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Van de Redactie 
 
Beste sportvriend(inn)en, 
 
Op het moment dat ik dit schrijf is sinterklaas alweer vertrokken en 
maken we ons op voor de feestdagen aan het einde van het jaar. 
Opvallend is wel dat er tot nu toe heel erg weinig wedstrijden zijn 
afgelast.  
Natuurlijk was er de gehele afgelasting van het programma door de 
KNVB na het vreselijke gebeuren in Almere.  
Ook bij onze vereniging hebben we daar bij stilgestaan. 
 
De jeugdteams die aan de najaarscompetitie deelnamen, hebben hun wedstrijden 
zonder problemen allemaal kunnen spelen. De overige teams zijn, zonder inhaal-
wedstrijden aan de tweede competitiehelft begonnen. 
Bij de jeugd is het najaar seizoen dus afgelopen en de C1 en F3 zijn  
najaarskampioen geworden. Het is natuurlijk hartstikke leuk om dit te vieren. 
De overige jeugdteams hebben het wisselend gedaan in de najaarscompetitie.  
Enkele teams zijn duidelijk te hoog ingedeeld, maar dat wordt wel rechtgetrokken in 
de voorjaarscompetitie. 
Bij de senioren presteert het eerste elftal goed en staat tweede. Best wel jammer dat 
een cruciale wedstrijd niet werd gewonnen anders was de eerste periode gehaald. 
 
In dit clubblad mededelingen van het bestuur.  
Sinds de laatste Algemene Ledenvergadering is het dagelijks bestuur incompleet. 
Voor een goede besturing en coördinatie is het zeer belangrijk dat dit op korte termijn 
wordt aangevuld. 
Ook aandacht voor de plannen van de Technische commissie bij de jeugd.  
Verder weer de verslagen van het eerste. 
Ook aandacht voor de pupil van de week en een verslag van de resultaten van ons 
team dat heeft deelgenomen aan de Elster Dorpsquiz.  
 
Tenslotte nog het volgende. 
De redactie van het clubblad is uitgebreid door de komst van Wilma Sapuletej. 
Vanaf het volgende clubblad zal zij haar eigen inbreng in dit clubblad hebben.  
Natuurlijk kunnen we nog meer ondersteuning gebruiken, dus als je interesse hebt 
geef het even aan. 
 
Tenslotte wens ik U allen prettige Kerstdagen, een goed uiteinde en een  
voorspoedig, maar vooral gezond 2013 toe. 
 
Wim Hendriks 
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BESTUURSMEDEDELINGEN 

 
Korting contributie bij meer leden in één gezin. 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 4 november is besloten om met ingang van het 
volgende seizoen (1 juli 2013) korting in de contributie te geven bij meer leden uit één gezin. 
Het 3e lid krijgt 15% korting en het 4e en elk volgende lid 25%. 
De korting wordt gegeven in volgorde van de aanmelding. 
 
Bestuurssamenstelling 
Na de Algemene Ledenvergadering zijn er enige mutaties in het bestuur gekomen.  
De samenstelling is nu als volgt: 
 
Voorzitter     : vacant 
Secretaris     : Mireille Wiersma 
Penningmeester   : Peter Kuppen (neemt waar tot opvolger bekend is) 
Contactpersoon Senioren : Henry Schuijl 
Contactpersoon Jeugd  : Albert van Kleef 
Contactpersoon Jeugd  : Gian Carlo Murgia 
Contactpersoon PR  : Jaap Bos 
Leden administrateur  : Reinder Peters 
Algemeen bestuurslid  : Ben Holtrop (contactpersoon Accommodatiecommissie) 
Algemeen bestuurslid  : Wim Hendriks (contactpersoon kantine) 
 
 
 

OPROEP: 
Zoals uit de bovengenoemde opgave van de bestuurssamenstelling blijkt zijn we nog 
op zoek naar een voorzitter en een penningmeester. 
Het bestuur verzoekt alle leden nog eens dringend om mee te denken en met oplos-
singen te komen. Het voortbestaan van de vereniging is in het geding!! 

 
 
 

Elistha organiseert een reanimatie- en AED cursus. 

 
Iedereen is er wel van doordrongen dat zo veel mogelijk mensen in staat moeten zijn om in 
nood gevallen mensen te kunnen reanimeren. 
Verder is er op sportpark de Pas een Automatische Externe Defibrillator aanwezig.  
Misschien kent u dit apparaat beter als een AED, een apparaat dat elektrische stroomschok-
ken geeft bij een hartstilstand. 
Het streven is natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen hiermee kunnen werken. 
Vandaar dat Elistha de mogelijkheid biedt om gratis een cursus te volgen, dus voor reanime-
ren en het kunnen omgaan met AED apparatuur. 

 
Als U belangstelling heeft kunt U dit  
aangeven bij 
Ben Holtrop, telf 0481-372759 of via mail : 
B.Holtrop2@chello.nl 
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Agressie wordt bij Elistha niet getolereerd!! 

 
Onlangs werden we opgeschrikt door de dood van een grensrechter ten gevolge van  
molestatie door een aantal spelers. Dan realiseer je je maar weer eens hoe de voetbalsport 
verloederd is. 
Je hoort het vaak al aan de commentaren bij jeugdwedstrijden, maar zeker ook bij grotere 
jeugd en senioren. T.o.v. elkaar, tegenstanders, leiding en publiek.  
Het lijkt ook heel gebruikelijk te worden dat bij mislukte acties scheldwoorden worden geuit. 
 
Bij onze vereniging hebben we de gedragscode (op internet bij Clubinfo te raadplegen). 
T.a.v. agressie e.d. staat daar o.m. het volgende in: 
 

 Ieder lid dient zich te onthouden van onbehoorlijk taalgebruik, verbaal en fysiek 
geweld en molestatie van derden binnen of buiten het voetbalspel. Pesten wordt 
niet getolereerd, daarnaast is er respect voor andermans eigendommen.  
Een verenigingslid is hoofdelijk aansprakelijk voor een door hem/haar persoonlijk 
aangerichte schade c.q. vernieling. 

 Overtredingen van de gedragscode kunnen leiden tot sancties. Afhankelijk van de 
ernst van de overtreding zal het bestuur / commissie passende maatregelen  
nemen.  

 Een lid spreekt zijn / haar medelid aan als deze de gedragsregels overtreedt. 

 Respect opbrengen voor anderen. Ieder lid dient zich derhalve te onthouden van 
onbehoorlijk taalgebruik, verbaal en fysiek geweld en molestatie van derden    
binnen of buiten het voetbalspel. 

 Leden tonen in woord en gedrag respect voor andere leden, vrijwilligers, mede-
spelers en tegenstanders.  

 Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen 
van wie dan ook wordt niet geaccepteerd. 

 Accepteer zonder tegenspreken het gezag van de scheidsrechter, de leiding van 
het team, bestuursleden en kaderleden. 

 Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouders van toepassing 

 Ouders geven het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en 
om het veld dus discrimineren, schelden, grof taalgebruik, irriteren of kwetsen van 
wie dan ook, kan niet. 

 Elistha heeft trainers en leiders. Zij bepalen de gang van zaken rond een team. 
Hebt u kritiek, op- of aanmerkingen op de begeleiding of de organisatie, geef dit 
dan door aan de teambegeleiding. Komt u er samen niet uit, neem dan contact op 
met een van de kaderleden of de (jeugd)voorzitter. 

 
 

Het bestuur zal de regels handhaven zoals in de gedragscode beschreven.  
Onlangs is nog een lid, dat zich zeer agressief had gedragen geroyeerd 
door de Algemene Ledenvergadering.  
Scheidsrechters en leiders/ trainers zijn op de hoogte van het standpunt 
van het bestuur en elk geval van overtreding van de normen en waarden, 
die bij Elistha thuis horen zullen bij het bestuur worden gesignaleerd. Het 
bestuur zal dan tot passende maatregelen overgaan. 
 
 
Bestuur SC Elistha  
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Op vrijdagavond 21 december 2012 organiseert de Activiteiten commissie van Sportclub 
Elistha weer de jaarlijkse Kerstbingo.  
De doorgewinterde bezoekers weten inmiddels al jaren hoe gezellig het er aan toegaat.  
Als u nog nooit heeft meegespeeld, moet u dat beslist een keer doen.  
U zult er zeker geen spijt van krijgen! 
 
Plaats :   Kantine op de Pas 
Aanvang:    20.30 uur. 
 
Door onze sponsors en verschillende gulle winkeliers uit de regio zijn weer fraaie prijzen be-
schikbaar gesteld. Nou alleen nog een beetje mazzel op die avond en u gaat naar huis met prij-
zen waar de vonken vanaf vliegen. 
 
U bent allen van harte welkom. 
Laten we er weer een gezellige afsluiting van het jaar van maken! 

 
 

NIEUWJAARSWEDSTRIJD/NIEUWJAARSRECEPTIE 
 
Zoals gebruikelijk vindt op zaterdag 5 januari 2013 weer de traditionele  
wedstrijd plaats tussen het huidige eerste elftal en Oud Elistha 1. 
De wedstrijd van Oud Elistha tegen Elistha 1 begint om 18:45 uur. 
 
Na afloop van de wedstrijden is vanaf  20:00 uur de nieuwjaarsreceptie met 
live muziek . 

 
Hiermede nodigen wij alle leden, supporters,  
ouders van jeugdleden en  vanzelfsprekend onze sponsors uit voor 
deze Nieuwjaarsreceptie. 
U bent allen van harte welkom! 

 
BEDANKT! 

 
Elistha vrienden bedankt voor de belangstelling tijdens en na mijn verblijf in het  
ziekenhuis. 
Het bezoek aan huis doet me ook goed. 
Ook een bedankje voor Spero voor de leuke attentie. 
En als laatste het bestuur voor de prachtige fruitmand. 
 
Mede namens mijn vrouw Judith,  
groet Otto Hendriks 
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Selectiebeleid bij de jeugd 

 

Sinds de zomer van 2012 is er binnen de jeugdcommissie een nieuwe technische  

commissie (JTC) voor de jeugd gestart.  

Deze commissie houdt zich met alle ‘voetbaltechnische zaken’ binnen de jeugd van 

Elistha bezig en ondersteunt daarbij dus de trainers. Daarnaast zal deze commissie zich 

vooral richten op het uitzetten van de kaders voor de lange termijn en zich richten op de 

verdere ontwikkeling van spelers en trainers van de Elistha jeugd.  

 

Een van de eerste zaken die door de jeugdcommissie is vastgesteld, is het selectie- en 

indelingsbeleid. Dit levert altijd veel vragen en discussie op bij zowel kinderen als ouders, 

vandaar dat we hier voor de komende jaren daar een duidelijke lijn in willen gaan volgen. 

Belangrijk dus om hierover te communiceren zodat er ook duidelijkheid binnen de club en 

voor bijvoorbeeld nieuwe leden hierover is.  

 

Wij hebben voor het voetballen in de jeugd de volgende uitgangspunten geformuleerd: 

 

Als iedere speler plezier heeft in het voetbalspel en op de goede wijze ondersteund wordt 

in zijn of haar ontwikkeling dan volgen normaliter de prestaties vanzelf.  

 

Vandaar dat de uitgangspunten voor het voetballen in de jeugd van Elistha zijn: 

1. Plezier = iedere speler moet zoveel mogelijk plezier hebben in het spelletje 

2. Opleiden en ontwikkelen = bij de jeugd staat ontwikkeling voorop, zowel  

individueel als het ontwikkelen als onderdeel van een team. 

3. Respect: respect voor medespelers, begeleiding, organisatie en materialen 

4. Discipline: respecteren van afspraken met je team en trainers 

5. Winnen is geen doel op zich, maar is een gevolg van de eerst genoemde punten 

 

De criteria voor het indelen van teams zijn op basis van bovenstaande uitgangspunten 

als volgt: 

 

 

Kabouters: 

Geen criteria, de kabouters komen spelenderwijs in aanraking met voetballen, alleen  

plezier telt! Het leren omgaan met winnen en verliezen is een onderdeel van het  

leerproces. 

 

 

F-pupillen 

Voor zowel ontwikkeling als plezier is het belangrijk dat spelers zijn ingedeeld in teams 

op het juiste niveau. De teams worden aan het begin van het seizoen ingedeeld op  

speelsterkte. Dit betekent dat de sterkste spelers van iedere jeugdlaag ook in het  

hoogste team spelen. Bij de F-pupillen heb je echter aan het begin van het seizoen te 

maken met een grote aanwas van nieuwe spelers. De F1 en F2 zullen jaarlijks al aan het 

einde van het voorgaande seizoen definitief worden ingedeeld. De indeling van de  

overige F-teams zullen uiterlijk 1 week voor de competitie definitief worden vastgesteld. 

In de winterstop van ieder jaar zal conform de jaarkalender de teamindeling met de  

trainers worden geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie is het mogelijk om de indeling 

van de teams aan te passen. De JTC neemt hier het definitieve besluit in. Dit betekent 

dus dat de teamindeling altijd voor een half jaar is. 
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E tot en met A-jeugd: 

Voor zowel ontwikkeling als plezier is het belangrijk dat spelers zijn ingedeeld in teams 

op het juiste niveau. Op deze leeftijd is er een goed beeld van de capaciteiten en  

ontwikkelmogelijkheden van iedere individuele speler. De speler voetbalt immers reeds 

enige jaren bij de club. De teams worden aan het begin van het seizoen ingedeeld op 

speelsterkte. Dit betekent dat de sterkste spelers van iedere jeugdlaag ook in het  

hoogste team spelen. In de winterstop van ieder jaar zal conform de jaarkalender de 

teamindeling met de trainers worden geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie is het 

mogelijk om de indeling van de teams aan te passen. De JTC neemt hier het definitieve 

besluit in. Dit betekent dus dat de teamindeling altijd voor een half jaar is. 

 

Uitvoering en communicatie: 

 De indeling voor het nieuwe seizoen is gereed op 1 juni van dat jaar, deze wordt 

vastgesteld door de JTC op basis van de evaluatie in mei met de trainers. 

 De indeling voor de voorjaarscompetitie is gereed op 15 december van dat jaar, 

deze wordt vastgesteld door de JTC op basis van de evaluatie in november met de 

trainers. 

 Communicatie over het selectiebeleid vindt jaarlijks plaats in het clubblad van  

december en mei/juni door de JTC.  

 Communicatie naar spelers/ouders vindt in juni en december plaats door de JTC in 

afstemming met de betreffende trainers. In december wordt er alleen  

gecommuniceerd als er wijzigingen zijn.  

 

Mocht u vragen hebben over dit artikel, dan kunt u contact opnemen met onderstaande 

personen. 

 

Jeugd Technische Commissie  

 

Lucas Jansen en Pim Stevens 

 

 

 
 
 
 
Trainingen jeugd tijdens de winterstop 
 
Tijdens de winterstop zal er door de jeugd binnen getraind worden 
Deze trainingen worden gegeven in de gymzaal van het OBC (achter de nieuwe AH). 
Schema staat op de site en /of wordt door de leider medegedeeld. 
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pupil van de week: Nick Cornelissen 

zondag 2 december 2012 SC Elistha 1 - Worth Rheden 1 

Toen ik hoorde dat één van de jongens van ons team pupil van 

de week mocht zijn hoopte ik dat ik dat zou zijn. En ja hoor, ik 

was het. Toen het zondag werd vond ik het wel spannend, 

maar ook heel erg leuk. Ik moest om 12.30 uur op de Pas zijn. 

Papa ging met me mee. Opa Wim was er ook, want hij maakt 

altijd de foto’s. Toen ging ik met het team Elistha 1 mee. Ik 

ging mee naar de bestuurskamer. Daar werd de wedstrijd 

besproken. Daarna gingen we naar de kleedkamer om ons om 

te kleden. Ze waren allemaal erg aardig voor me.  

 

 

 

Nadat we ons hadden omgekleed gingen we naar het veld 

voor de warming up. Dat vond ik heel leuk om te doen. Ik 

deed hetzelfde als de grote spelers. Het was wel erg koud 

buiten. Toen de wedstrijd begon mocht ik de wedstrijdbal 

meenemen naar het veld. Ik liep naast de scheidsrechter. 

Bij de middenstip gaf iedereen mij een hand, ook de te-

genstanders. Toen mocht ik vanaf de middenstip naar de 

keeper van de tegenstander lopen en proberen een goal te 

maken. Dat lukte natuurlijk, ik schoot de bal zo tussen zijn 

benen door. Toen de wedstrijd begon mocht ik in de dug-

out zitten bij de reservespelers. Omdat het zo koud was 

hadden ze een hele grote jas voor mij die ik over me heen 

kon leggen. De wedstrijd was heel spannend, maar geluk-

kig won Elistha met 3-2.  

Na de wedstrijd kreeg ik een hele mooie bal, 

met alle namen, een mooie poster van de wed-

strijd en een vaantje van Elistha. Ik was er heel 

erg blij mee. Ook kreeg ik nog een frietje.  

Ik wil iedereen bedanken voor de vet coole 

zondag die ik heb gehad, ik vond het te gek. 

Iedereen was echt heel aardig voor me. De 

keeper zei zelfs dat ik zijn vriend was. 

Groetjes, Nick speler F2 
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pupil van de week: Senna Zwartkruis 

Op 28 oktober was het zover. 

Ik mocht als de pupil van de week een middag aanwezig zijn bij Elistha 1 

 

Om kwart voor 1 ging ik samen met papa naar de pas en ik was best wel zenuwachtig. 

Daar aangekomen werd ik door de verzorger van Elistha mee genomen naar de kleedkamer om me 

om te kleden en kort daarna kwamen de jongens van Elistha 1 ook binnen en ik kreeg van iedereen 

een handje of een high 5 en ze waren ook erg aardig tegen mij. 

 

Ik werd door keeper Jim meegenomen naar het veld en daar 

mocht ik met de jongens de warming up mee doen en dat 

vond ik echt gaaf. Om 14.00 uur gingen we het veld op, ik 

vooraan samen met de scheidsrechter.  Daar gaven we ieder-

een een handje en ik mocht de aftrap nemen en ik scoorde bij 

de keeper van de tegenpartij. 

De wedstrijd begon en ik zat heerlijk bij de jongens in de dug-

out en zat te genieten van de wedstrijd. Wat kunnen ze goed 

voetballen.  

 

 

 

 

In de rust gingen we weer terug naar de kleed-

kamer en kreeg ik drinken en snoepjes en de 

trainer sprak het team toe hoe ze de 2de helft 

moesten voetballen. 

Terug op het veld genoot ik weer verder van het 

voetbal, want Elistha heeft gewonnen  

met 3-0. Goed gedaan allemaal. 

Na de wedstrijd mocht ik ook nog mee naar de 

bestuurskamer om een drankje te drinken en 

kreeg ik van trainer Edwin een mooie bal met de 

namen van de spelers, een vaantje en een pos-

ter. 

 

Iedereen van Elistha 1 bedankt voor de super 

leuke dag en ik hoop als ik later groot ben dat ik 

dan net zo goed word zoals jullie zijn.  

 

Groetjes Senna Zwartkruis 
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pupil van de week: Jesper Jansen 

Op zondag 11 november was ik pupil v/d week.  
 
Toen ik hoorde dat ik pupil v/d week was geworden dacht ik; “ oh TOF maar ook oh spannend, het 
zijn wel de beste spelers van Elistha.” 
 
Ik werd hartelijk ontvangen door de trainer, de spelers en de begeleiders. 
Ik moest mij melden om 12.45 op  het voetbalveld, ik mocht namelijk bij de wedstrijdbespreking zijn. 
Nou ik kan je zeggen dat gaat er net even iets anders aan toe dan bij ons in de F-1 
De trainer had een groot wit bord met rode en blauwe magneetjes, rood is Elistha en blauw is RVW 
De trainer legde uit wat te doen bij balbezit en wat te doen bij balbezit voor RVW. Volgens de trainer 
heeft RVW  snelle mensen voorin en moest  Elistha daar voor uitkijken. 

 
Na de bespreking is het tijd om te gaan “kleden”.  
De spelers zijn aardig en als ik wat vraag helpen ze mij of 
geven ze duidelijk antwoord. Maar wat een (gezellige)herrie 
was het in het kleedlokaal. 
Er stond een radio aan met harde muziek van Gers  Pardoel. 
En de sfeer was dan ook goed. 
Toen we waren omgekleed gingen we het veld op om warm 
te lopen, ik mocht ook meedoen maar het ging wel heel snel 
en werd er dan ook snel moe van, tijd om een bal te pakken 
en over te gaan spelen met de wisselspelers. 
Toen de wedstrijd begon mocht ik met de spelers en de 
scheidrechter het veld oplopen met de wedstrijdbal in mijn 
handen . Alle namen werden 
opgenoemd, en ook die van 
mij. 
Ook mocht ik proberen te sco-
ren bij de tegenstander, vanaf 

de aftrap slalom naar de goal en scoren. Best  spannend, stel dat je 
hem niet maakt. Maar al gelijk scoorde ik en begon iedereen langs de 
kant te juichen! 
De wedstrijd staat nu op het punt van beginnen en ik mag plaats ne-
men in de dug-out. Het  is een spannende wedstrijd. Tijdens de rust  
krijg ik wat te drinken en iets lekkers. Ook heb ik tijdens de rust samen 
met de wisselspelers het balletje proberen hoog te houden, best lastig 
maar leuk om te doen. De eindstand is 3-3. Toen de wedstrijd was 
afgelopen en ik me omgekleed had, mocht ik met de trainer op de foto 
en die gaf me nog een bal met alle handtekeningen van de spelers  en 
begeleiders erop, een vaantje en een poster. 
Ook heb ik nog een frietje gegeten aan de “spelerstafel” tussen de 
spelers. 
Ik vond het spannend om te doen maar ook SUPERLEUK om mee te mogen maken.. 
BEDANKT  ELISTHA 1  
Jesper Jansen 
Speler F-1. 
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NAJAARSKAMPIOENEN 

 
ELISTHA C1 
 

 
 

 
 
ELISTHA F3 

 
 
Namens heel Elistha feliciteren we beide teams van harte. 
Veel succes in de voorjaarscompetitie. 
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Elistha verlengt contract met hoofdtrainer Edwin Peters. 

 
Edwin Peters is sinds het begin van dit seizoen hoofdtrainer bij Sportclub Elistha. 
De resultaten zijn goed en de samenwerking binnen de vereniging loopt uitstekend. 
Ook de uitstraling naar en de samenwerking met de, steeds maar groeiende, jeugd is zeer goed en er 
zijn afspraken gemaakt om dit nog meer te intensiveren. 
Daarnaast is er een verbetering van beleid en communicatie waarneembaar bij de vereniging. 
Het bestuur heeft dan ook nu al een gesprek gehad met Edwin en tijdens dit gesprek is overeenge-
komen het contract weer met een jaar te verlengen. 
Dus ook in het seizoen 2013-2014 zal Edwin als hoofdtrainer werkzaam zijn 
 

Wedstrijdverslagen ELISTHA 1 
 
Elistha 1- SVHA 1                                           Uitslag 3-0 (Ruststand 1-0) 
Gespeeld op zondag 28 oktober 2012 
 

Elistha eenvoudig langs SVHA. 
Voorweinig publiek werd er weer een Overbetuwse derby gespeeld tegen in onze lievelingskleur ge-
tooide vrienden uit Herveld. Jarenlang niet tegen gespeeld, alleen soms vriendschappelijk. Elistha 
begon goed en had echt weinig te duchten van SVHA. Na 9 minuten schoot Rowan Leenders uit een 
volley hoog over na een goede pass van Michael Melsasail. 
Sahin Roshanaie kwam ook net iets tekort toen hij, al inglijdend, de bal net niet genoeg richting mee 
kon geven, nadat Rowan Leenders op links doorgebroken was. Het echte gevaar van Elistha kwam in 
de 21

e
 minuut. Uit een toegekende vrije trap krulde Dennis Geurts de bal tegen de binnenkant van de 

paal, maar zag het “witte” monster weer het veld invliegen.  
Corners zijn nog steeds niet aan Elistha besteed, getuige de corner in de 31

e
 minuut, genomen door 

Sahin Roshanaie. Gemist door Jan en alleman. Dezelfde speler kreeg zelf nog een geweldige kans, 
maar schoot vanaf niet al te verre afstand toch een dikke meter naast het SVHA doel. 
Wat stelde SVHA daar tegenover? Bijzonder weinig. Geen kans. Niks. 
Daarom was het wachten op een doelpunt van Elistha en dat kwam er ook in de 38

e
 minuut. 

Gescoord door Rowan Leenders, die na een steekpass van Kevin Tap, dwars door de SVHA defensie 
mocht en kon lopen. Ruststand 1-0. 
De tweede helft ging verder zoals de eerste ophield. Een bijzonder gezapig partijtje zonder echte 
hoogtepunten in het eerste kwartier na rust. 
In de 62

e
 minuut probeerde Jerino Hallatu het maar eens, maar hij zag zijn schot in de opgetrokken 

muur uiteen spatten. Doordat Kevin Tap in de 70
e
 minuut onreglementair ter aarde was gewerkt mocht 

Jerino Hallatu wel de toegekende strafschop nemen  en verzilveren en zette Elistha zo op een 2-0 
voorsprong en de drie punten zaten in de zak. 
Rob Gullikers kwam in het veld voor Jerino Hallatu. Jim Hendriks onze “gele” goalie pakte de bal op 
stijlvolle wijze, nadat de totale Elistha defensie vrije doortocht gaf. SVHA probeerde het drie minuten 
later nog maar eens, maar verder dan een opraapballetje voor de Elistha keeper werd het niet.  
Jody Wansaoeboen kwam in de 87

e
 minuut in het veld voor Rowan Leenders. Na een voorzet van 

Rob Gullikers was de kleine en snelle Michael Melsasail net iets eerder bij de bal dan de SVHA  
keeper en zette zo de 3-0 eindstand op het scorebord.  
Ook Jordy Storteboom kwam nog in het veld voor de “uitgeputte” Sahin Roshanaie.  
Na 5 minuten blessuretijd vond ook de warrig leidende scheidsrechter van Werven uit Apeldoorn het 
genoeg en blies het verhaal uit. 
Elistha drie punten rijker en SVHA een illusie armer.  
Rapportcijfer voor de man in het zwart: een magere 6. 
 
Opstelling Elistha: 
Doel:  Jim Hendriks 
Achter: Maurice Peters, David Arts, Kevin Tap, Dennis Geurts. 
Midden: Danny Versteege, Jordy Toonen, Sahin Roshanaie. 
Voor:  Michael Melsasail, Jerino Hallatu, Rowan Leenders. 
Wissels: Jordy Storteboom, Rob Gullikers, Jody Wansaoeboen 
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GVA 1 - Elistha 1                                           Uitslag 1-2 (Ruststand 0-1) 
Gespeeld op zondag 4 november 2012 
 

Elistha verslaat ook GVA in “uitwedstrijd”. 
De plaats Doornenburg, gelegen aan de Rijn, de thuishaven van GVA of te wel “Gijsbrecht van  
Aemstel”.  
Dat was de plaats waar Elistha aantrad in deze mooie competitie 5F. 
Iedereen kan van iedereen winnen, maar GVA, toch geen onbekende voor Elistha, stond er voor aan-
vang van de wedstrijd toch ook goed voor met slechts één verliespartij en het op één na minste  
doelpunten tegen. Dat zegt op zich al genoeg voor een spannende partij tussen blauw en oranje. 
Verliezen in zo’n partij is natuurlijk niet leuk en winst goed voor het vertrouwen in de toekomst.  
Elistha begon goed aan de wedstrijd en Rowan Leenders had bij een betere balaanname in de  
9

e
 minuut al de kans gehad om doeltreffend uit te halen. Nu sprong de bal bij hem weg en dus ook de 

kans weg. 
Zo kreeg GVA een corner en deze bracht niets op en direct daarna werd een schotje van Maikel 
Melsasail opgeraapt door de GVA doelman. Gevaarlijker werd het daarna. 
Eerst werd de bal uit een vrije trap door een GVA’er strak over geknald en drie minuten later misten 
twee GVA’ers een strakke voorzet van links. Elistha was dus gewaarschuwd. 
In de 25

e
 minuut moest Jim Hendriks zich strekken om de bal uit de rechter beneden hoek te tikken en 

in de volgende minuut moest hij nogmaals redding brengen met zijn rechtervoet.  
De volgende open kans, opnieuw voor GVA, was in de 27

e
 minuut en deze werd ook om zeep  

geholpen en dan weet je het al. Als ze aan de ene kant niet vallen dan vliegen ze er aan de andere 
kant in.  
En zo gebeurde het ook. 
In de 31

e
 minuut een mooie combinatie tussen Kevin Tap en Maikel Melsasail, met uiteindelijk het 

resultaat dat Rowan Leenders vrij voor het doel kwam. Met een bekeken balletje, onder de keeper 
door, zette hij Elistha op een 0-1 voorsprong. 
Inmiddels gingen de hemelsluizen open en gelukkig dat ze daar in Doornenburg een prachtige tribune 
(hij zat bomvol) hebben, anders was je als een verzopen kat thuis gekomen. 
Elistha speelde rustig en zag dat een afstandsschot vanaf de “middellijn” van Dennis Geurts, maar 
net, gepakt werd door de GVA keeper. Zeker op de televisie gezien! 
In de laatste vijf minuten gebeurde er nog van alles. Eerst Moest Dennis Geurts redding brengen door 
de bal tot corner te verwerken en zag Jordy Toonen ook zijn inzet tot corner verwerkt worden na een 
razendsnelle uitval van Maikel Melsasail.  Sahin Roshanaie wurmde zich nog eens door de GVA ver-
dediging en de toegekende corner werd door Rob Gullikers één meter naast gekopt.  
Dit had 0-2 moeten zijn. Een geweldige kans.  
In de laatste minuten van de eerste helft kwam Elistha doelman, Jim Hendriks, weer in beeld.  
Allereerst een pegel van de linksbuiten en daarna nog een vrije trap van GVA, maar beide keren stond 
Jim op zijn post.  
Ruststand : 0-1. 
Al snel na rust produceerde GVA de gelijkmaker. In de 48

e
 minuut kon Jim Hendriks eerst nog een 

afstandsschot van GVA pareren, maar in tweede instantie was het GVA’er Rob Witjes, die de 1-1  
binnen kon schieten, onvoldoende gehinderd door Elistha verdedigers. 
In de 57

e
 minuut kwam de ook al niet okselfrisse Jerino Hallatu in het veld voor de geblesseerde  

Maikel Melsasail. 
De regen viel gestaag naar beneden en het veld werd er niet beter op. Het spel ging aardig op en neer 
zonder te vervelen en een volle tribune deed ook een duit in het zakje met allerlei opmerkingen van 
zowel de kant van de Doornenburgers als de Elstenaren. Maar het bleef gezellig. De regen was er 
nog steeds en dat was ook de reden dat Jim Hendriks een mislukte uittrap had de zonder gevolgen 
bleef. Even later stompte hij de bal weg uit een voorzet van rechts. Stompen is soms beter dan  
vangen. In de 65

e
 minuut bediende de bedrijvige Jordy Toonen, na een onderschepping, Rowan 

Leenders, die vervolgens ook een tegenstander uitspeelde en vervolgens op het “moment suprême” 
de bal hoog over en naast het doel knalde. 
Direct daarna aan de andere kant weer een goede redding van Jim Hendriks. Inmiddels regende het 
niet meer zachtjes, maar het goot. In de 75

e
 minuut de wissel voor Sahin Roshanaie. De van een 

blessure herstelde Roy Derksen kwam hem vervangen. De tijd was in Elster voordeel.  
Een gelijkspel in Doornenburg dat is toch prima! 
Uit een GVA corner werd de bal net over gekopt. Terwijl het spel even stillag stond Rowan Leenders 
te praten met 5 supporters van GVA. In ieder geval waren de paraplu’s blauw. Waarover ze het  
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hadden weet ik niet, maar het zal niet over het weer gegaan zijn, denk ik (!), maar de scheids had wel 
een gele kaart voor hem op zak. Dank u wel. 
In de 87

e
 minuut nog een gevaarlijk vrije trap van Dennis Geurts op het GVA doel, echter zonder  

gevolgen. 
Ook Jordy Toonen werd nog vervangen door de snelle Kevin van Bronswijk. 
Ja, maar wat kun je nog in een paar minuten?  
De trainer van Elistha, Edwin Peters, zal hem ingebracht hebben om zijn specifieke specialiteit, zijn 
snelheid. In zo’n korte tijd kon hij het dit keer niet laten zien. De andere invaller, Jerino Hallatu, kon 
wel iets laten zien en hoe. Een in de 93

e
 minuut toegekende vrije trap verdween zomaar onder en 

langs GVA doelman Witjes in het GVA doel. Elistha genoot van de 1-2 en hield stand, ook al omdat 
scheidsrechter, A, Cakir uit Zelhem, nog slechts één minuut door liet spelen en toen voor het einde 
floot. Hij floot zeker niet in het voordeel van Elistha, dat mag gezegd worden. 
Rapportcijfer voor de man in het zwart: 6- 
Volgende week alweer de 10

e
 wedstrijd en dan zijn we op de helft van deze 

competitie. Het kan nog spannend worden met deze clubs. 
 
Opstelling Elistha: 
Doel:  Jim Hendriks 
Achter: Maurice Peters, David Arts, Kevin Tap, Dennis Geurts. 
Midden: Danny Versteege, Jordy Toonen, Sahin Roshanaie. 
Voor:  Maikel Melsasail, Rob Gullikers, Rowan Leenders. 
Wissels: Jerino Hallatu (54

e
 min.), Roy Derksen (75

e
 min.), Kevin van Bronswijk (87

e
 min.) 

 
mahe 
 
Elistha 1- RVW 1                                           Uitslag 3-3 (Ruststand 2-2) 
Gespeeld op zondag 11 november 2012 
 

Elistha verspeelt onnodig punten. 
Koploper Elistha moest op deze droge zondag aantreden tegen RVW uit Renkum.  
Nu staan de “blauwen” dan wel voorlaatste maar echt gemakkelijk zal het toch niet worden. Wie wil er 
nu niet van de koploper winnen? Iedereen toch! Elistha daarentegen won alle wedstrijden wel van de 
koplopers, denk aan SJN, BVC’12 en de Paasberg. 
Vandaag ook de laatste wedstrijd, meetellend voor de eerste periode. Omdat AZ’2000 afhaakte in 
deze klasse 5F wordt er nu om 2 periodes gespeeld van elk 10 wedstrijden. 
Nu over naar de wedstrijd van vanmiddag. Al in de beginfase werd duidelijk dat Elistha wel de  
aandrang had, maar de afwerking liet te wensen over. Eerst schoot Rowan Leenders tegen de keeper 
op en even later deed Rob Gullikers hetzelfde. 
De kopbal van Jerino Hallatu bij de 1

e
 paal vloog bij de 2

e
 paal net over. Na 16 minuten een vrije trap 

van Jordy Toonen op Jerino Hallatu, die Elistha op een 1-0 voorsprong zette.  
Het eerste slappe schotje van RVW viel pas na 18 minuten te noteren. Een minuutje later kreeg RVW 
een terechte penalty toegewezen na een overtreding van Kevin Tap op één van de RVW voorwaart-
sen. Luc Hendriks verzilverde de pingel en de stand was dus 1-1. 
Na 28 minuten een corner voor Elistha en zoals gewoonlijk genomen door Jordy Toonen. Kevin Tap 
maakte zijn fout weer goed en scoorde uit deze corner. 2-1. 
Een volgende aanval van RVW zag er veelbelovend uit maar Jim Hendriks stond op zijn plaats, zoals 
het hoort. Net voor rust probeerde Sahin Roshanaie het maar eens, maar hij zag zijn schot zeker twee 
meter naast het doel vliegen. 
Aan de andere kant werd het zomaar 2-2 door een “vermeend” buitenspel doelpunt van RVW.  
Doelpuntenmaker was wederom Luc Hendriks.  Ruststand dus 2-2. 
Direct na rust bereikte een kopbal van Rob Gullikers wel Rowan Leenders, maar zijn schot vloog over 
en naast. Elistha speelde niet zoals wij gewend zijn, veel te haastig en nogal slordig. Ook de lange 
ballen vanuit de verdediging konden eenvoudig door de RVW verdediging opgevangen worden en dat 
zag men natuurlijk graag bij RVW. In de 61

e
 minuut wipte Maikel Melsasail alleen door de RVW  

verdediging en gaf een prima pass vanaf de rechterflank. Jammer dat er op dat moment niemand was 
om zijn goede actie af te werken. 
In de 66

e
 minuut een dubbele wissel. Sahin Roshanaie en Rob Gullikers werden gewisseld voor  

Kevin van Bronswijk en Augusto Moyano Soto.  
RVW sloeg toe in de 70

e
 minuut. De totale Elster verdediging werd uitgespeeld en de voorzet vanaf  
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links kon door Roy van Langen naar hartenlust worden ingekopt (waar waren de Elistha verdedigers?) 
Stand : 2-3. RVW kon niet lang van de voorsprong genieten. Na een pass van Maikel Melsasail kon 
Kevin Tap de bal rechts onderin het doel werken. Stand : 3-3. 
Jim Hendriks moest in de 75

e
 minuut nog redding brengen. Wel in twee keer, maar het bleef  

vooralsnog 3-3. Elistha begon aan te dringen. Wel begrijpelijk, want al te best liep het niet. Eerst zag 
Rowan Leenders zijn slappe schot gemakkelijk opgeraapt worden door de RVW keeper en het schot 
van Kevin Tap werd ook opgepakt door de Renkumse sluitpost. 
De moegestreden Jordy Toonen werd in de 90

e
 minuut nog gewisseld voor Roy Budel. 

Elistha zal gedacht hebben, niet verloren maar toch één punt overgehouden aan deze wedstrijd.  
In de 94

e
 minuut zou Elistha bijna nog de overwinning gepakt hebben. Uit een vrije trap van Dennis 

Geurts kopte Maikel Melsasail maar net naast. Voor menigeen leek de bal er in te vliegen,  
maar helaas. 
Scheidsrechter was de heer Kiliccan uit Zutphen. 
Rapportcijfer : 7. 
 
Opstelling Elistha: 
Doel:  Jim Hendriks 
Achter: Maurice Peters, Roy Derksen, Jordy Toonen  

( Roy Budel), Dennis Geurts. 
Midden: Sahin Roshanaie( Kevin van Bronswijk), Kevin Tap, 

Maikel Melsasail 
Voor:  Rob Gullikers (Augusto Soto), Rowan Leenders,  

Jerino Hallatu 
 
mahe 
 
 
Elistha 1 – Worth Rheden        (Ruststand 3-1) Eind-
stand 3-2 
Gespeeld op zondag 2 december 2012 
 
Elistha laat vele kansen onbenut 
In deze eerste wedstrijd in de “Rückrunde” kon Elistha afrekenen met Worth Rheden maar tot veel 
scoren kwam het niet. Waren er dan geen kansen? Natuurlijk wel, veel te veel maar Elistha bleef op 
slechts 3 doelpunten steken. Als je het doelsaldo een zwiep had willen geven, had je daar de kans 
voor, maar helaas. Belangrijkste aspecten zijn de 3 punten, die zwaar wegen in de mooie competitie.  
Je hebt nu de kans, grijp hem dan. 
De wedstrijd begon rustig met Elistha veel aan de bal. Worth Rheden kon niet of wilde niet. In de 13

e
 

minuut scoorde Dennis Geurts door een pass van Rowan Leenders in de kluts binnen te schieten. 
Poem 1-0. 
Elistha ging door en 3 minuten later was het al 2-0. Rowan Leenders nam de pass van Jordey Toonen 
vanaf links goed aan en scoorde perfect. Na 20 minuten het eerste wapenfeitje van Worth Rheden, 
maar Elistha had geluk toen de bal de paal raakte en achter vloog. Dat Dennis Geurts de vrije  
trappenspecialist is liet hij in de 21

e
 minuut zien. Met één stuit erin ging de bal maar net naast zonder 

dat er ook maar iemand het witte monster getoucheerd had. Ook Roy Derksen, normaliter achter in te 
vinden stond op een bepaald moment op ongeveer 7 meter van de Worth Rheden goalie en zag zijn 
“puntertje” in de handen van de Worth Rheden keeper belanden. Had zomaar de 3-0 kunnen zijn. 
Direct aan de andere kant kwam Worth Rheden zomaar terug in de wedstrijd.  
Uit een voorzet vanaf rechts kon Michael Koenders van Worth Rheden zomaar inkoppen. Stond zo vrij 
als wat, maar het werd wel 2-1. Gevolgd door weer een vrije trap van wederom Dennis Geurts. Nu 
echter 3 meter naast gemikt. Worth Rheden kwam nog een keer voor rust dichtbij het Elster doel, 
maar Maurice Peters kopte de bal tot corner nadat de Worth Rheden midvoor dacht te gaan scoren. 
De corners tegen Elistha waren altijd al gevaarlijk, maar deze gelukkig niet.  
Na een kleine wapenstilstand er gebeurde zo’n tien minuten niets bijzonders, kreeg Elistha ineens 
weer het licht. Wij schrijven de 42

e
 minuut. Uit een goede pass van Shahin Roshanaie hielp wederom 

Rowan Leenders Elistha aan een doelpunt en zette zo de 3-1 op het scorebord. De scheidsrechter 
maakte de tijd vol met “blessure minuten” en dat kostte Worth Rheden een speler die natrapte na een 
overtreding van een Elistha speler en dus in de 2

e
 helft elf tegen tien. Na een korte pauze het eerste 

schot van Worth Rheden op het Elistha doel, maar Jim Hendriks liet zich niet verrassen en maakte er  
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een corner van. De bal uit de vrije trap van Dennis Geurts in de 65

e
 minuut vloog 1 meter naast en 

was de volgende mogelijkheid voor Elistha. In de 68
e
 minuut een dubbele wissel. Voor Roshanaie en 

Toonen kwamen Jerino Hallatu en Rob Gulikers in het veld. Vijf minuten verder knalde Rob Gulikers  
de bal na een pass van Hallatu op de rechtervoet van de WR doelman en even later schoot  
Rob Gulikers maar net over na een splijtende pass van Michael Melsasail. Twee goede pogingen van 
de oranje zijde, maar nog steeds 3-1. Geruststellend maar toch. 
Eén der Worth Rheden spelers raakte de bal net niet goed genoeg om te scoren. Via bovenkant lat 
vloog de bal gelukkig voor Elistha over. Wij noteren de 76

e
 minuut. Ook Roy Budel, na blessureleed, 

werd ingewisseld voor Michael Melsasail. Elistha was heer en meester op het veld, alleen de  
doelpunten kwamen niet. Kans op kans werd niet benut en daar komt het weer, als jij ze niet maakt 
vallen ze aan de andere kant. En jawel hoor in de 86

e
 minuut was het weer Michael Koenders die 

Worth Rheden op een 3-2 zette, nadat ook Jim Hendriks kansloos was op zijn inzet.  
Roy Budel probeerde het in de 87

e
 minuut ook maar eens, maar de bal werd tot corner verwerkt.  

Jerino Hallatu kopte net naast.  
De laatste poging van Worth Rheden had bijna fatale gevolgen voor Elistha.  
De bal uit een vrije trap met aansluitend een kopbal zou bijna in het doel van Elistha zijn verdwenen. 
Gewoon geluk dat de bal naast vloog. Scheidsrechter was de heer Engberts uit Oldenzaal (verder 
weg kon niet en hij was met de trein) Rapportcijfer 7-. 
 
Opstelling Elistha: 
Doel:  Jim Hendriks 
Achter: Maurice Peters, Roy Derksen, David Arts, Dennis Geurts. 
Midden: Sahin Roshanaie , Kevin Tap, Jordey Toonen,  Danny Versteege 
Voor:  Rowan Leenders, Maikel Melsasail. 
Wissels: Rob Gullikers, Roy Budel en Jerino Hallatu 
mahe 

 

Oefenprogramma winter voor ELISTHA 1 en 2 

 

ELISTHA 1 

20 januari 2013 12.00 uur SCE 1 ELISTHA 1 

27 januari 2013 12.00 uur ELISTHA 1 AAC 1 

31 januari 2013 20.00 uur DSZ 1 ELISTHA 1 

07 februari 2013 20.00 uur ELISTHA 1 EMM 1 

19 februari 2013 20.00 uur Hapse Boys 1 ELISTHA 1 

ELISTHA 2 

17 januari 2013 20.00 uur Millingen 2 ELISTHA 2 

20 januari 2013 12.00 uur ELISTHA 2 DSZ 2 

19 februari 2013 20.00 uur Hapse Boys 2 Elistha 2 
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Sinterklaasfeest 

Op vrijdag 30 november was het dan eindelijk zover.  
De Sint zou samen met zijn Pieten de jongste jeugd van Elistha bezoeken. 

Zo’n 65 kinderen waren in spannende afwachting in de kantine bij elkaar gekomen. 
Hierbij een aantal foto’s. Meer foto’s staan op de site. 
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Sponsor bedankt!! 
 

RGS Glas sponsort Elistha E2 
 

Elistha E2 heeft onlangs een totaal nieuwe sportuitrusting aangeboden gekregen van 
RGS (glas) uit Elst. 
Roel en Lucienne van Setten hebben gezorgd voor de geheel nieuwe outfit bestaan-
de uit shirt, broek, kousen, trainingspak en sporttas. 
 

 
Natuurlijk poseerde het team vol trots met het nieuwe tenue. Rechts op de foto de 
sponsoren Roel en Lucienne van Setten en linksboven leider Henk Paul.  
Namens de spelers, leiding en bestuur danken wij de familie van Setten hartelijk 
hiervoor! 
 

 

Jeugdvoorzitter, Albert van Kleef, be-
dankt Roel en biedt hem, namens de 
vereniging, een bos bloemen en een 
vaantje aan. 

 
 
 
wh 
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Grote Elster Dorpsquiz                                                

 
Gehouden op vrijdag 26 oktober 2012. 
Elistha ploeg overtreft zichzelf!! 
 

In een bomvolle zaal van “Het Wapen van Elst”, werd alweer voor de vijfde keer deze dorps-
quiz gehouden onder auspiciën van de Historische Vereniging Marithaime. 
De quiz bestond uit 4 ronden van steeds 16 vragen over sport, actualiteiten, muziek,        
algemene kennis en beeld- en kennisvragen over Elst. 
Na de vraagstelling van Gabrielle Penning de Vries mocht en kon er binnen de groep eerst 
overlegd worden, waarna later per ronde op een invulblad de “goede” antwoorden genoteerd 
moesten worden.  
Sommige vragen konden direct al beantwoord worden, maar over andere moest toch wel 
eerst overlegd worden en soms moest er zomaar een antwoord worden ingevuld. 
Hoewel wij met zes personen waren, wisten we ook niet alles. 
Zo werden de gestelde muziekvragen goed tot heel goed beantwoord, daarentegen waren 
de getoonde foto’s met “voordeuren” van diverse Elster bedrijven of winkels niet aan ons 
besteed. Per ronde waren dat er twee, dus acht in totaal. Geen enkele, jawel één, die van 
het ambtshuis, werd door ons herkend. Zo laat je duidelijk punten liggen. 
Hier een greep uit de gestelde vragen: 

 Is de Linge : A. Een riviertje, B. Een afwateringskanaal. C. Trekvaart. 
  Antwoord = B. 

 Waarin worden appels en peren geplukt ? (Kanis) 

 Wanneer werd Elistha opgericht? (31 juli 1926) 

 Wat hoort niet in het rijtje thuis? 
A. In den Ommelanden, B. Bij Tante, C. ’T Fort, D. Het Fortuin   

(D bestaat niet meer). 

 Hoeveel gouden plakken werden er behaald op de Olympische Spelen? (6) 

 Kersen worden geplukt in een ….? (hoenderik) 

 Naam van het gebouw waar de nieuwe AH is gevestigd? (Burchtstaete) 

 Wie werd er “Goudhaantje” genoemd? (John Rep) 

 Hoe heet het water bij de defensiedijk? (Eisenhowerplas) 

 Hoe heet de grote kerk officieel? (St. Maartenskerk) 

 Welke bijnamen heeft Pierre van Hooijdonk? (Pi-air en Big Pete). 

 Wie was er burgemeester in de oorlog? (Kleijn). 
 
Na elke ronde werden de antwoorden van de vragenlijsten door een driekoppige jury nage-
keken en de uitslag, behaalde punten en stand werd getoond aan de bomvolle zaal. Na de 
eerste ronde stonden wij, Elistha, met 12 punten op de 9e plaats. In ronde twee werden er 11 
punten behaald. In ronde drie, tien punten en in de laatste ronde weer twaalf punten.  
In totaal dus 45 punten. 
Bij alles goed zou je dus 68 punten behaald kunnen hebben. Met 66,1 % goed van de ge-
stelde vragen deed Elistha het, buiten verwachting, goed. 
In de einduitslag werden wij met de ploeg “Buren en buitenlui” gedeeld vierde.  
Beide ploegen dus met 45 punten. 
Slechts op drie gestelde vragen moest iedereen het antwoord schuldig blijven. In de rondes 
met muziek- en sportvragen scoorden we zelfs een gedeelde eerste plaats. Jammer was 
alleen de beantwoording van de Elster beeldvragen. Dat kostte ons de kop. Maar nogmaals, 
met het behaalde resultaat  was iedereen bijzonder gelukkig. 
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Verleden jaar nog op de 14e plaats en in 2010 op de 12e plaats.  
Al met al een geweldige stijging. 
Om iets voor 24.00 uur werd de winnaarsbokaal weer overhandigd aan de groep  
“Wijkplatform Elst Noord”. Ook al de winnaar van het vorig jaar. Knap gedaan! 
Volgend jaar maar weer proberen het nog beter te doen en zo kon iedereen terug zien op 
een gezellige en leerzame avond. 
Oh ja, het Elistha team bestond uit (op onderste foto v.l.n.r.): 
Peter Kuppen, Wim Hendriks, Ans Coenen, Joop Sponselee, Jan Willem Berns en  
Martin Jansen vd Laak 
 

 
 
Jala 

 
TRAINERSTAAL 
 

1. ...………voetbal spelen. 1. Opportunistisch 

2. De lange bal…….. 2. Ruimtes 

3. Geen…..weggeven 3. Druk 

4. ………spelen 4. Voorsprong 

5. Problemen in de …. 5. Hanteren 

6. Makkelijke…… weggeven 6. Te ver 

7. …….zo klein mogelijk maken. 7. Linies 

8. Tussen de …….spelen 8. Domineren 

9. ……….volledig uit handen geven 9. Verzorgd 

10. De wedstrijd……. 10. Uitkomen 

11. Meer ………zetten 11. Keuzes 

12. Er niet meer…… 12. Doelpunten 

13. Linies ……..uit elkaar. 13. Kansen 

14. Foute…..maken 14. Kantelde 

15. De wedstrijd……… 15. Omschakeling 
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VERJAARDAGEN 

 

         JANUARI 
   

FEBRUARI 
  

         01 HIJLKE 
 

BALTUSSEN 
 

03 JEROEN 
 

RUITEN 

03 JESSE DE VRIES 
 

03 HALEY 
 

SCHOR 

05 ARTHUR 
 

KASTELEN 
 

04 HARM 
 

VEENSTRA 

05 STEFAN 
 

POLIC 
 

05 DAMIAN 
 

ROTHUIZEN 

06 NICK  
 

LEWE 
 

06 ROWAN 
 

LEENDERS 

08 BORIS VAN WITTEVEEN 
 

07 KEVIN 
 

TAP 

09 ROY 
 

BUDEL 
 

08 PIM 
 

JANSSEN 

11 DANNY 
 

VERSTEEGE 
 

08 JOEP  VAN DER MEER 

12 DEXTER 
 

HOMAN 
 

08 DIEDE 
 

NUIJ 

12 MEIKE 
 

ZWIER 
 

09 PIETER 
 

TOISUTA 

13 LISA 
 

LEWE 
 

10 WALID 
 

SADIQI 

14 WIM 
 

JALINK 
 

11 JIM 
 

HENDRIKS 

14 MARCEL 
 

VEENSTRA 
 

12 BOB 
 

MEINARDI 

14 MIREILLE 
 

WIERSMA 
 

12 FLORIS 
 

MEINARDI 

15 TIJS 
 

MARTENS 
 

14 DENNIS VAN OOIJEN 

16 JEROEN 
 

WILTINK 
 

15 AYTE 
 

CLUITMANS 

17 JURRIAN 
 

RUITEN 
 

20 PIET VAN BURK 

18 JORT 
 

BUSSCHER 
 

22 JOHN 
 

ROIWAWAN 

18 JOOP 
 

KERSTEN 
 

28 JURRE  
 

CLUITMANS 

18 JAN 
 

NAB 
 

28 GIEL 
 

HENDRIKS 

19 SERGIO 
 

SOUISA 
     20 VINCE 

 
HOOGVELD 

 

 

   21 CRISTIANO DOS SANTOS ALVES 
     22 THEO 

 
COENEN 

     22 RYAN 
 

LEMING 
     22 JORDEY 

 
TOONEN 

     22 YANOA 
 

USMANY 
     23 GEERT 

 
HENDRIKS 

     24 DAAN 
 

NEIJENHUIS 
     25 MARTIN  JANSEN VD LAAK 
     25 GERANO 

 
TIRTOSENTONO 

     27 LISA VD KAMP 
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SPONSOREN EN BEGUNSTIGERS VAN SC ELISTHA VOOR HET SEIZOEN 2012 - 2013 

 
HOOFDSPONSOR :    JANSEN MAKELAARS 

HOOFDSPONSOR :    SNS BANK 

Elistha 1 :                            JANSEN MAKELAARS 

Elistha 1 :                            SNS BANK

Elistha 2 :                            HCR 'T WAPEN VAN ELST

Elistha 3 :                            KEMPKES LANDMETEN BV

Elistha 4 : HOUTHANDEL WOUDENBERG

Elistha zaalvoetbal 1:                  CAFETARIA JONKERS

Elistha zaalvoetbal 2:

Kabouters 1: NATUURSTEEN- EN TEGELZETBEDRIJF GELDERLAND (shirts)

Kabouters 1: G. RUTTEN & ZN Loodgieters/Bouwbedrijf (tassen)

Kabouters 2 :                         LUCAS JANSEN (shirts)

Pupillen F1:                        MANTEL (tenue)

Pupillen F1:                        SNS Bank (tassen)

Pupillen F2:                        PLANOFORM (shirts)

Pupillen F3: BUREAU VOGEL (shirts)

Pupillen F4: KWALITEITSSLAGERIJ DE LEEUW (tenue)

Pupillen F5: ELISTHA (shirts)

Pupillen E1:                         HYLAS (shirts)

Pupillen E1:  SNS bank (tassen)

Pupillen E2 :                        RGS [glas] Elst (tenue, trainingspakken en sportassen)

Pupillen E3:                        HENDRIKS CLEANING

Pupillen E3 :  SNS Bank (tassen)

Pupillen E4: MOUSSET Chocolaterie (shirts)

Pupillen E4: KLUSBEDRIJF A VAN KLEEF (tassen)

Pupillen D1 :                       BORGVAST (tenue)

Pupillen D1 :                       STRAETUS incasso (trainingspakken)

Pupillen D2: BERNE KLINIEK Veghel (tenue)

Junioren C1 : SNELDERS SPORT (shirts)

Junioren C2:                       MANTEL ELST (tenue)

Junioren B1:                        BOB (tenue)

Junioren B1:                       BUY & DRIVE BUDGET CARS (trainingspakken)

REKLAMEBORD SPONSOREN

JANSEN MAKELAARS KLINGELE GOLFKARTON

‘T MOLENTJE, dierenspeciaalzaak LEIJZER EN VISSCHERS, advocaten

ARENTSEN interieurs MANTEL for fashion and sport

ATLANTIS, Wok & Partyrestaurant MEURS, loodgietersbedrijf

AUTOBEDRIJF MUYS MIKO, koffie / lavadrinks

AUTOBEDRIJF TIP NATUURSTEEN- EN TEGELZETBEDRIJF GELDERLAND

AUTOSCHADE ELST BV NOTARISSEN ELST

AUTOSERVICE LAMPRECHT OVERBETUWE COLLEGE,

BANKET BAKKERIJ PAUL JANSSEN OMNISIGN reclame design bureau

BERNS BV, horeca Nijmegen OUWERLING OPTICIENS

BURGERS onderhoudsbedrijf OZON BV afval olie

C1000, supermarkt Mc.Leane PIZZA ROMA, italiaanse pizza service

CARWASH CENTER Elst autowassen PLAZA HENDRIKS, cafetaria

CHR. MULLER TOUW BV SNELDERS SPORT

CRUM SIERBESTRATING BV SNS BANK

DE HUCHT, brasserie STUART AUTOSCHADE Elst

DE LEEUW, kwaliteitslagerij STUCADOORSBEDRIJF GEBR. JANSEN 

FIETS SERVICE RENE VAN DAM ULTI PRINT, zeef en textielprint

FLYNTH, accountants en adviseurs UITVAARTVERZORGING DE WIT

FRANCISSEN INSTALLATIES BV VAN DIJL ADVOCATEN BV advocatenkantoor

HARTELUST pannenkoek villa VAN ZOOLINGEN SCHOENEN

HENK LANGEN, TV en Schotelantennes W.H.J. MULDERS, slopersbedrijf

HERTOG JAN bier WIDO BV, kraanbedrijf

HUISMAN, electrotechniek WITJES, makelaars

J. JANSEN, aannemingsbedrijf WUBBEN CLEANING olie

JACOBS , beheersbaar onderhoud IJZERHANDEL JANSSEN, gereedschap enz.

JANSSEN & BARTRAIJ, accountants en belastingadviseurs  
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SPONSOREN EN BEGUNSTIGERS VAN SC ELISTHA VOOR HET SEIZOEN 2012 - 2013 

 
CLUBBLAD ADVERTEERDERS

A. VAN KLEEF, montage- en klusbedrijf JANSEN MAKELAARS 

ALANYA, Mini Resto JEWELZ & MORE

AMI KAPPERS kapper KEURSLAGERIJ KLAAS UIT DE BOSCH

BLOEMISTERIJ WILLEMSEN L' ITALIANO ristorante pizzeria

CAFÉ IN DEN OMMELANDEN LA STRADA ijssalon - lunchroom

CAFETARIA JONKERS LANDWINKEL DE WOERDT groente en fruit

CATERING VAN ROEKEL, cateringbedrijf MANTEL for fashion and sport

CHINEES INDISCH RESTAURANT AZIE MEGALUX rolluiken en zonwering

DA VAN OORT drogisterij NOTARISSEN ELST

DAVE'S dierenspeciaalzaak OMNIVENTS, evenementenbureau Valburg

DE LEEUW KWALITEITSLAGERIJ ONDER DE TOREN

DE LINGEGAERDT TIJSSEN, groente en fruit OUWERLING OPTICIENS

DE PANNEKOEKENBAKKER, Slijk-Ewijk PLAZA HENDRIKS cafetaria

DE SMALE assurantiekantoor PRESENT ART gifts, cards, en posters

DECORETTE RISTORANTE ROMA pizzeria bistro

EXPERT ELST electronica winkel ROBA Onderhoud- en Montagebedrijf

FOCUS verlichting SCHILDERSBEDRIJF GEBROEDERS BAARS

FOOK SING Chinees - Indisch restaurant SCHOTTEN muziekopleidingen

GEURTS, Tegel-,Timmer- en Metselwerk,  Andelst SHOEBY, mode

GIJSBERTS , garage en tweewielers SILSY Cadeaus

HAARSTUDIO ALLURE SNELDERS SPORT

HCI Bouwcenter SNS BANK

HENK LANGEN tv, video en schotelantennes TAXIBEDRIJF MARTIN MEEUWISSEN

HERBALIFE Adviebureau U-NIEK bloemsierkunst

HET HEERENHUIS kapper VAN DEELEN, schoenmode

HET WAPEN VAN ELST hotel-café-restaurant VAN DE WAL woninginrichting

HILVIS visspecialist VAN HULZEN cafetaria

HUTING SCHILDERWERKEN VAN ZOOLINGEN SCHOENEN

INSTALLATIEBEDRIJF PATRICK JANSEN VINK HEKWERKEN ELST

JACCO VAN MARWIJK groente en fruit WILDKAMP BV

BANNER WEBSITE

HENDRIKS CLEANING PLAZA HENDRIKS

VERKEERSSCHOOL HENK PAUL

WEDSTRIJDBAL EERSTE ELFTAL

AUTOTEMP airco MARTENS STAAL ELST

C1000, supermarkt SNACKBAR VAN BURK

DAVE's dierenspeciaalzaak SNELDERS SPORT

EDDIE VAN OOIJEN handelsonderneming STEENHANDEL GELSING BV

KEMPKES LANDMETEN BV VAN ZOOLINGEN, schoenen en sport

LEX VILIER autobedrijf

SCOREBORD SPONSOREN OVERIGE SPONSOREN

KEMPKES LANDMETEN BV AUTOSCHADE ELST  (vlaggen op het veld)

OMNI SIGN reklame design bureau ERIC  VAN OOIJEN (financiele bijdrage)

DE VERENIGING Grand Café

STANDENBORDEN(KANTINE) SPONSOR WINDBREAKERS JEUGDLEIDERS EN TRAINERS

EXPERT ELST electronica winkel ULTI PRINT, zeef en textielprint
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WEGWIJZER S.C. ELISTHA 

Bezoekadres is: De Pas 5 ,6662 BK Elst. 
Contributie betalingen t.n.v. Sc Elistha         

ABN-AMRO Bank te Elst rek. nr. 51.57.29.302      

        

Dagelijks bestuur           

Voorzitter                                vacant     

Secretaris  Mireille Wiersma Anna Blamanlaan 7 6662 LH Elst 06-25431781 

Penningmeester Peter Kuppen Harriët Freezerlaan 22 6662 LN Elst 0481-377553 

            

Leden administratie voor:         

aan- afmelden van leden en vragen over contributiebetalingen via bank en/of giro     

Contactpersoon Reinder Peters Vergert 87  6662 DX Elst 0481-374890 

            

Wedstrijdsecretariaat           

Senioren Rowan Janssen Venlosingel 187 6845 JS Arnhem 026-3793904 

Jeugd                                       Carmen Raja Boean Ganzewei 39 6662 RR Elst 06-22808415 

            

Seniorencommissie           

Voorzitter Jan Hendriks Koetseland 13 6661 VT Elst 0481-376833 

Wedstrijd Secretaris Rowan Janssen Venlosingel 187 6845 JS Arnhem 026-3793904 

Contactpersoon 1
e
             Remco Hendriks  Aureus 15 6661 SE Elst 0481-352848 

Contactpersoon 2
e
 Jurrian Ruiten Begijnenkamp 13 6662 TP Elst 0481-374598 

Contactpersoon 3
e
 Mark vd Zandschulp Zenegroen 42 6841 KS Arnhem 06-10572748 

Contactpersoon 4
e
 Anja Mooten Ochtendnevel 35 6661 RC Elst 0481-376555 

Coördinator in Bestuur  Henry Schuijl Zoetendaal 143 6662 XK Elst 0481-255571 

Jeugdcommissie           

Voorzitter  Albert van Kleef jeugdvoorzitter@sc-elistha.nl   06-50471628 

Secretaris Mira Burgers jeugdsecretaris@sc-elistha.nl   0481-350326 

Wedstrijdsecretaris Carmen Raja Boean jeugdwedstrijdsecretaris@sc-elistha.nl  06-22808415 

Technische commissie Pim Stevens jeugdtc@sc-elistha.nl   06-41206974 

 Lid + ondersteuning Jurroen Cluitmans         

Jeugdtoernooi + ict Ruben Badenbroek     

Oranje Boekje Carolien Polaseke     

Toernooien Esther Kuijs     

Kantine            

Coördinator Koos de Goey     0481-371879 

            

Technische commissie (onderhoud sportcomplex “de Pas”)       

De Pas     0481-371879 

            

P.R. commissie                                    

Voorzitter Jaap Bos Kostverloren 4 6661 DZ Elst 0481-373089 

Secretaris Wim Hendriks De Kist 12 6661 ZH Elst 0481-373330 

Lid Martin Jansen v/d Laak Willem de Zwijgerstraat 40 6661 WD Elst 0481-371186 

Lid William Peters Ochtendnevel 35 6661 RC Elst  

Lid Wilma Sapuletej Huyekamp 30 6662 EN Elst 0481-350424 

Activiteiten commissie. 

Contactpersoon Carmen Hendriks Koetseland 13 6661 VT Elst 0481-376833 

   Dionne Hendriks        06-22622482 

 

Sluitingsdatum kopij: 15 februari 2013 


