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BESTE SPORTVRIEND(INN)EN,
Als ik dit voorwoord schrijf, is het 25 
februarie. De vrijdag voor carnaval, 
of, zoals ik als echte Limburger hoor 
te schrijven, Vasteloavend. En het is 
mooi dat het dit jaar weer met een 
gewoon masker en zonder 
mondmasker door kan gaan! 

Na twee jaar waarin weinig 
mogelijk was, hoop ik jullie ook 
allemaal weer veel op ons Sportpark 
te mogen zien. Als speler op de 
training of in het veld, ouder langs 
de lijn en natuurlijk als supporter bij 
het eerste, dat onze steun prima kan 
gebruiken. En in de rust of of na 
afloop natuurlijk weer in de kantine, 
voor de kop koffie of thee of het 
lekkere glas bier. Want ook dat is 
wat een vereniging uiteindelijk een 
vereniging maakt.

In het vorige clubblad sprak ik de 
hoop uit dat 2022 weer een 
“normaal” voetbaljaar wordt. Op dit 
moment heb ik er goede hoop op. 
Helemaal normaal zal het echter niet 
zijn. Zo zal ons eerste diverse 
wedstrijden op de woensdagavond 
moeten spelen, zodat de competitie 
uiteindelijk wel uitgespeeld kan 
worden.

In dit clubblad treffen jullieweer 
diverse bijdragen aan, waaronder 
natuurlijk een bijdrage van het 
dagelijks bestuur. Een dagelijks 
bestuur dat tegenwoordig uit vier 
leden bestaat, en dat is goed 
nieuws. Jarenlang bestond het 
dagelijks bestuur uit slechts drie 
leden. Persoonlijk ben ik, als oud-
jeugdvoorzitter en 
oud-penningmeester, erg blij dat er 
weer een jeugdvoorzitter in het 
dagelijks bestuur zit (Mark Terlouw) 
en dat William Peters als 
penningmeester is aangetreden. 
Mark en William, ik wens jullie veel 
succes!

Ander goed nieuws is het verlengen 
van de afspraken met de technische 
leiding. Ook hierover uiteraard meer 
in dit clubblad. Een sterk punt van 
Elistha op dit moment is de 
wisselwerking tussen oudste jeugd en 
het eerste. Veel jeugdspelers hebben 
al hun debuut gemaakt in Elistha 1, 
en een aantal staat bijna wekelijks 
bij 1 in het veld. Wat een leuk 
bruggetje is naar de bijdrage van 
Wim Hendriks, waar we onder meer 
kunnen lezen dat in de jaren vijftig er 
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een A-jeugd die het eerste gewoon van 
de mat speelde.

Kopij is er altijd weinig, dus voel je 
geroepen om een stukje aan te leveren 
voor het volgende clubblad. Dat kan 
via een mail clubblad@sc-elistha.nl. 
Wat we bijzonder leuk zouden vinden 
is als we wat vaker wedstrijdverslagen 
of andere bijdragen van jeugdteams 
zouden mogen ontvangen. Ik weet dat 
het voor veel ouders moeilijk is om veel 
tijd in vrijwilligerswerk te steken, zoals 
het trainen of begeleiden van een 
team. Geldt dat ook voor jou? Neem 
dan de uitdaging eens aan en neem 
een half uurtje de tijd voor een leuk 
verslag van een wedstrijd van je zoon 
of dochter.

Maar voor nu wens in jullie allereerst 
veel leesplezier.
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Jurroen Cluitmans

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


ADVIES
CREATIE
REALISATIE

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

Het blijkt telkens weer dat je 
voor ‘reclame maken’ een goede 
strategie nodig hebt.

WWW.YOURDENTITY.NL

mailto:?subject=
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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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http://www.heezenjansen.nl
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Vanuit het 
dagelijks bestuur

Waar we in het vorige clubblad nog schreven dat we geen 
versoepelingen konden doen voor de rest van het seizoen, 
weten we inmiddels na de laatste persconferentie dat we de 
tweede helft van het seizoen zonder COVID19 maatregelen 
kunnen starten! We mogen weer gezamenlijk in de kantine voor 
dat lekkere kopje koffie of voor sommige dat lekkere biertje of 
broodje bal. Als bestuur zijn we verheugd dat dit weer allemaal 
mogelijk wordt en hopen we jullie allemaal weer snel langs het 
veld of in de kantine te begroeten!

Onze complimenten:
Sportief gezien wensen we alle teams heel veel succes voor de 
tweede helft van het seizoen. Jullie hebben tijdens alle COVID19 
maatregelen bewezen dat jullie inzet ontzettend hoog is, ook al 
was het soms moeilijk of saai om te trainen en een wedstrijd te 
spelen met alle maatregelen, jullie waren er altijd en daarvoor onze 
complimenten! Ook alle vrijwilligers van onze vereniging willen we 
een groot compliment maken voor hun inzet. Het was niet altijd even 
makkelijk de afgelopen twee jaar maar we zijn trots op de club van 
vrijwilligers die zich ook altijd met volle overgave hebben ingezet en 
zijn door gegaan.

Nieuwe penningmeester:
We kunnen jullie inmiddels meedelen dat we een nieuwe 
penningmeester hebben gevonden. William Peters gaat die taak op 
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zich nemen. William is al jaren lid van onze vereniging en heeft 
vroeger zelf een balletje getrapt op het veld en zich de laatste jaren 
ingezet als scheidsrechter. William heel veel succes met je nieuwe 
functie binnen onze vereniging! 

Jurroen Cluitmans bedankt:
Jurroen heeft jarenlang de functie van penningmeester vervuld en nu 
het stokje overgedragen. We willen Jurroen ontzettend bedanken 
voor zijn enorme inzet de afgelopen jaren, er zijn toch heel wat vrije 
uurtjes in gaan zitten! Gelukkig blijft Jurroen veel voor de vereniging 
doen waaronder ervoor zorgen dat dit mooie clubblad iedere keer 
weer verschijnt en ook langs het veld als assistent trainer van de JO11 
en als toeschouwer zullen we Jurroen nog vaak zien. Jurroen zodra 
de gelegenheid zich aanbiedt zullen we ook jouw op passende 
wijze bedanken voor je inzet!

Schoolvoetbal:
Dit jaar wordt het schoolvoetbal weer georganiseerd! Het is altijd 
een hele organisatie om deze middagen goed te laten verlopen en 
we kunnen dan ook veel vrijwilligers gebruiken. Wellicht hebben jullie 
hiervoor al een oproep voorbij zien komen dus mocht je interesse 
hebben meld je dan aan! 
 
Namens het bestuur:
Voorzitter Martin de Goey
Jeugdvoorzitter Mark Terlouw
Penningmeester William Peters
Secretaris Pascalle Overeem
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SC ELISTHA APP

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

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

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

ALLE INFORMATIE VAN 
JOUW FAVORIETE CLUB

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


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

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

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

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

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

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


Het is nu ook mogelijk een mooi clubsetje van Elistha te bestellen. 
Het setje bestaat uit:

Een blauwe shirt, witte broek, blauwe kousen, een trainings jack 
zwart met oranje nek en  zwarte trainingsbroek. 

Het Elistha logo en de initialen worden er  gratis opgedrukt.

En dit alles voor slechts € 89,99.

CLUBSET
SC ELISTHA

Bestellen kan op de volgende site: 
https://clubs.deventrade.com/nl/sc-elistha/set-sc-elistha

SETDEAL

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

per set incl initialen en SC Elistha logo.

UNISEX SETDEAL

€ 79,99 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

12

https://clubs.deventrade.com/nl/sc-elistha/set-sc-elistha
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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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Ruim 10 jaar 
ervaring in 
 tegelwerk 
en complete 
 badkamers!
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Gespecialiseerd in alle verbouwingen 
in en rondom uw woning.

www.robintap.nl 06-30 09 79 21info@robintap.nl

16
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NOG GEEN
ADVERTENTIE?

MELD JE NU AAN!
PR@SC-ELISTHA.NL
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LANGS HET HOOFDVELD VAN ONZE 
 ACCOMMODATIE STAAT EEN GROOT 

 AANTAL RECLAMEBORDEN.

Wij zijn blij en dankbaar dat een groot aantal spon-
soren 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 waar-
de van 50,- euro.

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

SPONSOR 
BORD€N

ACTIE

mailto:pr%40sc-elistha.nl?subject=
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SPONSOR
BEDANKT!

Elistha JO19-1 heeft mooie trainingspakken 
gekregen van Rijschool Westeraam uit Elst.

https://rijschoolwesteraam.nl/

https://rijschoolwesteraam.nl/
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De trainingspakken werden aangeboden op zaterdag 
5 maart 2022. Namens de sponsor was Ellen 

aanwezig. De trainer van de JO19-1, Gert van Haaren 
bedankte haar namens het team en de vereniging.

Namens het team en geheel Elistha
BEDANKT!



ANDERE TIJDEN
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Ditmaal een aantal foto’s en artikelen uit het archief van 
Martin Jansen vd Laak. Mochten anderen nog foto’s e.d. 

uit onze historie hebben dan graag zenden aan mij.
Pr@sc-elistha.nl of 0613857973.

ELISTHA IN 1955

Elistha 1 oktober 1995

Boven v.l.n.r. : Gijs de Bijl (trainer), Martin Jansen vd Laak (leider),  Stef 
de Bruijn (materiaal), Willard Hermsen, Hugo Bos, Elbert van Kooij, Mel 

Meeuwsen, Ronald Tap, Boudewijn Nuij, Cor Tap, Martin de Goey 
(verzorger), Reinder Peters (grensrechter).

Onder v.l.n.r.:  Gerard Kuster (res. Keeper), ?,Henk Tap, Arno Dulos, 
Gerard Dulos, Edwin Tap, Vincent Kuster, Hans Tap en Bert Willemsen.

Hierbij een foto van ons eerste elftal op 1 oktober 1995. Gijs de Bijl was de 
trainer en deze oud speler bereikte een bevredigend resultaat. Het eerste 

eindigde als 4e en behaalde een periodetitel. Promotie lukte echter net niet.



In 1966 bestond Elistha 40 jaar.
Dit werd gevierd met een receptie en een feestavond in het Wapen 

van Elst.

Het bestuur tijdens de receptie. 
V.l.n.r. :  Wim Schuijl, Cris van Holten (secretaris), Sem Levi (Voorzitter), 
Jan van Eck (penningmeester) , onbekend. Ze worden gefeliciteerd door 

de heer en mevrouw Jansen vd Laak.

22

ANDERE TIJDEN
Elistha 40 jaar in 1966.
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Ook hier waren vele bekende Elistha mensen aanwezig. Op de 
onderste rij zien we de heer en mevrouw Schutter, Mien Maters 

en de heer en mevrouw Jansen vd Laak.
De rijen daarachter Wim Schuijl, Jan Peters, Herman Arentsen en 
Jan van Eck, allemaal met echtgenote. Verder op de derde rij Bart 
Peters en op de vierde rij Gerrit Hendriks en Wim Hendriks ook 
met echtgenotes. Op de vijfde rij zien we nog Cees van Ooijen.

Het jubileum werd afgesloten met een feestavond 
en een cabaretvoorstelling.
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Boven v.l.n.r. : Tommie Hendriks, Jan Jansen vd Laak, Dick Paul, Ton vd 
Wedden en leider Jan Peters.

Midden : Nico Kempf.  

Onder v.l.n.r. :  Dick Huijgen, ? , Dik Penraat, Bert van Burk, Henk 
Huiberts, Nico de Boer en Piet van Burk.

- Weha -

Elistha beschikte in de vijftiger jaren vaak over een sterk A 
team. Zo werd de A1 kampioen in seizoen 1954/1955. In een 
vriendschappelijke wedstrijd aan het einde van het seizoen won 

dit team van het eerste elftal met 3-0.

ANDERE TIJDEN
Elistha A1 Kampioen 1955.
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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

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

ALS JE DIER JE LIEF IS
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Contract met 
trainers

 verlengd!
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Trainer Johan Hendriks gaat ook in seizoen 2022-
2023 door als hoofdtrainer bij Elistha. Ook Andy 
Sapuletej blijft als trainer bij het eerste elftal. Deze 

twee-eenheid zal samen met Gert van Haaren (trainer 
JO19 en hoofd JTC) de ontwikkeling van de hoogste 

jeugd en het 1e elftal voortzetten.

Voorzitter Martin De Goey is content met de 
samenwerking.

“We hebben de technische staf en de spelersgroep 
gesproken en die waren voorstander van een verdere 

samenwerking. Johan is een jongen van de club.”

Eén van de argumenten was het perspectief voor de jonge selectie 
en de afstemming met Onder 19. Johan Hendriks gaat zijn vierde 

seizoen in en is blij met de samenwerking met zijn voorganger Gert 
van Haaren. Gert van Haaren is nu trainer van Onder 19. Dat verloopt 

prima. Het eerste en de jeugd trainen op hetzelfde tijdstip en de 
oefenstof wordt op elkaar afgestemd.”
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Johan Hendriks en 
Andy Sapuletej
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NIEUWE RECLAMEBORD 
SPONSORS

Ondanks dat we een langere tijd met een corona lockdown moesten leven 
hebben toch sinds 1 december 2021 weer een aantal sponsors besloten onze 
vereniging te ondersteunen door middel van de plaatsing van één of meerdere 

reclameborden. Namens Elistha danken wij ze daar natuurlijk van harte voor. We 
kunnen deze ondersteuning in deze tijd goed gebruiken.

Elistha PR.

De nieuwe bordsponsors zijn :

PSYCHOCARE DETACHERING        2 BORDEN!

Website:
https://www.psychocaredetachering.nl/

Psychocare detachering is een landelijk werkend bureau gericht op detachering 
van professionals zoals psychologen en psychiaters binnen de GGZ. Met een 

professionele, persoonlijke en resultaatgerichte aanpak zijn zij actief betrokken bij 
het oplossen van capaciteitsvraagstukken van hun opdrachtgevers.

Contact:
Telefoon: 030-2657227             E-mail: info@psychocare.nl

https://www.psychocaredetachering.nl/ 
mailto:info%40psychocare.nl?subject=
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HENDRIKS STEENZAGEN

HILVIS

Website:
https://hendrikssteenzagen.nl/

Hendriks Steenzagen is een mobiele steenzager

Contact:

Telefoon: 06-46077161             E-mail: info@hendrikssteenzagen.nl    

Website:
https://www.hilvis.nl/

Standplaats in Elst bij de RK Kerk:
elke dinsdag, donderdag, zaterdag

en donderdagochtend op de weekmarkt.
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https://hendrikssteenzagen.nl/
mailto:info%40hendrikssteenzagen.nl?subject=
https://www.hilvis.nl/


31

Website:
https://www.robintap.nl/

Robin Tap – 
Timmer & onderhoud is een jong en fris bedrijf dat is gespecialiseerd in 

alle verbouwingen in en rond om uw woning.

Contact:

Telefoon: 06-30097921

Website:
https://vinkhekwerken.nl/

Sinds 1999 dé specialist voor alle soorten hekwerk voor bedrijfsterreinen, 
sportcomplexen en particuliere tuinen.

Contact:
Telefoon: 048-1483481.

TAP TIMMER EN ONDERHOUD

VINK HEKWERKEN

https://www.robintap.nl/
https://vinkhekwerken.nl/


 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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Wedstrijd foto’s

33



34



35



36



37
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 APRIL 2022

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 


40

Rest programma Elistha 1 
Seizoen 2021/2022

Datum

12 mrt

19 mrt

26 mrt

2 apr

9 apr

23 apr

30 apr

7 mei

10 mei

14 mei

21 mei

25 mei

28 mei

4 jun

Thuis

De Treffers 1

Elistha 1

Juliana ‘31 1

Elistha 1

Kolping-Dynamo 1

Elistha 1

Quick 1888 1

Elistha 1

Oranje Blauw 1

Elistha 1

AWC 1

Elistha 1

Elistha 1

Alverna 1

Uit

Elistha 1

SVHA 1

Elistha 1

De Paasberg 1

Elistha 1

SC Valburg 1

Elistha 1

De Treffers 1

Elistha 1

A.S.V. Zuid Arnhem 1

Elistha 1

Woezik 1

Beuningse Boys 1

Elistha 1

Tijd

15:15

14:30

15:00

14:30

14:00

14:30

15:00

14:30

19:30

14:30

17:00

14:30

14:30

14:30
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ONZE SPONSOREN
2022

CLUBBLAD ADVERTEERDER
AMI KAPPERS kapper
CAFÉ IN DEN OMMELANDEN
DA VAN OORT drogisterij
DE KLOMP, dierenartsen
DE LEEUW TOPSLAGERIJ
DE PANNEKOEKENBAKKER, Slijk-Ewijk 
DIERENSPECIAALZAAK HET MOLENTJE
DRIES EN CO, restaurant
EXPERT ELST electronica winkel
GIJSBERTS, garage
HANS WONEN
HCI Bouwcenter
HENDRIKS cafetaria en catering
HENDRIKS STEENZAGEN, Jan Hendriks
HET WAPEN VAN ELST hotel-café-restaurant
ING.BUREAU SELMAN
JACCO VAN MARWIJK groente en fruit

BANNER WEBSITE 
DRIES EN CO restaurant 
HENDRIKS CAFETARIA EN CATERING
HENDRIKS CLEANING

IMPACT  PERSONEE
SNELDERS SPORT

JEWELZ & MORE
JOS KLOMP, metaalbewerking
L’ ITALIANO ristorante pizzeria
MAKELAARDIJ BRAM HEEZEN en PAUL JANSEN
MANTEL for fashion and sport
MEGALUX rolluiken en zonwering
NOTARISSEN ELST
OUWERLING OPTICIENS
RISTORANTE ROMA pizzeria bistro
ROBA Onderhoud- en Montagebedrijf
SNELDERS SPORT
TEGELZETBEDRIJF ELST RAYMOND RUIJSCH
VAN HULZEN cafetaria
VINK HEKWERKEN ELST
YOURDENTITY advies, creatie en realisatie  

RECLAME OP KLEEDKAMERDEUR
AUTOSCHADE ELST
DIERENSPECIAALZAAK HET MOLENTJE
FINE FOOD VILLAGE 

SCOREBORD SPONSOREN
KEMPKES LANDMETEN BV
TOON DE JONG REKLAME
TOPSLAGERIJ DE LEEUW

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

HENDRIKS CAFETARIA
JUMBO MACLEANE
STREEKWINKEL DE LINGEGAERDT
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ONZE SPONSOREN 
2022

WEDSTRIJDBAL EERSTE ELFTAL SEIZOEN 2021-2022
AUTOSCHADE ELST
EDDIE VAN OOIJEN
FINE FOOD VILLAGE
GARAGE BROEKHUIS
HENDRIKS CAFETARIA EN CATERING
IMPACT PERSONEEL
JOB JANSEN
JUMBO MACLEANE 

RECLAMEBORD SPONSOREN
ALBERT HEIJN
ALBERT VAN KLEEF, klusbedrijf
ANEMOS, Grieks specialiteiten restaurant
ATLANTIS, Wok & Partyrestaurant
AUTOBEDRIJF MUYS
AUTOBEDRIJF TIP
AUTOSCHADE ELST BV 
AUTOSERVICE LAMPRECHT
AUTOSTUART ELST
BANKET BAKKERIJ PAUL JANSSEN
BRASSERIE BINX op de Hucht, restaurant
CAFÉ ‘T FORT
CAFETARIA VAN BURK
CARWASH CENTER Elst autowassen
CEES VAN WOUDENBERG
CHR. MULLER TOUW BV
COPY & SEND ontwerpen
CTB Accountants en Belastingadviseurs B.V
DE KLOMP, dierenartsen
DE VARIABELE NL
DE LEEUW, Top slager 
DENNED, Beheer en Onderhoud BV
DIERENSPECIAALZAAK HET MOLENTJE
DRIES EN CO, restaurant
ETOS ELST
EXPERT Elst
FINE FOOD VILLAGE
FRUVEXCO BV, Groothandel in groenten en fruit 
HCI Bouwcenter
HENDRIKS, cafetaria
HENDRIKS CLEANING 
HENDRIKS STEENZAGEN, Jan Hendriks
HET WAPEN VAN ELST, HCR
HILVIS, Viskraam

HUISMAN, electrotechniek
HYPOTHEELHUYS ELST
IMPACT PERSONEEL B.V.
ING. BUREAU SELMAN
IJZERHANDEL JANSSEN, gereedschap enz
JANSEN MAKELAARSMPACT PERSONEEL B.V.
JOS KLOMP METAALBEWERKING 
JUMBO, supermarkt Mc.Leane
LINGE HOTEL ELST
LINOCARE, vloeronderhoud
MAKELAARDIJ BRAM HEEZEN en PAUL JANSEN
MANTEL for fashion and sport
MEGALUX ROLLUIKEN EN ZONWERING
MEURS, loodgietersbedrijf
MIKO, koffie / lavadrinks
NATUURSTEEN- EN TEGELZETBEDRIJF GELDERLAND
NOTARISSEN ELST
OVERBETUWE COLLEGE
OMNISIGN, reclame design bureau
OUWERLING OPTICIENS
PIZZA ROMA, italiaanse pizza service
PSYCHOCARE DETACHERING, detachering professionals
RONNIE DUNNINK AUTOSERVICE
SNAPPERZ, Seafood
SNELDERS SPORT
SNS BANK
STUCADOORSBEDRIJF GEBR. JANSEN 
TAP TIMMER- EN ONDERHOUD, Robin Tap.
TEGELZETBEDRIJF ELST RAYMOND RUIJSCH
UITVAARTVERZORGING CORNELISSEN
VINK HEKWERKEN
WIDO BV, kraanbedrijf 
WITJES, makelaars
YOURDENTITY, geeft vorm aan zaken 
ZOLL, Medische apparatuur en Softwareoplossingen

KEMPKES LANDMETEN
LEX VILIER AUTOBEDRIJF
MARTENS METAAL
RENE VAN DAM RIJWIELEN
SNELDERS SPORT
STEENHANDEL GELSING
WILLEMSEN WONEN
WIM STRAATMAN SCHILDERWERKEN
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