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BESTE SPORTVRIEND(INN)EN,

Ik herinner me jaren waarin, op de 
vrijdagavond dat Sinterklaas op bezoek 
kwam bij Elistha, de eerste sneeuw 
begon te dwarrelen. Jaren waarin we 
wisten dat de volgende dag niet meer 
gevoetbald zou worden en dat de 
winterstop was ingevallen. Eén van de 
mooiste herinneringen aan zo’n 
Sinterklaasavond was dat de 
toenmalige kabouters (die allen echt 
nog geloofden) aan de goedheiligman 
vroegen: “Sinterklaas, wij willen graag 
dat u alle kunstgrasvelden mee naar 
Spanje neemt.” Kabouters waren het 
toen, waarvan er inmiddels een aantal 
al hun debuut hebben gemaakt in 
Elistha 1, zoals in het vorige clubblad te 
lezen was.

Wat de spelers dit jaar aan Sinterklaas 
hadden gevraagd, moge duidelijk zijn: 
“Sinterklaas, wij willen zo graag blijven 
trainen.” Maar dat mag helaas niet 
meer.  En je hoeft geen gelovig kind te 
zijn om het nog te kunnen begrijpen. 
Bijna twee jaar geleden mochten we 
niet trainen en niet voetballen. Toen 
mochten we wel trainen, maar geen 
wedstrijden voetballen. Want het spelen 
van wedstrijden zou tot te veel 
reisbewegingen leiden. 

Onderlinge wedstrijden mochten op 
een gegeven moment wel, maar een 
wedstrijd tegen een team van Spero 
weer niet. Inmiddels mag er nog wel 
gevoetbald worden, maar niet getraind. 
Blijkbaar leidt dat spelen van 
wedstrijden op de zaterdag niet meer, 
zoals anderhalf jaar geleden, tot meer 
reisbewegingen?

Het is al weer een tijd geleden dat er 
op de avonden nog wel getraind mocht 
worden, maar er geen publiek meer 
was toegestaan. Maar ons sportpark, 
Vitaal Sportpark de Pas, is een open 
sportpark. Publiek mag niet, maar 
iemand die de hond uitlaat mag wel 
langs het veld lopen. En ik, als bekend 
wandelaar die tijdens een wedstrijd van 
de JO19-1 of het eerste gemiddeld vier 
kilometer om het veld loop (ook voor 
corona) mag wel wandelen tijdens de 
wedstrijd maar niet kijken?

Eerlijk gezegd: ik kan het allemaal niet 
zo goed volgen. Wat overigens geen 
reden is om de maatregelen niet na te 
leven. Ja, ik heb gewandeld. Maar ik 
heb geen foto’s gemaakt. Want dan 
ben ik weer toes chouwer en dat mag 
dan weer niet. 
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En daarom treft u in dit clubblad voor 
het eerst sinds een paar jaar, geen 
foto’s van mij aan.
Maar mijn problemen, als assistent 
trainer van de JO11-2 en hoofdredacteur 
van het clubblad, zijn mijn problemen. 
Het bestuur stond weer voor de vraag 
of de ledenvergadering door kon gaan. 
Het antwoord was nee. En zo blijft het 
stil op de Pas. Geen trainingen, geen 
wedstrijden van Elistha 1, geen 95-jarig 
bestaansfeest. Het is zo.

Gelukkig treffen jullie in dit clubblad 
nog enkele bijdragen aan. Maar het 
kan altijd meer, het kan altijd beter. 
Maar ik zal jullie eerlijk bekennen: Als 
ik zou moeten kiezen tussen 10 
bijdragen van de beste sportjournalisten 
van de wereld of een uurtje mogen 
trainen met de JO11-2, koos ik voor het 
laatste. Als ik zou mogen kiezen tussen 
het plaatsen van de WorldPress-sportfoto 
van het jaar in ons clubblad, of zelf een 
slechte foto mogen maken van Elistha 1 
in actie, koos ik voor het laatste.

Laten we samen hopen dat 2022 een 
jaar wordt, waarin we als 
  sportvereniging wel weer de dingen 
kunnen doen waar we voor zijn. 
Trainen, voetballen en af en toe een 
leuke avond. Laten we hopen dat 2022 
het jaar wordt, waarin we in elk geval 
teruggaan naar een ‘voetbalnormaal’.

En daarom wens ik jullie allemaal een 
mooi 2022, waarin de ballen zo veel 
mogelijk mogen rollen. En om dat jaar 
in te luiden, zou ik willen afsluiten met 
de woorden waarmee Johan Hendriks, 
onze hoofdtrainer, zijn mailtjes altijd 
afsluit als het over ons clubje gaat:

“Hup Elistha”

Op naar 2022

JURROEN CLUITMANS
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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

http://www.heezenjansen.nl
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Vanuit het 
dagelijks bestuur

Waar we in het vorige clubblad nog schreven te hopen op een mooi seizoen 
zonder al teveel maatregelen is dit helaas alweer achterhaald. Na de laatste 
persconferentie zijn er weer nieuwe maatregelen getroffen waardoor er in de 
avonden niet meer getraind mag worden, ouders weer niet langs de lijn mogen 
staan tijdens training en wedstrijden en de anderhalve meter afstand weer is 
ingevoerd. We vinden dit enorm teleurstellend en op het moment van schrijven 
zitten we een paar dagen voor weer een nieuwe persconferentie, worden deze 
maatregelen verlengd of komen er nog strengere maatregelen? Kortom het wordt 
weer spannend en we kunnen helaas niks voorspellen, het enige wat we kunnen is 
hopen dat alles zo snel mogelijk weer normaal wordt. Maar nog veel belangrijker 
vinden we dat we allemaal hopelijk gezond blijven en zoals we altijd zeggen zijn 
we een kleine club die groot is in bepaalde zaken en een van die zaken is dat we 
ook deze periode weer doorkomen met z’n allen samen! 

Geen nieuwjaarsreceptie:
Voor het tweede jaar op rij zal er ook nu geen nieuwsreceptie zijn. Dit houdt ook 
in dat er geen onderling toernooi is voor de senioren elftallen en dat ons huidige 
eerste elftal ook dit jaar niet kan strijden tegen ons oud eerste elftal!  

Erelid Martin Jansen - v. d. Laak:
Normaal benoemen we op de nieuwjaarsreceptie iemand tot Erelid van onze 
vereniging maar helaas is ook dit niet mogelijk op dit moment. Gelukkig zijn er altijd 
manieren om dit wel te kunnen doen. Met behulp van Alie Janssen - v. d. Laak werd 
er met een smoesje een afspraak gemaakt zodat we Martin konden verrassen. 
Martin had totaal niks in de gaten toen voorzitter Martin en secretaris Pascalle 
binnen kwamen. Martin Jansen - v. d. Laak is een zeer gewaardeerd lid van onze 
vereniging die veel verschillende functies heeft vervuld. Op dit moment fietst hij nog 
steeds als lid van de pr-commissie langs onze sponsoren om daar afspraken mee 
te maken. We zijn enorm trots dat we Martin mochten benoemen als Erelid van 
onze vereniging en hopen dat we nog lang Martin mogen behouden als lid van de 
   pr-commissie en als verenigingsman!  
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Op zoek naar een penningmeester:
We zijn nog steeds op zoek naar iemand die de rol van penningmeester wilt 
vervullen! Mocht u interesse hebben dan kunt u contact opnemen met voorzitter 
Martin de Goey. 

Ledenvergadering uitgesteld:
Door de maatregelen is er besloten om ook de ledenvergadering uit te stellen. We 
hopen deze in 2022 fysiek te kunnen laten plaatsvinden als er weer wat meer 
mogelijk is.  

Kerstboodschap van het bestuur:
We zitten aan het einde van het jaar 2021. Een jaar waarin covid19 onze levens 
en ons sportseizoen hebben beheerst. We hopen allemaal dat dit snel voorbij is en 
we weer “normaal” kunnen genieten van alles. Op deze dagen voor de kerst en 
de jaarwisseling kunnen we maar een wens uitspreken naar jullie. We hopen dat 
jullie ondanks alle maatregelen toch fijne kerstdagen hebben met al jullie naasten 
om jullie heen, dat iedereen gezond mag blijven en bovenal dat 2022 hopelijk een 
beter jaar mag worden!!!  
 
Namens het bestuur:

Martin de Goey - voorzitter
Mark Terlouw - jeugdvoorzitter 
Pascalle Overeem - secretaris 
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GEEN 
 NIEUWJAARSRECEPTIE

Helaas zijn wij genoodzaakt door de maatregelen om voor het tweede 
jaar op rij de nieuwjaarsreceptie te annuleren! 

We betreuren dit ten zeerste en hopen van harte dat we in het 
jaar 2023 gewoon weer ouderwets het nieuwjaars toernooi en de 
nieuwjaarswedstrijd van Elistha 1 tegen Oud Elistha kunnen laten 

plaatsvinden met aansluitend de nieuwjaarsreceptie! 

BESTUUR SC ELISTHA 
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SINTERKLAAS OP BEZOEK 
BIJ ELISTHA
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Ruim twee jaar geleden werd ik (weer) 
penningmeester van onze club. De laatste 
keer, voor twee jaar, heb ik steeds gezegd. 
Omdat ik voelde toen dat het nodig was 
dat ik nog een keer in zou stappen.

De functie van penningmeester binnen 
Elistha is geen functie die dagdelen 
per week kost. Dat komt dat je als 
penningmeester ondersteunt wordt door 
werkzaamheden die een aantal andere 
vrijwilligers binnen de club doen. Ik noem 
er even drie:

1.  De ledenadministratie zorgt ervoor dat 
alle leden goed in het systeem staan, de 
contributiebedragen kloppen etc;

2.  De coördinatoren van senioren en 
jeugdleden zorgen ervoor dat die 
laatste contributiebetalingen uiteindelijk 
ook binnen komen;

3.  En betalingen worden verricht door 
een ander persoon, wat niet alleen 
tijd kost maar ook goed is vanuit het 
“vierogenprincipe”: iedere betaling wordt 
door twee personenen bekeken.

En de boekhouding doen? Oh, ik wil best 
de jaarrekening blijven maken. Ook dat 
hoeft niet het probleem te zijn.

Maar we hebben wel een penningmeester 
nodig die in het dagelijks bestuur gaat 
zitten. Die, met voorzitter en secretaris en in 
overleg met het algemeen bestuur, besluit 
waar we wel geld aan kunnen uitgeven, 
en waaraan helaas nog niet.

Dat kost geen enorme zeeën van tijd. Ik 
heb het, net als voorgangers, jarenlang 
naast een drukke baan en veel ander 
vrijwilligerswerk voor de club, kunnen doen. 
Tijd is geen reden.

En het snappen dan? Zo moeilijk is het 
allemaal niet. We zijn een vereniging 
zonder winstoogmerk. We hoeven 
geen belastingaangiften te doen. Onze 
jaarrekening is alleen voor onze leden 
bedoeld en hoeft niet aan allerlei 
verslaggevingseisen te voldoen. En als 
docent accountancy wil ik je best de 
dingen leren die je misschien nog niet kunt.

Dus komop! Meld je aan, en neem eens 
contact met me op. Dan kunnen we eens 
samen bespreken, zonder verplichtingen, 
wat het betekent om onze club te helpen. 
Dus bel of mail:

penningmeester@sc-elistha.nl
06-21208331

JURROEN CLUITMANS

PENNINGMEESTER GEZOCHT!

EEN PERSOONLIJKE NOOT

mailto:penningmeester%40sc-elistha.nl?subject=
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SC ELISTHA APP

Het is mogelijk je eigen favoriete team(s) toe te  voegen. Je ziet 
o.a. teaminformatie met trainings tijden, afgelastingen,  uitslagen, 
 verslagen, programma,  standen e.d.

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

Download hier de app!
Android: https://tinyurl.com/lhdfx84
iOS: https://tinyurl.com/ybjmvz7b

ALLE INFORMATIE VAN 
JOUW FAVORIETE CLUB

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


LEDENSHOP
SC ELISTHA
ELISTHA HEEFT, IN SAMENWERKING MET 
SNELDERS SPORT UIT ELST, EEN LEDENSHOP.

De ledenshop biedt leden van Elistha de mogelijkheid 
items uit de unieke clubcollectie aan te schaffen. Onder 
het kopje ‘Clubcollectie’ zijn de (bedrukte) kledingstukken 
te bestellen die specifiek door Elistha geselecteerd zijn. 
Behalve onze eigen clubcollectie, biedt de Ledenshop 
ook de mogelijkheid overige items  te bestellen, onder 
‘Teamwear’ en ‘Accessoires’.

De aankopen die je in de Ledenshop doet, leveren direct 
voordeel op voor Elistha. Iedere bestelling draagt bij aan 
de bonus die Elistha van de kledingsponsor ontvangt. 
Zo maak je met een aankoop in de Ledenshop dus niet 
alleen jezelf of iemand anders blij, maar doe je ook iets 
goeds voor je club!

De Ledenshop is ingericht om het bestelproces van de 
clubcollectie voor zowel Snelders Sport, als Elistha en 
haar leden zo gemakkelijk en eenvoudig mogelijk te 
maken.

Levering van je bestelling vindt plaats via Snelders Sport. 
Als je een bestelling plaatst, kun je deze binnen enkele 
dagen daar ophalen. Daar wordt behalve de levering ook 
de eventuele bedrukking van je teamkleding verzorgd.

De ledenshop vindt je hier: 
https://clubs.deventrade.com/nl/sc-elistha/
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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

15
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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!



Ruim 10 jaar 
ervaring in 
 tegelwerk 
en complete 
 badkamers!





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

20
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ANDERE TIJDEN
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Hieronder een foto van Elistha 1 in het jaar 1953.
Het eerste speelde een goede rol in de vierde klasse van de KNVB.

ELISTHA IN 1953

Het eerste elftal van Elistha in 1953.

Staand v.l.n.r. : Bart Peters (grensrechter), Herman Schuijl,  
Wim van Deijzen, Henk Kapel, Joop Gerritsen,

Piet van Burk (leider), Gerrit Hendriks (leider), Piet Willemsen 
en Joop Wouters.

Zittend v.l.n.r. : Wim Jansen, Adriaan Doeze Jager, Jan de Grote, 
Wim Schuijl, Chris van Holten, Joop van Leeuwen en Toon van Burk. 

Velen van deze spelers hebben ook na hun actieve carrière lange tijd functies 
bij Elistha verricht. De kleedaccommodatie bestond nog uit een nissenhut 

(zie op de achtergrond) en een oude spoorwagon. In het voorjaar van 1955 
sloegen velen de handen ineen om een permanente kleedaccommodatie 

te bouwen op het sportpark “De Pas”. De grote mannen bij de nieuwbouw: 
Henk Peters (steentjesactie). Willem van der Wedden, Jan van Eck, 

Herman Gerritsen, Antoon Welvaart en Wim Hendriks. De hiervoor reeds 
genoemde Willem van der Wedden was de man die in augustus 1955 een 
Elistha voetbalpool in het leven riep, welke uiteindelijk bleef bestaan tot de 

verschijning van de nationaal georganiseerde voetbaltoto. 



ANDERE TIJDEN
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ELISTHA B1 BIJ AANVANG VAN DE COMPETITIE 2013

Boven v.l.n.r. : Angelo Maätita, Dennis Knipping, Daan Burgers, 
Stefan Polic, Jeffrey van Leur, Hylke Baltussen, Mareno Van den Brink, 

Hartger Hommerson, Frank Oostenbroek en Mira Burgers.
Onder v.l.n.r. : Mitchel Dulos, Pieter Toisuta, Bob Meinardi,
Floris Meinardi, Levi Tutuarima, Job Burgers, Gillian Smith,
Rick Oostenbroek, Julian Milatz en Magdi Wichrowski.



ANDERE TIJDEN

ELISTHA E2 IN NIEUWE SHIRTS IN OKTOBER 2013
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Boven v.l.n.r.: Milan van der Well, Thijs Martens,Nathan Usmany 
en Thomas Willemsen.

Onder v.l.n.r.: Mila Hendriks, Jedidja Polaseke, Wino Gerritsen, 
Ayte Cluitmans en Jesper Jansen.

De shirts werden aangeboden door Peter Jacobs van Mantel.



ANDERE TIJDEN
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ELISTHA 5 IN 2008

Boven v.l.n.r.: Tonnie Gödden, Leider Geert Hendriks, Jeroen Gieling, 
Rowan Janssen, Taco Hendriks, Carlo Burgers, William Peters, 

Peter Jacobs, Jan Hendriks en Arno Janssen
Onder v.l.n.r.: Willard Hermsen, Stefan Spaan, John Hendriks, Johan 

Hendriks, Henk Jan Hendriks, Danny Kok, Martijn Abbink, 
Henri Schuijl en Frank Oostenbroek.  

In 2008 was er bij Elistha nog gewoon een vijfde elftal op de zondag.



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

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

��������������� ���� ������
���
���	������������	��

ALS JE DIER JE LIEF IS
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MARTIN JANSEN VD LAAK 

ERELID

Op donderdag 25 november 2021 
heeft het bestuur van Elistha Martin 
Jansen v.d. Laak benoemd tot Erelid van 
Elistha! Martin heeft een lange staat van 
dienst binnen onze vereniging met 
verschillende functies en is nog steeds 
actief als zeer gewaardeerd lid van de 
pr-commissie!!

Martin is vroeger  lid geweest en heeft 
actief gevoetbald. Nu is hij in de tweede 
periode al weer 33 jaar lid en zoals 
bekend is hij heel actief geweest als 
vrijwilliger. Hij is ruim 10 jaar leider 
geweest van het eerste, heeft 11 jaar 
dagelijkse werkzaamheden verricht bij 
de accommodatiecommissie. 

Daarnaast heeft hij diensten gedraaid in 
de kantine, is omroeper geweest en heeft 
veel bijdragen geleverd aan het clubblad 
(jarenlang verslagen van het eerste). Nu is 
hij al weer meer dan 15 jaar heel actief 
bij de PR commissie. Naast acquisitie en 
alles regelen rondom de borden met 
sponsoren, ook fysiek natuurlijk bij het (ver)
plaatsen van de borden.

Natuurlijk poseerde hij ook samen met 
zijn vrouw Aly, die ook veel 
vrijwilligerswerk heeft gedaan bij Elistha.

MARTIN GEFELICITEERD!!
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BEDANKJE
MARTIN JANSEN VD LAAK 

Aangenaam verrast was ik toen de 
voorzitter en secretaris mij een 
bezoek brachten en de voorzitter in 
zijn speech mij benoemde tot erelid 
van S.C.Elistha. Nooit aan gedacht 
om dit te mogen mee maken. 
Trouwens ook Aly zat in het complot 
en wist waarvoor ze kwamen. Al die 
functies in al die jaren zijn toch een 
verruiming voor jouw eigen 
ontwikkeling.
Ik zeg zelf altijd: je moet er tijd in 
“willen” steken, welke taak je ook 
doet. Als iedereen een taak op zich 
neemt, ligt de druk niet altijd bij dat 
kleine groepje mensen, die al bezig 
zijn voor onze club.

Ook al de mensen, die mij een 
felicitatie stuurden, wil ik langs deze 
weg bedanken. Zolang we gezond 
blijven, gaan we gewoon door met 
dit werk. ‘s Morgens werken en ‘s 
middags een klein dutje.

Fijne feestdagen en een gezond 
2022

Groet,

MARTIN JANSEN VAN DE LAAK
Accountmanager S.C. Elistha
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PRIJSVRAAG

Tijdens de recente wedstrijd van de 
JO19-1 tegen SVHA kwam ik hem weer 
tegen. De man wiens naam ik vergeten 
ben, maar die ik al zo lang ik bij Elistha 
rondloop tegenkom. Vader van, net als 
ik, ooit trainer, net als ik.

Het waren de tijden van de “wilde 
competitie” van onze kabouters. “Wild” 
omdat dat nu eenmaal de term is als de 
KNVB het niet organiseert. Wil je daar 
meer over weten? Lees dan eens iets 
over de bestaansgeschiedenis van het 
betaald voetbal.

Met de kaboutercompetitie waar ik het 
over heb, maakte ik kennis in 2006. 
Het was een competitie met onder meer 
Dodewaard, SVHA, EMM, Excelsior 
Zetten, SDOO en nog een aantal 
kleinere Betuuwse clubs. We regelden 
het zelf en speelden zo veel mogelijk 
op de zaterdagmiddag. Omdat het om 
9 uur in de winter veel te koud is voor 
spelers van 4 of 5 jaar.
Het eerste half jaar (najaar 2006) 
assisteerde ik John Hendriks bij het 

toenmalige team. Zowel Jurre (toen 
6) als Ayte (toen 4) begonnen. We 
hadden wel 15 spelers en alleen de 
oudere speelden competitie. Dat was 
een succes (maar dus ook weer niet). 
De eerste wedstrijden werden met 6-1 
en 16-0 gewonnen. Die tweede staat 
altijd in mijn geheugen. SDOO en 
Jurre “groenschoen” maakte er 14. En 
stiekem ben je dan best een beetje trots.

Maar John en ik begrepen wel 
dat we te sterk waren voor de 
kaboutercompetitie. John ging in de 
winterstop met een negental spelers 
over naar de F, en ik probeerde met de 
jongere kabouters er ook wat leuks van 
te maken.

De eerste wedstrijden werden verloren, 
maar de moed zakte niet. En toen 
kregen we, terwijl we eindelijk een keer 
kans op een punt hadden, hulp van de 
scheidsrechter. Die constateerde vlak 
voor tijd bij een hoekschop voor ons 
dat onze speler zijn veter los had, ging 
deze uitvoerig strikken, en floot toen af 
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omdat de tijd voorbij was. Onsportief? 
Integendeel. We spraken toen wel 
vaker aan het einde van de wedstrijd af 
dat een gelijk spel het leukste zou zijn. 
Want dat levert aan beide kanten blije 
gezichten op.

Een paar weken geleden had ik 
eindelijk datzelfde gevoel weer bij een 
wedstrijd van de JO11-2. Het stond 
5-5 tegen Bemmel en er waren nog 
een paar minuten te spelen. En voor 
beide teams was het leuk om het punt 
te halen. Dus als trainers riepen we 
naar de spelleider (zoals de scheids 
tegenwoordig heet) dat het tijd was. 
En het jeugdlid dat floot (ik sprak er 
na afloop met hem over) voelde heel 
goed aan wat de bedoeling van ons 
was (heel goed, scheids!). En zo is 
jeugdvoetbal leuk!

En nu de prijsvraag: 

WELK BEKEND 
 ELISTHA-LID WAS DE 
SCHEIDSRECHTER DIE DE 
VETERS GING STRIKKEN?

Mail je antwoord naar:
clubblad@elistha.nl 
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SPONSOR BEDANKT
MOOIE TRAININGSPAKKEN VOOR ELISTHA JO12

NAMENS HET TEAM EN GEHEEL ELISTHA BEDANKT!

Natuurlijk poseerde het team trots in deze trainingspakken
voor de wedstrijd tegen Spero.

Elistha JO12-1 heeft mooie trainingspakken gekregen van 
WIDO BV Kranenverhuur.



 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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Helaas heeft Corona ons toch weer in 
grip. Er waren weer looproutes, geen 
toeschouwers en een check om de 
kantine binnen te komen. Geplande 
trainingen, bijeenkomsten en feestjes zijn 
uitgesteld. Met weer een nieuwe variant 
op komst wordt het weer afwachten hoe 
ons sportieve seizoen eruit gaat zien?

Wij gaan dan ook met een bitter gevoel 
de winterstop in! Traditioneel voor de JTC 
Een periode om eens terug te kijken op 
zaken die goed gingen en zaken die 
beter kunnen.

Men zegt altijd; “Wij ouderen moeten het 
goede voorbeeld geven”.
Maar doen wij dat ook altijd?

Helaas merkte ik de afgelopen periode 
dat wij als volwassenen sportief gezien 
een slecht voorbeeld gaven. Nog steeds 
merk ik op en rond de velden dat wij 
onze waarden en normen niet zo nauw 
nemen. Dat wij sportiviteit en respect 
soms slecht vertegenwoordigen en dat wij 
niet allemaal weten wat onze plaats is?
Vaak hoor ik van alles rond de velden 
dat niet door de beugel kan! Ouders 

die zich met het spel, de leiding, de 
kinderen en spelbegeleiders bemoeien. 
Vaak met een zeer negatieve toon. Ook 
bij de leiding van de teams is het soms 
droevig gestemd met het respect voor de 
spelbegeleiders (allemaal vrijwilligers die 
het mogelijk maken voor onze kinderen 
om te sporten) en soms valt er ook nog 
wel wat te verbeteren in de communicatie 
met hun teams. Ik denk dat we allemaal 
wel eens momenten hebben dat we iets 
niet zo goed doen. Momenten die onze 
kinderen van ons zien en heel makkelijk 
overnemen.

Maar laten wij het als kleine club anders 
en beter doen! Laten wij als trainers en 
coaches het goede voorbeeld geven, 
laten wij als ouders alleen positief 
reageren op mooie momenten, en laten 
wij de beslissing van de spelbegeleiders 
altijd respecteren. Laten wij onze kinderen 
alleen positief coachen. De winterstop is 
ook een periode voor de JTC om alweer 
vooruit te kijken naar een nieuw seizoen, 
alweer bezig te zijn met de nieuwe 
teamindelingen en de doelstellingen 
die we hebben voor het nieuwe 
trainingsseizoen.

Eén-tweetje 
 Jeugd Technische Commissie
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In de JO11, JO12 en de mini’s hebben we 
gelukkig een aantal nieuwe leden mogen 
verwelkomen. We zijn erg blij met deze 
groei, maar het betekend direct dat we 
ook teams moeten formeren en moeten 
kijken waar iedereen het beste tot zijn 
recht komt? Ook hiervoor proberen we in 
de winterstop besluiten te kunnen nemen. 

Wij zijn tevreden over de afgelopen 
periode en hopen dat we samen met 
jullie het de komende periodes weer net 
wat beter gaan doen.

Wij wensen iedereen een hele fijne 
winterstop, fijne feestdagen en we zien 
elkaar graag weer bij de start van het 
nieuwe seizoen.

Namens de JTC vertegenwoordigd door 
Jeroen Pothof, Sebastiaan van Eijk, Max 
Poelman, Robert Meeuwsen en Gert van 
Haaren.

Sportieve Groet JTC
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Nationale Stichting Grote Clubactie 
helpt verenigingen en instellingen in heel 
Nederland hun doelen te verwezenlijken 
door middel van een jaarlijkse loterij. De 
organisatie is in 1972 in Tilburg opgericht 
door Pierre Claessens, chef-redacteur 
bij het toenmalige Nieuwsblad van het 
Zuiden en bestaat dus al bijna 50 jaar.

Online succes voor de Grote Clubactie!

Met een opbrengst van ruim 10,7 miljoen 
euro is er dit jaar weer een record 
verbroken want er is het hoogste bedrag 
ooit opgehaald door en voor de 5.267 
deelnemende verenigingen. 

Met bijna 3,6 miljoen loten wisten de 
leden en vrijwilligers een recordbedrag 
op te halen. Kopers, verkopers en 
vrijwilligers bedankt, jullie inzet was goud 
waard!

Heb jij ook een vereniging gesteund? 
Pak dan snel je lotnummers erbij, want de 
trekkingsuitslag van de Grote Clubactie 
2021 is bekend.

Check hier je lot: 
https://lotchecker.clubactie.nl/

Wij willen alle lotenverkopers en kopers 
enorm bedanken voor hun inzet en steun!

Mooie opbrengst!
Onze jeugd heeft € 1.009,56 opgehaald!

https://lotchecker.clubactie.nl/ 
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Voor informatie mail: jeugdapc@sc-elistha.nl 

TALENTJE?

WWW.SC-ELISTHA.NL

Je bent bij ons altijd welkom!

SC ELISTHA!

Voor informatie mail: jeugdapc@sc-elistha.nl

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


WEGWIJZER
SC ELISTHA 

ALGEMENE GEGEVENS

Bezoekadres    :  De Pas 5, 6662 BK Elst.
Telefoonnummer  : 0481-371849
Postadres   : SC Elistha, Postbus 111, 
     6660 AC Elst
E-mail    : secretariaat@sc-elistha.nl

CONTACTPERSONEN BIJ ELISTHA

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

Dagelijks Bestuur  :  secretariaat@sc-elistha.nl
Penningmeester  : penningmeester@sc-elistha.nl
Jeugdvoorzitter   : jeugdvoorzitter@sc-elisth.nl
Jeugd coördinator  : jeugdapc@sc-elistha.nl
Technische commissie jeugd : jeugdtc@sc-elistha.nl
PR commissie   : pr@sc-elistha.nl
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https://goo.gl/maps/xYCQJDjN6AH6pzXYA
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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 FEBRUARI 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   TEGELZETBEDRIJF ELST RAYMOND RUIJSCH
HENDRIKS STEENZAGEN, Jan Hendriks  VAN HULZEN cafetaria
HET WAPEN VAN ELST hotel-café-restaurant  VINK HEKWERKEN ELST
ING.BUREAU SELMAN.    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 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       HYPOTHEELHUYS ELST
ALBERT VAN KLEEF, klusbedrijf     IMPACT PERSONEEL B.V.
ANEMOS, Grieks specialiteiten restaurant   ING. BUREAU SELMAN
ATLANTIS, Wok & Partyrestaurant    JANSEN MAKELAARS
AUTOBEDRIJF MUYS      JOS KLOMP METAALBEWERKING 
AUTOBEDRIJF TIP      JUMBO, supermarkt Mc.Leane
AUTOSCHADE ELST BV      LINGE HOTEL ELST
AUTOSERVICE LAMPRECHT     LINOCARE, vloeronderhoud
AUTOSTUART ELST      MAKELAARDIJ BRAM HEEZEN en PAUL JANSEN
BANKET BAKKERIJ PAUL JANSSEN    MANTEL for fashion and sport
BRASSERIE BINX op de Hucht, restaurant   MEGALUX ROLLUIKEN EN ZONWERING
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      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       
TAP TIMMER- EN ONDERHOUD, Robin Tap.   FINE FOOD VILLAGE      
TEGELZETBEDRIJF ELST RAYMOND RUIJSCH   FRUVEXCO BV, Groothandel in groenten en fruit   
UITVAARTVERZORGING CORNELISSEN   HCI Bouwcenter      
VINK HEKWERKEN      HENDRIKS, cafetaria      
WIDO BV, kraanbedrijf      HENDRIKS CLEANING      
WITJES, makelaars      HENDRIKS STEENZAGEN, Jan Hendriks   
IJZERHANDEL JANSSEN, gereedschap enz.   HET WAPEN VAN ELST, HCR     
YOURDENTITY, geeft vorm aan zaken    HILVIS, Viskraam      
ZOLL, Medische apparatuur en Softwareoplossingen  HUISMAN, electrotechniek     
PSYCHOCARE DETACHERING, detachering professionals

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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