zaterdag invulling is nog niet 
 helemaal rond, maar hier hopen we 
op korte termijn ook een oplossing 
voor te  hebben.
De plannen voor extra techniektrainingen 
zijn alweer in uitvoer. De gesprekken met 
Elistha leden zijn gestart.
Verder heeft onze jeugdvoorzitter Mark 
Terlouw ons mooie  Voetvolleybal netten 
 gesponseerd om te kunnen  gebruiken 
 tijdens de training. Ook een heus 
 Voetvolley toernooi staat nog in de 
 plannen. Meer info hierover volgt zsm.
Zo zie je maar, er gebeurt genoeg……..

Als je nu toch het idee hebt dat 
 afspraken die met jou gemaakt zijn even 
stil liggen of je hoort niets meer? Schiet 
een van ons dan even aan. Samen 
 kijken we dan wat er aan de hand 
is? En hoe we dit zo snel mogelijk op 
kunnen lossen.
Wij hebben gezien alles wat er nog 
op de agenda staat besloten om 
 prioriteiten aan te brengen in het werk. 
Dus  sommige zaken krijgen voorrang op 
andere. Wij hopen hier op een beetje 
begrip van jullie kant.

Deze bijeenkomst(en) staan voor dit sei-
zoen nog op de agenda;

WINTERSTOP TRAINERSBIJEENKOMST, 
WOENSDAG 24-11-2021, TIJD 19:30 
UUR.
 
Tot het volgende eén-tweetje.

Namens de JTC vertegenwoordigd door 
Mark Terlouw, Jeroen Pothof, Sebastiaan 
van Eijk, Max Poelman, Robert Meeuwsen 
en Gert van Haaren we zien we elkaar 
weer op en langs de velden.

SPORTIEVE GROET JTC
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ALS JE DIER JE LIEF IS
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Raadpleeg voor alle zekerheid regelmatig:

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

PROGRAMMA ELISTHA 1
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DEBUTANTEN UIT 
EIGEN JEUGD

Elders in dit clubblad staat een foto van de 
E2 uit het seizoen 2013. Jongetjes die toen 
kampioen werden in de pupillen, en nu nog 
jeugdspelers zijn. En toch hebben twee van 
hen al hun debuut gemaakt in Elistha 1.

De opmars van de eigen jeugd begon 
enkele jaren geleden. Jongens die op 17 of 
18-jarige leeftijd doorschoven naar het 
eerste. Jongens die vaak vanaf hun vierde of 
vijfde al bij Elistha voetbalden. Een 
verjonging met eigen jeugdleden die ook 
vorig seizoen en dit seizoen is doorgezet.

In de paar weken die het voetbalseizoen 
2020-2021 duurde, debuteerden Cane van 
Raaij en Bram Hendriks al in Elistha 1. Ook 
Dennis van Ooijen maakte zijn eerste 
speelminuten. Toen we eindelijk weer 
konden voetballen, maakten in juli Mila 
Hendriks en Kay van Drempt hun debuut.

In augustus debuteerden Pablo Eeftink en 
Ayte Cluitmans tegen AAC. 

Twee dagen later was het debuut van Sem 
Gerrits en Jord Cluitmans.
In september maakten Daniël Buil en Silvio 
van Winssen hun eerste minuten. Silvio was 
met zijn 15 jaar de jongste debutant, iets 
wat in oktober nog een mooi stuk opleverde 
in De Gelderlander. Tot slot maakten ook 
Nick Cornelisse, Timo van Baal en Nathan 
Usmany hun eerste speelminuten.

Voor sommige jongens was het mooi om 
even te ruiken aan het eerste. Zij zullen dit 
jaar vooral nog ervaring opdoen in de 
JO19-1. Anderen hebben al menige 
basisplaats in de benen, en lijken uit te 
groeien tot vaste krachten.

Het is in elk geval prachtig om te zien dat 
Elistha 1 bestaat uit jongens die van kleins 
af aan in oranje gevoetbald hebben.

 
JURROEN CLUITMANS





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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ANDERE TIJDEN
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Hierbij een foto van ons eerste elftal in de jaren veertig.

ELISTHA 1 IN DE JAREN VEERTIG

Onderste rij gehurkt v.l.n.r. : Cees v.d. Linden, Jac. van Burk, 
Gerrit Jansen, Grad Straatman 

Bovenste rij staand v.l.n.r. : Wim Hendriks, Derk Doezejager, 
Nol Kapel, Fons v. d Wedde, Roel van Holten, Henk Huibers, 

Ger Spies



ANDERE TIJDEN
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In 1990 werd het tweede elftal kampioen.
Daarna slaagde ons tweede elftal, na het spelen van promotiewedstrijden, er 

voor het eerst in de geschiedenis te promoveren naar de K.N.V.B.

ELISTHA 2 KAMPIOEN IN 1990

Elistha 2 kampioen in seizoen 1989/1990

Staand v.l.n.r. : Theo Leenders (trainer), Frank Salakory, 
Johan Hendriks, Edwin Tap, Hans Tap, Daan Salakory, Stefan Spaan, 

Wilco van Niekerk, Tim Zijlstra, Ferry Leiwakabessy (hoofdtrainer), 
Piet Versteeg (leider).

Zittend v.l.n.r.: Henk Polman (leider), Gijs de Bijl, Jos Goldsmid, 
Wim van Ingen, Rien Peperkamp, Cor Tap, Toine Sieben en 

Cobus Dulos (grensrechter).



ANDERE TIJDEN

ELISTHA E2 NAJAARSKAMPIOEN IN 2013
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E2 kampioen 2013/2014, met burgemeester van Asseldonk.

V.l.n.r.: Tomas Willemsen, Milan van der Well, Nathan Usmany, 
Tijs Martens, Wino Gerritsen, Ayte Cluitmans, Mila Hendriks, 

Jedidja Polaseke en Jesper Jansen.



ANDERE TIJDEN

25

ELISTHA F1 NAJAARSKAMPIOEN IN 2013

De F1 met de volgende spelers:

Boven v.l.n.r.: Bjarne Spithoven, Daan Jonker, Tygo Peters, 
Mauro Poelman, Reno Veenstra. 

Onder v.l.n.r.: Senna Zwartkruis , Bas van de Molen, Pim Jansen, 
Imke Gasseling



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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LEDENVERGADERING

Het bestuur van SC Elistha nodigt u uit 
voor de  algemene ledenvergadering. 
Deze zal plaatsvinden op 
vrijdag 26  november 2021 
om 20.00u 
in de kantine van onze  vereniging.
 
Vanaf 19.30u zullen de bescheiden 
voor de  vergadering ter inzage in de 
kantine liggen. 

MET VRIENDELIJK GROET, 

BESTUUR SC ELISTHA 
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1.   Opening en mededelingen door Martin de Goey.  

2.  Notulen vorige alv vaststellen. Deze bescheiden liggen 
vanaf 19.30u   ter inzage in de kantine. 

3.  Financieel jaarverslag 2020/2021. Deze bescheiden 
liggen vanaf 19.30u ter inzage in de kantine. 

4.   Vaststellen begroting 2021/2022. 
  Deze bescheiden liggen vanaf 19.30u ter inzage in de 

kantine. 

5.   Bestuursverkiezing Dagelijks bestuur:

  Voorzitter - Martin de Goey - herkiesbaar

  Secretaris - Pascalle Overeem - herkiesbaar

  Penningmeester - Jurroen Cluitmans - aftredend en niet 
herkiesbaar

  Jeugdvoorzitter - Mark Terlouw - verkiesbaar 

6.   Ingekomen stukken

7.   Rondvraag (schriftelijke vragen uiterlijk voor 20 november 
2021 mailen naar secretariaat@sc-elistha.nl. 

8.  Sluiting

AGENDA 
ALGEMENE LEDENVERGADERING

VRIJDAG 26 NOVEMBER 2021, 20.00U



 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! 
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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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SEIZOENSSTART 
ELISTHA 1
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MATIGE 
SEIZOENSSTART

De seizoensstart van  Elistha 
1 wordt gekenmerkt door 
wisselende resultaten, maar 
vooral door blessures en 
 afwezigen. Zo denk je dat 
je met twee keepers, Jordi 
en  Stefan, keuze in het doel 
hebt, maar van de eerste 
drie  competitiewedstrijden 

stond de keeper van de 
 JO19-1, Ayte, er twee in de 
goal. Maar ook op  andere 
 plekken stonden jongens 
die voor aanvang van het 
 seizoen er nog van uit 
 gingen vooral in de  JO19-1 
te  spelen in de basis of 
 zaten ze op de bank.
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2 1-
25 september 2021

WEDSTRIJDVERSLAG

  BEUNINGSE BOYS - ELISTHA  

Weliswaar dacht Elistha na ruim 
een  kwartier te kunnen  juichen, 
maar de goal van Angelo werd 
 wegens  buitenspel  afgekeurd. Of 
het  buitenspel was zal  altijd de vraag 
 blijven, maar we weten dat op dit 
 niveau de  meeste  grensrechters 
de vlag  gemakkelijk de lucht in 
 steken. En we weten ook dat de 
 scheidsrechter de eerste paar  keren 
de grensrechter  normaliter volgt. Zo 
ook deze keer. Een paar  minuten 
later liet de  scheidsrechter onze 
 grensrechter, John Hendriks, ook 
niet staan en werd ook bij  Beuningse 
Boys een doelpunt  wegens 
 buitenspel afgekeurd. Elistha speelde 
 slordig,  onrustig en vooral erg slap. 

 Beuningen kreeg de  kansen, en het 
was  eigenlijk  onvoorstelbaar dat bij 
rust de  brilstand nog op het bord 
stond. Na de thee was de eerste 
kans zelfs voor  Elistha, maar de 
 kopbal van Jurre na een  uitstekende 
voorzet van Noa  zeilde naast. Een 
fout van  diezelfde  Jurre leidde 
 vervolgens de 1-0 in.  Vervolgens 
liet Rowan zich  makkelijk  passeren 
op de  achterlijn, en twee  minuten 
later lag de 2-0 in de  touwen. De 
 wedstrijd leek gespeeld, maar  binnen 
3  minuten  maakte  Carlito de 2-1 
en was er weer hoop voor  Elistha. 
 Elistha kreeg kansen, maar  uiteindelijk 
werd er niet meer  gescoord.

In de voorbereiding had  Elistha vaak prima spel  getoond. Maar 
daar was in de  eerste  competitiewedstrijd, uit  tegen  Beuningse 

Boys weinig van terug te zien. 
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ELISTHA - VV ALVERNA
WEDSTRIJDVERSLAG

4 1-
2 oktober 2021

leek te  krijgen.  Jericho wist na 51 
minuten de bal nog prachtig van de 
doellijn te  halen, maar 6 minuten 
 later lag de 2-1 toch achter Ayte. 
Het was overleven voor Elistha, 
tot in de 72e minuut Marciano na 
een prima actie van Angelo de 
3-1  scoorde. De wedstrijd leek 
 gespeeld, bij  Alverna  gingen de 
 kopjes  hangen, zeker  nadat Sem 
enkele minuten later oog bleef 
houden voor zijn  medespelers en 
Angelo  bediende: 4-1.

Voor het publiek was de  wedstrijd 
een genot om te zien. Na 7  minuten 
lag de bal al in het net. Elistha 
bouwde prima op van achteruit, en 
uiteindelijk werd Jurre bereikt. Die 
 bediende  Marciano die prima  binnen 
schoot: 1-0. Jord en Carlito (2x) 
kregen nog kansen op de 2-0, maar 
deze viel pas kort voor rust. Ayte 
stuurde Angelo weg, de verdediging 
stond verkeerd en de 2-0 was een 
feit. Na de thee was het  aanvankelijk 
Alverna dat de wedstrijd in handen 

De wedstrijd tegen Alverna, dat zijn eerste wedstrijd met 7-0 had 
gewonnen, kende een heel ander  gezicht. Ondanks het feit dat 8 

spelers ontbraken, dat de  gemiddelde leeftijd van de basis 19 jaar 
en 2 maanden was (en de bank 18 jaar en 4 maanden)  speelde 
Elistha de ploeg uit Wijchen met bijna alleen maar spelers van 

rond de 30, volledig van de mat.
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SC VALBURG - ELISTHA
WEDSTRIJDVERSLAG

4 2-
9 oktober 2021

Maar daar waar in  oefenwedstrijden  
Valburg een tegenstander is die 
makkelijk te verslaan is, is het in de 
competitie toch net even  anders. 
Waar Valburg iets extra’s lijkt te 
 kunnen brengen, geldt dit voor 
 Elistha zeker niet.

Het begin was dramatisch en 
na een paar minuten stond de 
 thuisclub al op 1-0. Elistha kreeg 
vervolgens  enkele kansen, maar 
kon eigenlijk geen vuist maken. 

De ploeg was geen schim van het 
elftal dat een week eerder Alverna 
met 4-1 het bos in had gestuurd. 
In de  eerste helft liep Valburg 
 gestaag uit naar 4-0,  waarmee de 
wedstrijd bij de thee al  gespeeld 
was. In de  tweede helft wist Elistha 
de  score nog een iets dragelijker 
aanzicht te geven,  uiteindelijk werd 
het 4-2. Maar die  score kan niet 
 verbloemen dat  Elistha in  Valburg 
geen minuut  aanspraak mocht 
 maken op de  punten.

Wedstrijden tegen Valburg  hebben altijd iets bijzonders. Twee 
jaar geleden nog zorgden Elistha-fans voor veel vuurwerk bij 

aanvang van de wedstrijd. Een deel van die jonge fans stond nu 
overigens niet langs het veld, maar stond er in of zat op de bank.
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ELISTHA - KOLPING DYNAMO
WEDSTRIJDVERSLAG

1 5-
16 oktober 2021

De vierde competitiewedstrijd leverde een  kansloze  nederlaag 
op tegen Kolping Dynamo. De Nijmegen  wonnen met 1-5 op de 

Pas.
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OEFENWEDSTRIJDEN 
ELISTHA 1



AAC OLYMPIA - ELISTHA
WEDSTRIJDVERSLAG

2 3-
19 augustus 2021

De eerste periode, er is  gespeeld 
over 3 periodes van 30  minuten, 
had Elistha het  tactisch nog  lastig 
met de  spelwijze van AAC. In 
 balbezit was het al zeer  behoorlijk. 
Grote kansen werden in die 
 periode door geen van beide teams 
 gecreerd.  In de 2e periode een 
snelle gelijkmaker, een pass op 
maat van Rowan en een  prachtige 
gestuurde kopbal van Jurre. Elistha 
nam steeds meer het heft in handen 
en moest alleen nog beducht zijn op  
spaarzame counters.

In het derde gedeelte nam  Elistha 
afstand van de thuisclub, eerst een 
doelpunt van Jurre nadat Ryan 
hem  wegstuurde en aan de  andere 
 zijde  hetzelfde verhaal bij Bram en 
 doelpuntenmaker Angelo. Door 
een slordige laatste fase, met veel 
slechte keuzes in balbezit en veel 
 onzorgvuldige passes, kwam de 
comfortabele voorsprong nog in 
het gedrang. De moeite van het 
 vermelden waard is verder nog het 
 debuut van Pablo Eeftink en Ayte 
Cluitmans.

Sinds lange tijd weer een  oefenwedstrijd, ditmaal in  Horssen. 
Een vroege  achterstand omdat een schotje van richting werd 

verandert, hierdoor was Stefan kansloos.
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4 3-
21 augustus 2021

We begonnen goed met een 
 prachtige vrije trap van  Marciano 
stijf in de kruising. Later in het 
eerste deel, bij een misverstand 
achterin, de 1-1 en met de  eerste 
 pauze een voorsprong van 3-1. 
Dit door een intikker van Tijn op 
 assist van Omid en  eende bal in 
 bezit te houden,  fysiek en qua 
 handelingssnelheid  hebben we 
nog wat  stappen te maken. Heel 
vreemd is dat niet als je bekijkt dat 
we in een deel van de  wedstrijd 
met 7 A spelers  tegelijk op het 
veld stonden. Maar dat is geen 
enkel  excuus maar slechts een 

mooie  constatering, die jongens 
zijn  allemaal in beeld en  gezien 
de  krappe selectie (na het  corona 
jaar zijn er wat mensen  gestopt 
om diverse redenen) zullen de 
meesten dit jaar hun  minuten gaan 
 meepakken. De  tegenstander 
kwam na onnodig  balverlies op het 
 middenveld  terug tot 3-2 en even 
later zelfs op gelijke hoogte na een 
 onnodig weggegeven penalty.
Het slotakkoord was echter weer 
voor onze mannen, een prima 
 dieptepass van Cane die door Ryan 
op waarde werd geschat.  Vandaag 
ook weer 2  debutanten,  Sem 
 Gerrits en Jord Cluitmans.

De 2e oefenwedstrijd van de voorbereiding was er 1  waarin 
de fysiek van de spelers danig op de proef werd gesteld. 

 Zoals in de bespreking  aangegeven, deze  tegenstander was 
 fysiek,  technisch en  conditioneel van een ander kaliber in 

 vergelijking met de wedstrijd van afgelopen donderdag. De 
 handelingssnelheid moet in deze wedstrijden hoog zijn, je moet 
veel energie  hebben en in het spel leggen. Verder is het  handig 
als je de  veldbezetting  regelmatig scant, zodat je weet wanneer 
je een bal krijgt  ingespeeld wat je opties zijn. Voor veel jongens, 

in onze nog steeds zeer jonge groep, een mooie  testcase.

ELISTHA - ASV ZUID ARNHEM
WEDSTRIJDVERSLAG
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SV HARSKAMP - ELISTHA
WEDSTRIJDVERSLAG

3 2-
28 augustus 2021

De start was in ieder geval 
erg  matig, binnen de eerste 7 
 minuten leden we 8 keer  onnodig 
 balverlies. Slordige passes, weinig 
 beweging en een totaal gebrek aan 
 concentratie. Die slechte start zijn 
we  eigenlijk geen enkel  moment 
meer te boven gekomen, de 
 onrust nam alleen maar toe. Ook 
de totaal onverdiende voorsprong, 

na een  afstandschot van Pablo 
bracht geen vertrouwen. De rust 
werd nog met een 1-0 voorsprong 
gehaald maar direct na de thee 
stelde de thuisploeg orde op zaken. 
In de slotfase kregen we nog een 
 cadeautje en daar wist Jurre wel 
raad mee. De  eerste nederlaag van 
het seizoen en voldoende huiswerk 
voor  trainers en spelers.

De waarheid ligt altijd in het  midden, was het een slechte dag 
van ons of een erg  goede dag van de tegenstander. 



40

1 1-
31 augustus 2021

We hebben al vaker  geschreven 
hoe jong de selectie is, om dit 
te  onderstrepen, de  laatste fase 
 speelden we met een  gemiddelde 
leeftijd van 19.09 jaar oud. Van deze 
ploeg mogen er nog 6 spelers in de 
A spelen, mooi voor deze jongens 
om de ervaring nu al op te doen. 
Maar het geeft ook aan hoe krap de 
selectie is waar we mee aan de slag 
moeten als club.
Toch een zeer tevreden  gevoel na 
afloop van de wedstrijd,  vooral in 
de eerste helft lieten we  regelmatig 
zien waartoe we in staat zijn. De 
eerste fase  speelden we  prima 
en via  Marciano kregen we 2 
 kansen, naast en een lob over 
het doel. Daarna een fase  waarin 
 Veluwezoom kansjes kreeg Pablo, 
Sem die goed  doorzette en met 
een klein tikje Noa  wegstuurde, die 

schoot raak in het uiterste hoekje, 
1-0  voorsprong dus.Met deze stand 
gingen we ook rusten, direct na de 
rust een  rommelige fase waarin we 
de bal niet meer in bezit konden 
houden, Ayte hield ons in deze fase 
op de been. Toch kregen we een 
goal om de oren, in de 20ste minuut 
 benutte de spits van  Veluwezoom 
de gegeven  strafschop. Na deze 
gelijkmaker kwam er weer wat meer 
voetbal in de ploeg, we hielden de 
bal in de juiste  ruimtes wat meer in 
bezit en konden zo onder de druk 
 uitkomen. Via een  kopbal van  Jurre 
op de lat en een  schotkans voor 
Ryan waren we nog dicht bij een 
2e goal. Maar die had ook nog aan 
de andere kant kunnen vallen. Als 
team goed hersteld van de slechte 
beurt van jongstleden zaterdag, hier 
kunnen we weer mee door.

Oefenwedstrijd nummer 4 en de  
tegenstander is Veluwezoom, een zondag 4e klasser. Ook hier 

weer een echt eerste elftal waar onze jonge groep het tegen op 
moest nemen. Volwassen kerels en spelend op en soms over 
het randje, zowel fysiek als ook verbaal. Een mooie test om te  

kijken hoe we hier mee omgaan.

ELISTHA - VELUWEZOOM
WEDSTRIJDVERSLAG



KESTEREN - ELISTHA
WEDSTRIJDVERSLAG

4 2-
18 september 2021

Elistha begon sterk, maar 
 halverwege de eerste helft is het  
Kesteren dat op 1-0 komt.  
Hoewel Elistha daarna  slordiger 
wordt aan de bal, is het toch Carlito 
die na 38 minuten de 1-1 aantekent. 
Op slag van rust komt  Kesteren 
echter op 2-1. Ayte kan het schot 
van de  linksback van  Kesteren nog 
keren, maar de bal belandt voor de 
voeten van een andere speler van 
Kesteren die kan scoren.
In de tweede helft begint Elistha 

slordig. Te vaak wordt de lange 
bal gezocht. In de 61e minuut kan 
de rechtsbuiten drie keer op doel 
 schieten, maar stuitte ook drie 
keer op Ayte. Een paar  minuten 
later geeft Max een perfecte bal 
op  Angelo, maar diens  voorzet 
kan door Jamiro niet worden 
 binnengewerkt. Kesteren loopt in 
de 75e en 80e minuut uit naar 4-1. 
Kort voor tijd doet Rowan uit een 
 strafschop nog iets terug.

Het hoogtepunt van de  wedstrijd in  
Kesteren was waarschijnlijk het debuut van Silvio van  Winssen. 
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ELISTHA - VICTORIA AFFERDEN
WEDSTRIJDVERSLAG

3 2-
21 september 2021

Na vijftien minuten wees 
 scheidsrechter Marcel  Veenstra 
voor de  eerste keer naar de 
 middenstip, nadat Jurre een goede 
voorzet van Rowan binnenkopte. 
Vijf  minuten  later is het al 2-0. Noa 
geeft een goede pass op Jurre, die 
op zijn beurt Jamiro bedient. Achter 
het standbeen langs werkt hij de 
2-0 binnen. 

Bij de aftrap gaat het echter 
 meteen mis, en de 2-1 ligt  binnen 
 enkele tellen na de aftrap in 
 denetten. Kort na rust valt de 2-2 
uit een  hoekschop. Na ruim een uur 
is het Mila die met een  afstandsschot 
zijn eerste  doelpunt in Elistha 1 
scoort.  Het meest  bijzondere 
 moment in het restant is het debuut 
van Nick Cornelisse.

De laatste oefenwedstrijd werd winnend afgesloten door  Elisha.
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BEKERWEDSTRIJDEN 
ELISTHA 1
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ELISTA  
SEIZOENSTART

Dieren bleek veel te sterk,  
zodat de winst op 
 Gorssel uitsluitend voor de 
 statistieken was.

Elistha heeft de poulefase 
van de beker niet  overleefd. 
 Omdat EMM zich  terugtrok, 
werden er slechts 2 
 wedstrijden  gespeeld.  
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7 1-
4 september 2021

VV DIEREN - ELISTHA
WEDSTRIJDVERSLAG

Snel, behendig en met een enorm 
loopvermogen, we kwamen al 
snel verdedigend in de  problemen. 
In minuut 4 een counter en de 
 achterstand, niet de start die je 
wenst  natuurlijk. Dan 2 minuten 
later aan de andere kant Angelo 
alleen voor de keeper, die brengt 
redding en 25 seconden later ligt 
de 2-0 in het netje. Toch speelden 
we de  gehele eerste helft in  balbezit 
prima, dit leverde uiteindelijk 3 open 
 kansen voor Angelo op en nog een 
mooie vrije trap van Noa. Alleen heb 
je als ploeg niet altijd de bal, en dan 
moet je het beter doen.  Gezamenlijk 
druk zetten,  verdedigen  begint bij 
de  aanvallers  natuurlijk. Lange bal 
eruit halen en goede  (rug) dekking 
aan de  achterkant. 

Dat was  vandaag niet goed 
 verzorgd. Maar  zoals  aangegeven, 
de  eerste 45  minuten waren 
 zeker in  balbezit  hoopgevend. 
Na rust een heel  ander verhaal, 
 Dieren was wat  slordiger maar wij 
wisten geen  moment een vuist 
te maken. In  balbezit was het 
na rust  onvoldoende, te  weinig 
 beweging en een lage denk en 
 handelingssnelheid, hierdoor 
brachten we elkaar  telkens in de 
 problemen. Ook nu weer  duidelijk 
te zien dat we  conditioneel nog lang 
niet op het gewenste niveau zitten. 
Dit verklaard ook de 3 intikkers die 
Dieren na rust scoorde. Al met al 
een slechte week, niet door het spel 
maar vooral door de vele blessures 
die we  opgelopen hebben. 

Een pak slaag voor ons eerste elftal, dit bij de eerste officiële 
wedstrijd in tijden. Dieren, een zaterdag derde  klasser (uit de 

linkerrij) was duidelijk een maatje te groot.
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WEDSTRIJDVERSLAG

    ELISTHA - VV GORSSEL    

Het verschil met vorige week merkte 
je direct  omdat de  tegenstander ons 
iets meer tijd gaf om te  handelen. 
Je kreeg ook meer  ruimte om te 
 voetballen en in de  omschakeling 
was de  tegenstander minder snel 
en fel als de tegenstander van 
 vorige week. Beide teams  waren 
aan elkaar gewaagd.  Echter 
 fatsoenlijke aanvallen over  meerdere 
schijven van beide teams waren 
schaars. Beide teams moesten 
hebben van de gemaakte  fouten 
van de  verschillende spelers. Elistha 

 probeerde wel van  achteruit op 
te  bouwen en  gebruik te maken 
van  verschillende  lopende  spelers, 
terwijl de  tegenstander het moest 
 hebben van de  ingevingen van de 
 spelverdeler.  De gehele  eerste 
helft bleef  echter rommelig en zeer 
 wisselvallig. Positief is wel dat we 
de intentie bleven  houden om op 
te  bouwen. Zodra  Daniel,  Jurre 
en Marciano veel van  posities 
 veranderden,  beschikten we over 
 verschillende  aanspeelpunten. Ook 
Jord kon regelmatig als  linksback de 

Vandaag de 2e en voor ons de laatste bekerwedstrijd  Elistha 
1 tegen Gorssel 1. Een  tegenstander dat ook  uitkomt in de 4e 
klasse zaterdag.  Door allerlei  blessures konden we  vandaag 

niet beschikken over 10 spelers. Heel vervelend voor de 
 afwezigen, maar mooi om te zien dat Martijn en Danny als 2 

oudgedienden in geval van nood kunnen bijspringen. Daarnaast 
konden we  vandaag een  beroep doen op 2 A spelers (Kay en 

Sem) die  moeiteloos konden aanhaken. 
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4 3-
11 september 2021

vrije ruimte in lopen en  bereikte een 
aantal keren de goal van  Gorssel.  
Na 30  minuten  maakte  Angelo 
de 1-0 na een snelle  counter 
 waarbij Jurre een  uitstekende pass 
 verstuurde. 2  minuten  later schoot 
de  spelverdeler van  Gorrsel de 
bal hard op de lat na een trage 
 handeling en balverlies van Max. 
In minuut 44  verspeelde Jamiro 
helaas de bal en dat  zorgde 
 direct voor de  gelijkmaker. De 
2e helft begon Elistha wel wat 
 georganiseerder te  voetballen. Er 
was meer rust en we konden wat 
vaker en  langer de bal in de ploeg 
 houden en over meerdere  schijven. 

In  minuut 60  scoorde  Angelo 
zijn 2e goal na een assist van 
 Marciano. 1  minuut later was het 
alweer  gelijk na te laat reageren van 
Max op een  dieptebal. In minuut 70 
kwam Elistha weer op   voorsprong 
na een goed  afstandsschot van 
 Danny.  Het werd zelfs 4-2 door 
een  penalty welke door  Angelo 
werd  benut. Deze werd  gegeven 
na een  goede actie van Carlito die 
 alleen  gestopt kon worden  doordat 
hij in het  strafschopgebied aan zijn 
shirtje werd vastgehouden.  Rustig 
uit  voetballen zat er niet in want 2 
minuten later was het alweer 4-3. 
 Uiteindelijk was dit ook de  eindstand. 
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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



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 DECEMBER 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



51

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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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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